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Sammanfattning 

Snabblånen har sedan de infördes, år 2005 i Finland och år 2006 i Sverige, varit 

omdebatterade på grund av de problem de orsakat. I båda länderna ökade problem med 

överskuldsättning och betalningsanmärkningar i och med snabblånen, och det har gjorts ett 

flertal lagregleringar i syfte att stärka konsumentskyddet och minska skuldsättningen. Sverige 

och Finland har valt att reglera snabblåneverksamheten på olika sätt och syftet med uppsatsen 

är att ta reda på vilken reglering som i högre grad stärkt konsumentskyddet. 

 

Finland införde år 2013 en bestämmelse om räntetak, vilken innebär att en kreditgivare får ta 

ut en ränta på maximalt 50,5%1 för lån under 2 000 euro. Införande av räntetak har länge 

diskuterats i Sverige, men har ännu inte införts. Sverige ställde snabblåneföretag under 

Finansinspektionens tillsyn år 2014 i och med införandet av lag (2014:275) om viss 

verksamhet med konsumentkrediter.  

 

I Finland ledde införandet av räntetak till stora förändringar på kreditmarknaden och både 

verksamma företag och antal personer som tar snabblån har minskat. I Sverige är det 

fortfarande för tidigt för att se några resultat av den nya lagen, men Finansinspektionen ser 

positivt på att inspektionen har fått befogenhet att ingripa i en misskött verksamhet. Sveriges 

regering har under tiden för skrivandet av denna uppsats tillsatt en utredning för att undersöka 

om räntetak även bör införas i Sverige. 

  

                                                        
1 50 % plus referensräntan fastställd av Finlands Bank. Referensräntan är i dagsläget fastställd till 0,5 %. 
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Abstract 

Instant loans have been controversial since their introduction in 2005 in Finland and 2006 in 

Sweden, due to the problems the loans have caused. Problems with indebtedness and unpaid 

loans in both countries have increased due to instant loans. Because of this, a number of 

regulations have been introduced in order to increase consumer protection and reduce debt. 

Sweden and Finland have approached regulation of instant loans in different ways and the 

goal of this essay is to find out which regulation gives the highest effect of enhanced 

consumer protection. 

  

In 2013 Finland introduced a regulation for interest rate caps, which means that a creditor can 

only charge a maximum interest rate of 50,5%2 for loans over 2 000 euro. Sweden has been 

discussing interest rate caps for a long time, but they have not yet been introduced. In 2014 

Sweden introduced lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, which 

regulated that instant loan companies stood under the supervision of Finansinspektionen. 

 

The introduction of interest rate caps in Finland led to significant changes on the credit 

market, both operating companies and the number of people taking instant loans have 

decreased. In Sweden it is still too early to see any results from the new regulation, but 

Finansinspektionen looks positively on the power to intervene in a mismanaged business. The 

Swedish government has, during the time of writing this essay, appointed a commission to 

investigate whether interest rate caps should be introduced in Sweden. 

  

                                                        
2 50 % plus the reference rate approved by Finlands Bank. The reference rate at the time of writing, May 26 

2015, was set at 0,5 %. 
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1 Problembakgrund 

Snabblån, även så kallade sms-lån, är en företeelse som funnits på den svenska 

lånemarknaden sedan år 2006. Snabblån tas via sms eller internet och lånen kännetecknas av 

att det är relativt låga belopp, höga lånekostnader och kort kredittid. Lånen belöper vanligen 

på belopp mellan 1 000 och 5 000 kronor och återbetalningstiden är vanligtvis 30 dagar. 

Enligt interpellation 2014/15:30 hamnar dagligen 160 människor i Sverige hos 

Kronofogdemyndigheten (KFM) på grund av obetalda snabblån. Antalet ärenden som 

inkommer till KFM på grund av snabblån har från första halvåret år 2013 till samma period 

under år 2014 ökat med 22%.3 

 

Många kreditbolag lockar med väldigt låg, eller till och med nollprocentig ränta, men har ofta 

höga avgifter, vilket inte alltid framgår klart och tydligt för konsumenten. Det är vanligt att 

den effektiva årsräntan ligger mellan några hundra och upp till några tusen procent, det har 

dock noterats en effektiv ränta som uppgick till nära 76 000%.4 

 

1 juli 2014 trädde lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (LVK) i kraft. 

Lagstiftaren har, i och med den nya lagen, infört bestämmelser som enligt 1§ LVK gäller viss 

yrkesmässig verksamhet med konsumentkrediter som består i att lämna eller förmedla 

krediter till konsumenter. Exempelvis krävs, enligt 5§ LVK, numera tillstånd från 

Finansinspektionen (FI) för att bedriva verksamhet med konsumentkrediter. Syftet med 

införandet av lagen var att stärka konsumentskyddet.  

 

I Finland övervakas snabblåneföretagen av konsumentmyndigheterna. 1 juni 2013 infördes 

lagregler om den högsta tillåtna effektiva årsräntan. Finlands sätt att hantera problemen med 

snabblån var infördet av ett så kallat räntetak för krediter under 2 000 euro. Den effektiva 

                                                        
3 Interpellation 2014/15:30, s. 1. 
4 Privata affärer, hämtad 1 februari 2015. 
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årsräntan får, enligt  7 kap. 17 a§ konsumentskyddslag (20.1.1978/38) (KSL), uppgå till högst 

den referensränta som anges i 12§ räntelagen (20.8.1982/633), utökad med 50 procentenheter.  

1.1 Problemformulering 

Har införandet av lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter lett till önskad 

effekt i form av ökat konsumentskydd? Vilket lands lagstiftning ger bäst konsumentskydd: 

Sveriges eller Finlands? 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida målen med LVK uppnåtts. Genom att även 

beskriva hur lagstiftningen i Finland är utformad, och jämföra den med den svenska 

lagstiftningen, vill vi bidra med ökad kunskap om vilken reglering som i störst utsträckning 

gett upphov till önskad effekt. Vi riktar oss till personer, med eller utan juridisk förkunskap, 

som är intresserade av snabblånemarknaden och regleringen av den.  

1.3 Metod 

Vi kommer att använda oss av källor, såsom lagtext och förarbeten. Genom ändamålstolkning 

kommer vi tolka lagtext, främst den svenska LVK och 7 kap. i den finska KSL. Vi kommer 

att ta del av förarbeten, bland annat proposition 2013/14:107 och DS 2013:26 till LVK, för att 

klargöra syftet med den relativt nya lagen. För att klargöra syftet med Finlands lagreglering 

använder vi oss av propositioner, bland annat proposition RP 78/2012 rd.  

 

För att studera eventuella effekter av LVK, kommer även material från källor såsom 

Konsumentverket (KV), KFM och FI användas. Vi kommer även undersöka hur Finland 

genom sin lagreglering hanterat problematiken med snabblån, för att sedan jämföra Sveriges 

och Finlands lagstiftning på området. I studien av rättsläget i Finland kommer vi ta del av 

finska förarbeten, lagtext och ett rättsfall från Åbo hovrätt behandlas.  

 

Vi använder oss till viss del av kvantitativ metod, när vi tar del av statistik rörande snabblån 

från respektive land. Statistiken hämtas från bland annat svenska KFM, FI och finska 

Statistikcentralen (SC). Materialet från dessa icke juridiska källor används i syfte att ge 

läsaren en bild av hur situationen på snabblånemarknaden ser ut och har sett ut.  Vi har valt att 

intervjua personer från respektive lands tillsynsmyndighet för att ge läsaren en fylligare bild 

av hur lagregleringarna påverkat konsumentkreditmarknaden. Eftersom vi jämför Sverige och 
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Finland går vi igenom hur indrivningsprocesserna går till i respektive land, för att läsaren ska 

veta hur obetalda skulder hanteras i båda länderna.  

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer vi inte att beröra rättsläget i andra länder än Sverige och Finland, 

eftersom uppsatsen skulle bli för omfattande. Kreditocker behandlas inte i uppsatsen, 

eftersom det inte är relevant för problemformuleringen och för besvarande av 

frågeställningen. 

1.5 Disposition 

Vi börjar med ett inledande kapitel där problembakgrunden presenteras. I andra samt i tredje 

kapitlet beskriver vi snabblånemarknaden i Sverige respektive Finland. Vi tar i dessa kapitel 

upp hur regleringen av snabblåneverksamhet har utvecklats och hur gällande rätt ser ut. Vi 

beskriver även överskuldsättningen i respektive land, samt vidtagna åtgärder mot denna. Både 

Sveriges och Finlands  förfarande vid en indrivningsprocess beskrivs. Vi har valt att ta del av 

åsikter samt information från verksamma personer på respektive lands tillsynsmyndighet. 

Uppsatsen avslutas med en analys där vi jämför båda ländernas lagregleringar och reflekterar 

över fördelar och nackdelar med dessa, för att sedan slutligen svara på vår 

problemformulering. 
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2 Snabblån på den svenska lånemarknaden 

År 2006 introducerades snabblån för första gången på den svenska lånemarknaden och i mars 

samma år fanns det en enda aktör som var verksam inom branschen. Snabblåneverksamheten 

har varit omdebatterad ända sedan dess och antalet aktörer hade enligt en uppskattning av KV 

och KFM vuxit till ett 20-tal i december 2007. Samma år begärde KV, genom skrivelse Dnr 

Ju 2007:17 till Justitiedepartementet, att en översyn av lagstiftningen som rörde snabblån 

skulle ske.5 

 

Till följd av kritiken samt EU:s direktiv 2008/48/EG gjordes den nya Konsumentkreditlagen 

(2010:1846) (KkrL) fullt tillämplig på snabblånekrediter. Under arbetet med den nya KkrL 

minskade antalet obetalda snabblån betydligt. År 2008 var antalet ansökningar om 

betalningsföreläggande avseende snabblån hos KFM 35 775 stycken, men från år 2009 till år 

2010 minskade dessa ansökningar med 40 procent. Minskningen berodde på de skärpta krav 

som skulle införas i och med den nya KkrL samt på domar från Marknadsdomstolen. Lagen 

trädde i kraft den 1 januari 2011, och samma år ökade antalet ansökningar med 18 procent till 

33 064 stycken.6 

 

Tillsynen över företagen har varit begränsad, varför det har varit svårt att veta exakt hur 

många aktörer som funnits på marknaden. Enligt en bedömning av KFM och KV fanns det år 

2013 22 stycken företag. FI uppgav att det rörde sig om 80 företag och sex privatpersoner. 

Dock rådde osäkerhet kring huruvida alla ägnade sig just åt snabblåneverksamhet.7 

 

Enligt KV gör alla kreditgivare någon form av kreditprövning av kredittagarens 

återbetalningsförmåga, men olika faktorer används och kreditgivarna vet inte alltid hur 

kreditupplysningsföretagen gör sin bedömning. Vissa snabblåneföretag fäster ingen vikt vid 

reslutatet från kreditupplysningen, vilket kan leda till att icke kreditvärdiga konsumenter 

beviljas lån. En annan brist KV har uppmärksammat är att kreditgivare inte frågar 

kredittagaren om inkomst vid kreditprövningen och framförallt inte om kredittagarens 

utgifter. Enligt KFM beror antalet ansökningar om betalningsföreläggande avseende snabblån 

på denna lättsinniga kreditprövning. Snabblånen riktas till personer som inte kan få andra lån, 

                                                        
5 Proposition 2013/14:107 s. 23. 
6 Proposition 2013/14:107, s. 23. 
7 Proposition 2013/14:107, s. 37. 
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det vill säga personer utan inkomst, personer med betalningsanmärkningar och stora skulder. 

Med tanke på ökningen av antalet betalningsförelägganden på grund av snabblån föreslår 

KFM att en fullgod kreditprövning borde vara en förutsättning för att få ansöka om 

betalningsföreläggande.8 

2.1 Statistik 

Antalet personer med betalningsanmärkningar hos KFM ökade mellan år 1995 och år 1998. 

Ökningen skedde under budgetsaneringen som följde efter 90-talskrisen i svensk ekonomi. 

Under nästkommande tio år minskade antalet personer med betalningsanmärkningar från 

520 000 stycken till under 420 000, men ökade sedan igen för att år 2012 ligga på 440 000. År 

1995 var skuldbeloppet hos KFM 70 miljarder kronor, för fysiska och juridiska personer 

tillsammans, och steg till 100 miljarder kronor år 1998. Därefter sjönk det till under 80 

miljarder kronor, men år 2012 hade det återigen stigit till 92 miljarder kronor. Tar man 

hänsyn till inflationen är ökningen av totalt skuldbelopp från år 1995 till år 2012 försumbar.9  

 

Bild 1, antal fysiska gäldenärer hos KMF10 

 

När propositionen till den nya lagen togs fram hade 371 000 fysiska personer skulder hos 

KFM. Från år 2010 till 2013 ökade skulderna från att ligga mellan 60-64 miljarder kronor, till 

66,5 miljarder kronor. En förklaring kan vara att effekten av ränta på ränta ledde till högre 

                                                        
8 Proposition 2013/14:107, s. 24. 
9 SOU 2013:78, s. 90-91. 
10 SOU 2013:78, s. 90. 
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skuldsättning. Den största gruppen med skulder hos KFM utgörs av fysiska personer utan 

inkomst, men en ökande grupp är fysiska personer med en inkomst på över 300 000 kr per år. 

Medianskulden var år 2013 40 000 kr.11 Antalet snabblåneärenden som inkom till KFM år 

2014 var 56 641 stycken, vilket innebär en ökning med 15 % från år 2013 till 2014.12 

 

Bild 2, antal inkomna ansökningar avs. obetalda snabblån 2006-2014 13 

 

2.2 Gällande rätt i Sverige 

2.2.1 Konsumentkreditlagen 

I 1992 års konsumentkreditlag var snabblån undantagna från vissa bestämmelser, exempelvis 

kravet på kreditprövning, men i och med införandet av den nya KkrL, omfattas numera även 

snabblån av lagens bestämmelser. 14  Lagändringen berodde på ett införlivande av EU-

direktivet 2008/48/EG och syftet var att underlätta framväxten av en välfungerande 

konsumentkreditmarknad, genom att minska de negativa följderna av snabblån, utan att 

försvåra för kreditgivare och kredittagare. Kreditgivare av snabblån är skyldiga att göra en 

kreditprövning oavsett hur litet belopp det är fråga om och kreditgivaren ska iaktta god 

kreditgivningssed enligt 6§ KkrL, en sed som bestäms genom etiska regler som 

branschföreträdare och tillsynsmyndigheter har kommit överens om. Kreditgivare ska även ta 

till vara på konsumentens intressen och ge de förklaringar som konsumenten behöver.15 

                                                        
11 Proposition 2013/14:107, s. 22. 
12 Kronofogdemyndighetens snabblånerapport från 9 februari 2015, s. 1. 
13 SOU 2013:78, s. 90. 
14 Proposition 2013/14:107, s. 23. 
15 Proposition 2013/14:107, s. 31. 
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KV utövar tillsyn över kreditprövningen, men tillsynen omfattar inte sådan verksamhet som 

står under FI:s tillsyn, det vill säga kreditgivning till konsumenter som tillhandahålls av 

banker och kreditmarknadsföretag, 49§ KkrL.  Anledningen till att de faller utanför är att en 

näringsidkare som redan är underkastad tillsyn av en särskild myndighet inte ställs under 

tillsyn av en ytterligare. 16  Eftersom snabblåneverksamheter inte stod under FI:s tillsyn, 

omfattades de inte av undantaget i 49§ KkrL.  

Hösten år 2013 överlämnades ett lagförslag, proposition 2013/14:34, om ändring av KkrL till 

riksdagen, förslaget antogs och började gälla 1 april 2014. Lagändringen innebar bland annat 

att KV numera har befogenhet att förelägga en näringsidkare att upphöra med att lämna 

krediter om en bestämmelse om kreditprövning inte följs, 51 § KkrL. Enligt paragrafen får 

KV meddela en varning ifall en kreditgivare inte gör en fullvärdig kreditupplysning. 

Varningen ska, om överträdelsen inte är ringa, förenas med sanktionsavgift. Är överträdelsen 

allvarlig, eller har en varning meddelats förut, får KV förelägga kreditgivaren att upphöra 

med verksamheten, 51§ KkrL. KV:s sanktionsmöjligheter är mer begränsade än de som FI har 

i förhållande till kreditinstituten. 

I KkrL finns specifika bestämmelser för konsumentkrediter som utgör ett komplement till de 

generella bestämmelserna om marknadsföring i Marknadsföringslagen (2008:486). Enligt KV 

har marknadsföringen av snabblån varit aggressiv och på grund av detta har 

konsumentombudsmannen i vissa fall väckt talan i Marknadsdomstolen. I MD 2007:17 

förbjöds en kreditgivare av snabblån att marknadsföra snabblån som en snabb och bekväm 

väg till att lösa ekonomiska problem. I ett annat fall, MD 2010:30, hade möjligheten att få en 

snabb kredit framhållits som det avgörande argumentet, viktigare än övriga villkor, och 

marknadsföringen ansågs stå i strid med god marknadsföringssed.17 

Enligt FI:s allmänna råd, KOVFS 2011:1, om krediter i konsumentförhållanden ska 

kreditgivaren bistå med förklaringar som konsumenten behöver för att kunna ta ett beslut om 

kreditavtalet passar dennes ekonomiska situation. Förklaringsskyldigheten innebär ingen 

skyldighet att lämna råd, men i vissa fall bör näringsidkaren enligt god kreditgivningssed 

avråda konsument att ingå ett kreditavtal. 18  Kreditgivaren bör försäkra sig om att 

konsumenten har förstått de viktiga delarna i kreditavtalet. Krediter som medför en hög risk 

                                                        
16 Proposition 2013/14:107, s. 34. 
17 Proposition 2013/14:107, s. 32. 
18 Beslutspromemoria FI dnr 104628, 6 oktober 2011, s. 5. 
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för skuldsättningsproblem och krediter med en konstruktion som är svår att förstå medför 

högre krav på förklaringar än sedavnliga bankkrediter.19 

I FI:s råd FFFS 2011:47 anges att en god kreditprövning bör uppskatta konsumentens 

nuvarande och framtida möjlighet att betala tillbaka lånet. Konsumentens betalningsförmåga 

bör bedömas utifrån dennes inkomster, tillgångar, skulder och eventuella borgensåtaganden. 

Av KV:s allmänna råd om konsumentkrediter, KOVFS 2011:1, framgår att en kredit endast 

får beviljas ifall kredittagaren har förutsättningar för att kunna betala tillbaka enligt 

kreditavtalet, och att bedömningen ska grundas på tillräckliga uppgifter20 

Det har vid flera tillfällen diskuterats kring att alla kreditgivare som tillhandahåller krediter 

enligt KkrL borde stå under FI:s tillsyn.21 FI har större möjligheter att ingripa, medan KV:s 

sanktionsmöjligheter är begränsade. KV ska inte kontinuerligt bevaka de näringsidkare som 

står under verkets tillsyn, medan FI:s arbete inriktas mot fortlöpande uppföljning.22 

2.2.2 Lagen om anmälningsplikt 

Innan införandet av LVK hade fysiska och juridiska personer som avsåg att ägna sig åt 

yrkesmässig finansiell verksamhet, så som att tillhandahålla konsumentkrediter, 

anmälningsskyldighet till FI enligt 2§ lagen (1996:1006) om anmälningsplikt (AnmL) och 

dess kompletterande förordning, förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss 

finansiell verksamhet. Anmälan skulle göras innan verksamheten påbörjades, annars kunde FI 

förelägga kreditgivaren att göra en anmälan förenat med vite. Gjordes inte en anmälan efter 

det fick FI förelägga att verksamheten skulle upphöra, även det förenat med vite, 8§ 1st och 

11§ AnmL.23 

2.2.3 Lagen om bank- och finansieringsrörelse 

Kreditgivare som är verksamma med konsumentkrediter och står under FI:s tillsyn ska ha god 

kontroll över verksamheten. FI:s tillsyn är mer omfattade än de krav som tidigare ställts på 

konsumentkreditkreditgivare som endast omfattats av AnmL. Enligt 6 kap. 2 § Lag 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF), ska ett kreditinstitut identifiera, mäta, 

styra, internt rapportera samt ha kontroll över riskerna som verksamheten medför. I flera 

                                                        
19 Proposition 2013/14:107, s. 31-32. 
20 Proposition 2013/14:107, s. 33. 
21 Proposition 2009/10:242, s. 78. 
22 Proposition 2013/14:107, s. 34-35. 
23 Proposition 2013/14:107, s. 27-28. 
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rapporter har det påtalats att riskerna för konsumenter har ökat betydligt i och med snabblån, 

eftersom de aktörer som erbjuder denna form av kredit inte står under FI:s tillsyn och inte 

omfattas av tillståndsplikt. Framväxten av snabblåneföretag på marknaden har visat hur 

utsatta konsumenterna är och att kontroll över dessa företag är av stor vikt.24 

2.2.4 Proposition 2013/14:107, viss kreditgivning till konsumenter 

Snabblåneföretag har, som nämns i 3.1.1, inte tidigare stått under FI:s tillsyn utan endast 

omfattats av anmälningsplikt enligt AnmL. FI påtalade redan år 2004, när LBF infördes, att 

konsumenter kunde förvillas av registreringen. Ett företag registrerat i FI:s register kan 

uppfattas som kvalitetsmärkt, och vissa företag har utnyttjat detta i sin marknadsföring. Det 

blev FI:s uppgift att klargöra skillnaden mellan registrering och tillsyn för allmänheten, men 

inspektionen är tveksam till att informationen har nått alla konsumenter. Enligt FI borde det 

vara en allmän princip att registrering utan tillsyn undviks, framför allt för företag som riktar 

sig till konsumenter.25 

FI ansåg att det fanns flera skäl till att kreditgivare som riktar sig till konsumenter bör stå 

under inspektionens tillsyn. Konsumenternas utsatthet har påvisats under de senaste åren och 

en hårdare kontroll för kreditgivare som ger ut konsumentkrediter bör finnas.26 FI ifrågasatte 

att problemen med konsumentkrediter kunde lösas enbart genom information och civilrättslig 

lagstiftning och ansåg vidare att krav på tillstånd torde finnas för att få ge ut 

konsumentkrediter.27 

 

I april 2011 lämnade FI rapporten ”Tillsyn och registrering”, dnr Fi2011/1948 till regeringen. 

Rapporten innehöll bland annat ett lagförslag om införande av krav på tillstånd för vissa 

finansiella verksamheter, bland annat snabblåneföretag. I finansdepartements promemoria 

”Viss kreditgivning till konsumenter”, Ds 2013:26 föreslås en ny lag om viss verksamhet med 

konsumentkrediter och hösten år 2013 utarbetade de en reviderad promemoria med förslag 

om att verksamhet med konsumentkrediter kräver tillstånd från FI, att rörelsen drivs sunt och 

att ledning och ägare är lämpliga..28 

 

                                                        
24 Proposition 2013/14:107, s. 36. 
25 Proposition 2013/14:107, s. 37-38. 
26 Finansinspektionens rapport, Risker i det finansiella systemet, 15 november 2011, s. 32-33. 
27 Finansinspektionens rapport, Tillsyn och registrering, 7 april 2011, s. 13. 
28 Proposition 2013/14:107, s. 21. 
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LBF infördes i första hand för att främja ett stabilt och effektivt finansiellt system och i 

förarbetena till LBF, proposition 2002/03:139, anförs att de regler som behövs för 

systemstabilitet skiljer sig från de som behövs för att skydda konsumenter. Enligt regeringens 

uppfattning uppnås ett högre konsumentskydd på bästa sätt genom en särskild lag, anpassad 

för just verksamhet med konsumentkrediter. Den nya lagen LVK, motiveras med att antalet 

ansökningar hos KFM, på grund av snabblån, ligger på en hög nivå. Med LVK infördes regler 

om tillsyn och tillstånd samt sanktionsbestämmelser och ett nytt näringsrättsligt regelverk för 

att uppnå ett högt konsumentskydd. Företagen måste också uppfylla vissa förutsättningar för 

att beviljas tillstånd.29 

2.2.5 Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter 

Lagen är tillämplig på viss yrkesmässig verksamhet med konsumentkrediter, men gäller inte 

sådan verksamhet som drivs med tillstånd enligt andra författningar, 1§ LVK. För att få driva 

verksamhet med konsumentkrediter krävs tillstånd av FI och tillståndet får endast ges till ett 

svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening eller ett motsvarande utländskt företag, 

4§ LVK, vilket innebär att fysiska personer inte längre får ge ut konsumentkrediter.30 En stor 

del av problemen med snabblån har varit att det har saknats tydligt underlag för att identifiera 

snabblåneverksamheter och den näringsrättsliga regleringen har varit bristfällig. Dessa 

problem talar för att verksamheten endast bör få drivas med tillstånd av FI.31 

 

Tillstånd ska ges om bolagsordning eller stadgar inte bryter mot någon lag och FI bör göra en 

lämplighetsprövning av styrelse, verkställande direktör (VD) och den som har eller kan 

förväntas få ett kvalificerat innehav i företaget för att förhindra olämpliga personer från att ha 

inflytande sådana företag, 6§ LVK. Om någon som ingår i styrelsen eller är VD inte uppfyller 

de krav som anges i 6§ LVK ska FI återkalla företagets tillstånd, om personen efter påtalandet 

inte avgått inom maximalt tre månader, 21§ LVK. Företaget ska driva verksamheten på ett 

sätt som är sunt, 12§ LVK.  

 

                                                        
29 Proposition 2013/14:107, s. 42-43. 
30 Proposition 2013/14:107, s. 81-82. 
31 Proposition 2013/14:107, s. 44. 
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Innebörden av kravet på en sund rörelse har behandlats i flera förarbeten.32 Regeringen anser 

att lagförslagets sundhetsregel bör innefatta ett allmänt kvalitetskrav på företagen. 

Bedömningen av huruvida verksamheten drivs på ett sunt sätt får göras med utgångspunkt i 

att kvalitetsnivån i rörelsen hålls så att konsumenternas förtroende upprätthålls. Ett exempel 

på att en verksamhet inte är sund, är att företag missbrukar sin starkare ställning gentemot en 

konsument. Sundhetskravet bör riktas mot olämpliga kreditförhållanden samt överträdelser av 

lagar.33 

 

Tillståndsplikt innebär att FI har möjlighet att ingripa redan innan en verksamhet påbörjas, 

ifall ett snabblåneföretag inte uppfyller de ställda krav för att få bedriva verksamhet med 

konsumentkrediter. FI har även möjlighet att löpande kontrollera att företagen följer de 

författningar som omfattas av FI:s tillsyn och på så sätt ingripa mot företag som bryter mot 

lagen. Den tidigare lydelsen i 49§ KkrL var att företag som stod under FI:s tillsyn inte skulle 

falla under KV:s tillsyn, men regeringen bedömde att ett högre konsumentskydd inte 

förväntades uppnås genom att FI tog över ansvaret över den tillsyn KV utövar. KV ska 

fortsättningsvis utöva tillsyn över att de företag som driver verksamhet med 

konsumentkrediter följer KkrL. En lagändring av 49§ KkrL behövde göras och numera är inte 

undantaget i 49§ KkrL tillämpligt på verksamheter som står under tillsyn av FI enligt LVK. 

Myndigheterna har skilda ansvarsområden, KV utövar tillsyn över att KkrL följs medan FI 

utövar tillsyn över att tillståndspliktiga företag tillämpar det finansiella regelverket. 

Myndigheterna samarbetade redan vid framtagandet av propositionen, och tanken var att detta 

samarbete skulle utvecklas för att uppnå så stor effekt som möjligt mot överskuldsättning.34 

 

FI ska föra ett register över företag som har tillstånd att driva verksamhet med 

konsumentkrediter, 15§ LVK, för att garantera allmänhetens rätt till information om vilka 

företag som driver anmälningspliktig verksamhet. Före LVK:s införande skedde kontroll av 

verksamheter i registret i efterhand, vilket innebar att företag som inte uppfyllde kraven för att 

erbjuda konsumentkrediter kunde finnas på FI:s webbplats och vagga konsumenter i trygghet. 

                                                        
32 Exempelvis proposition 1992/93:89, s. 153 och proposition 2002/2003:139, s. 280. 
33 Proposition 2013/14:107, s. 84. 
34 Proposition 2013/14:107, s. 60-61. 
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I och med införandet av LVK sker kontroll av en verksamhet före den påbörjas och endast 

företag som erhållit tillstånd från FI får finnas med i registret.35 

 

FI utövar tillsyn över företag som driver verksamhet, enligt 16§ LVK. FI saknade tidigare 

tillsyn över kreditgivare som inte omfattas av LBF. En bedömning gjordes att många problem 

med snabblån troligen berodde på tillsynsmyndigheterna saknade möjligheter att kunna 

ingripa på ett effektivt sätt i misskötta verksamheter. För att stärka konsumentskyddet krävdes 

införande av tillståndsplikt samt ingripandemöjligheter.36 

 

Ett företag som driver verksamhet enligt LVK ska lämna FI de upplysningar om sin 

verksamhet som FI begär. När FI anser det vara nödvändigt får en undersökning hos företaget 

genomföras, 17§ LVK. Om FI finner att ett företag åsidosätter sina skyldigheter ska FI ingripa 

och utfärda ett föreläggande, en varning eller återkalla företagets tillstånd om överträdelsen är 

allvarlig, 20§ LVK. En anmärkning eller varning vid en regelöverträdelse är ofta inte en 

tillräcklig sanktion. För att det ska vara kännbart för den som har överträtt de regler som 

gäller för verksamheten får en anmärkning eller varning förenas med en ekonomisk sanktion, 

25§ LVK. Vid beslutande av sanktionsavgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig 

överträdelsen varit och under hur lång tid den har pågått, 27§ LVK. Om ett företag lämnar in 

upplysningar för sent får FI besluta om förseningsavgift, 28§ LVK. Förseningsavgifter är en 

mer lätthanterlig åtgärd än att regelmässigt utfärda vitesföreläggande.37 

 

Om någon bedriver verksamhet utan att vara berättigad till det ska FI förelägga denne att 

upphöra med verksamheten, 24§ LVK. Innebörden är att FI, i likhet med vad som gäller enligt 

exempelvis 15 kap. 18§ LBF, har befogenhet att förelägga företag att upphöra med sin 

verksamhet ifall den inte drivs enligt lag och god sed. För att FI:s förelägganden ska vara 

effektiva får de förenas med vite, 32§ LVK.38 

2.3 Överskuldsättningen i Sverige samt vidtagna årgärder 

Överskuldsättning är ett samhälleligt problem som kan bero på en enskild faktor, eller flera 

faktorer tillsammans. Plötsliga inkomstbortfall eller räntehöjningar kan leda till att ett hushåll 

                                                        
35 Proposition 2013/14:107, s. 57. 
36 Finansinspektionens tillsynsrapport, FI dnr 12-5723, 24 maj 2012, s. 7,9 och 11. 
37 Proposition 2013/14:107, s. 68. 
38 Proposition 2013/14:107, s. 69-70. 
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inte längre har kontroll över sin ekonomi och bristande kunskaper eller psykiska svårigheter 

kan leda till ogenomtänkta lånebeslut.39 Det är oftast personer med låg inkomst och/eller stor 

försörjningsbörda som blir överskuldsatta. Exempel på sådana personer är arbetslösa, 

sjukskrivna samt ensamstående.40  

 

I SOU 2013:78 behandlas strategier mot överskuldsättning. Att bevara en hög 

betalningsmoral är den första strategin och anses vara grunden i en fungerande 

kreditmarknad. Betalningsmoralen bör upprätthållas via ett lagstadgat konsumentskydd hellre 

än avskräckande insatser. De svenska hushållens betalningsmoral är hög, vilket kan bero på 

både kulturella och institutionella orsaker.41  

 

Strategi två innebär att enskilda konsumenter bör kunna få stöd och råd, för att dels förstå 

innebörden av olika krediter och dels för att kunna få hjälp om den egna ekonomin håller på 

att gå överstyr. 42  Kredittagarna har ofta ett kunskapsmässigt underläge gentemot 

kreditgivarna, 43  men det finns en kommunal service som erbjuder budget- och 

skuldrådgivning. Rådgivningen är lagstadgad i 2§ skuldsaneringslagen (2006:548), och 

innebär att enskilda individer kan få rådgivning för att dels förebygga överskuldsättning och 

dels för att få hjälp att lösa sina skuldproblem.44  

 

En tredje strategi är att hjälpa överskuldsatta ut från skuldfällan. För de som hamnat i en 

överskuldsättning är ofta skuldsanering den bästa åtgärden, eftersom de då blir av med alla 

skulder och kan starta om på nytt.45 En skuldsanering pågår under fem år och då betalas 

skulderna, genom utmätning av lön, via en betalningsplan. Under tiden för skuldsaneringen 

lever den skuldsatte på existensminimum och efter perioden upphör betalningsansvaret.46 Tar 

den skuldsatte nya lån under tiden som skuldsaneringen pågår omfattas de inte av 

skuldsaneringen och måste betalas i sin helhet. Det är i princip omöjligt att beviljas 

skuldsanering mer än en gång.47 

                                                        
39 SOU 2013:78, s. 213. 
40 SOU 2013:78 s. 11-12. 
41 SOU 2013:78 s. 216. 
42 SOU 2013:78, s. 217-218. 
43 SOU 2013:78, s. 220. 
44 SOU 2013:78, s. 155-156. 
45 SOU 2013:78, s. 217-218. 
46 Kronofogdemyndigheten, hämtad 26 maj 2015. 
47 Kronofogdemyndigheten, hämtad 26 maj 2015. 



Kandidatuppsats i affärsrätt  Svensson Rebecca 

Affärsjuridiska programmen, VT 2015  Tamminen Jonna 

IEI, Linköpings universitet 

 

14 
 

 

För att bli beviljad skuldsanering krävs det att gäldenären är på obestånd och inte kan 

förväntas ha möjlighet att betala skulderna inom överskådlig tid samt att skuldsaneringen är 

skälig, 4§ skuldsaneringslagen. När skäligheten bedöms ska omständigheterna för skuldernas 

uppkomst och gäldenärens antstängningar att betala sina fordringar beaktas. Blir en 

skuldsanering beviljad innebär det att gäldenären helt eller delvis blir befriad från sina 

skulder, 1§ skuldsaneringslagen. Kraven för skuldsanering är hårda för att skuldsanering inte 

ska betraktas som en enkel väg ut.48 Endast varannan ansökan om skuldsanering beviljas och 

de som ansöker har ofta haft skulder hos KFM under en längre tid.  Personerna som ansöker 

tillhör även en utsatt grupp där inslag av låga inkomster, låg utbildningsnivå, arbetslöshet 

samt sjukdom är vanligt förekommande.49  

 

En åtgärd som diskuterades i SOU 2013:78 var införande av räntetak. I utredningen ansågs 

det inte att ett räntetak borde införas, eftersom det finns ett antal problem med en sådan 

bestämmelse. Problemen är dels att veta vilken nivå räntetaket bör ligga på och dels att ett 

införande förmodligen leder till minskat utbud, vilket kan vara negativt för de personer som är 

i behov av ett snabblån. Lånebeloppen kan bli större för att täcka administrativa kostnader för 

kreditgivaren, vilket leder till att skulderna blir större hos kredittagarna. Det konstaterades 

dock i utredningen att räntetak fungerat mycket effektivt i Finland.50 

 

I samband med diskussionen gjorde Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, 

ett särskilt yttrande, i vilket han förordade ett införande av räntetak, och gjorde en jämförelse 

med Finland, som några månader före yttrandet hade infört räntetak. Han ansåg att regeringen 

behövde agera snabbt för att minska de stora skador han såg till följd av snabblån, och tyckte 

att man på allvar borde ifrågasätta om snabblånen ställer till med mer skada än nytta. Hans 

argument var att det genom ockerbestämmelsen markerats att oskäligt höga räntor inte 

accepterats och att det i flera EU-länder51 har bevisats att räntetak har en snabb effekt.52 

                                                        
48 SOU 2013:78 s. 216. 
49 SOU 2013:78, s. 221-222. 
50 SOU 2013:78, s. 226-227. 
51 Irland, Grekland, Malta, Belgien, Spanien, Nederländerna, Italien, Portugal, Polen, Frankrike, Tyskland, 

Slovakien, Slovenien, Estland och Finland. 
52 SOU 2013:78, s. 279-280. 
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2.4 Ny utredning 

Den 23 april 2015 tillsatte regeringen, till följd av kommittédirektiv 2015:43, en utredning för 

att undersöka vilka åtgärder som kan bidra till en mer ansvarsfull marknad för snabblån och 

andra konsumentkrediter. Utredningen motiveras av att antalet obetalda snabblån nu är högre 

än någonsin och syftet med utredningen är att hitta åtgärder som ska stärka konsumentskyddet 

och minska risken för överskuldsättning orsakad av konsumentkrediter. Förslagen som tas 

fram ska minska risken att en konsument erbjuds och beviljas ett lån som han eller hon inte 

klarar av att betala tillbaka, att en konsument hamnar i en skuldspiral på grund av beviljade 

lån och att öka konsumenters medvetenhet om följderna och riskerna med vissa slags lån.53  

 

I utredningen kommer en civilrättslig sanktionsregel övervägas, som skulle innebära att om en 

kreditgivare inte gjort en ordentlig kreditprövning får kreditgivaren inte ta ut någon ränta och 

i vissa fall förlorar denne sin rätt att driva in det utlånade beloppet.54 Flera länder inom EU 

har någon form av begränsning för möjligheten att ta ut ränta, så som räntetak, och genom 

utredningen ska redas ut om det bör införas även i Sverige.55  En annan åtgärd som ska 

övervägas är ett kostnadstak, som innebär att en kreditgivare inte får ta ut ett högre belopp i 

ränta än vad själva lånebeloppet belöper på. Ett exempel på hur kostnadstak skulle fungera är 

att om en konsument får en kredit på 1 000 kronor beviljad behöver den aldrig betala 

kreditgivaren mer än 2 000 kronor. 56  I utredningen ska åtgärder undersökas, för att få 

konsumenter att förstå kostnader och risker med krediter och på åtgärder för att förmå 

kreditgivare att vara återhållsamma i marknadsföringen, för att svaga konsumenter inte ska 

lockas.57 Johan Löfstrand (S), vice ordförande i Civilutskottet, har åtagit sig uppdraget som 

utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016. 

2.5 Indrivningsprocessen i Sverige 

Ifall företag vill få hjälp med att driva in fordringar kan de anlita ett inkassoföretag som vidtar 

inkassoåtgärder. Åtgärder som avses med den beskrivningen är krav eller andra påtryckningar 

för att få skulden betald. Vanligtvis skickar inkassoföretaget ett kravbrev till gäldenären, i 

                                                        
53 Kommittédirektiv 2015:43, s. 4-5. 
54 Kommittédirektiv 2015:43, s. 6-7. 
55 Kommittédirektiv 2015:43, s. 7-9. 
56 Kommittédirektiv 2015:43, s. 9. 
57 Kommittédirektiv 2015:43, s. 11-12. 
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vilket det framgår att om inte skulden betalas kommer en ansökan om betalningsföreläggande 

göras hos KFM.58 

 

För att få hjälp av KFM med att driva in en skuld ska skulden vara fastställd genom dom i 

domstol eller genom ett utslag om betalningsföreläggande. Det första sättet kallas ordinär 

process och kan ta väldigt lång tid och medföra höga processkostnader. Käranden väcker talan 

vid tingsrätten genom en ansökan om stämning och om ansökan är fullständig och om den 

kan läggas till grund för en rättegång, utfärdar rätten stämning med åläggande för svaranden 

att svara. Förberedelseförfarandet inleds därefter med syfte att klarlägga parternas 

ståndpunkter. Efter förberedelseförfarandet beslutar rätten om målet ska tas till prövning i 

huvudförhandling och efter huvudförhandling meddelas dom. Vinner käranden målet kan den 

vända sig till KFM och begära verkställighet av domen.59 

 

Den andra möjligheten är den summariska processen, vilken innebär att ansökan om 

betalningsföreläggande kan göras hos KFM. Den summariska processen är både snabbare och 

billigare.60 För att kunna ansöka om betalningsföreläggande ska förfallodagen ha passerat, 

skulden ska avse pengar och vara förlikningsbar. Efter ansökan skickar KFM ett föreläggande 

om betalningskrav till svaranden, vilken ska skicka tillbaka ett medföljande kvitto, för att 

KFM ska veta att brevet kommit fram.61 

 

Personen som får kravbrevet kan antingen betala tillbaka eller bestrida skulden, bestrids den 

kan ärendet tas till domstol för avgörande. Tar borgenären inte ärendet vidare till domstol 

skrivs ärendet av. Om gäldenären inte hör av sig meddelar KFM ett utslag där det anges att 

svaranden förpliktigas att betala och invänder svaranden blir det ett domstolsärende.62 

 

Utfärdas ett betalningsföreläggande är huvudregeln att det automatiskt går vidare till 

verkställighet. Ifall borgenären tagit ärendet till domstol, och om yrkandet bifalls, ska denne 

                                                        
58 Datainspektionen, hämtad 24 april 2015. 
59 Krister Arnström och Lena Åkerlund, Den summariska processen − betalningsföreläggande och 

handräckning, utgåva 3, 2005, s. 11. 
60 Krister Arnström och Lena Åkerlund, Den summariska processen − betalningsföreläggande och 

handräckning, utgåva 3, 2005, s. 11-12. 
61 Kronofogdemyndigheten, hämtad 4 april 2015. 
62 Kronofogdemyndigheten, hämtad 4 april 2015. 
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lämna in en ansökan om verkställighet för att KFM ska driva in skulden.63 Om skulden inte 

betalas söker KFM efter utmätningsbara tillgångar för att få in skulden.64 

2.6 Synpunkter från en jurist verksam på Finansinspektionen 

För att ge uppsatsen mer djup, med synpunkter från någon som jobbar inom området, ringde 

vi FI den 5 maj 2015 och pratade med en på inspektionen verksam jurist, Gustav Jansson. Vi 

var nyfikna på ifall FI märkt någon skillnad på snabblånemarknaden sedan införandet av LVK 

och vilken inställning inspektionen har till räntetak. 

 

Jansson uppgav att FI just nu arbetar med att pröva ansökningar om tillstånd och har sedan 

LVK trädde i kraft 1 juli 2014 fått in 96 ansökningar från snabblåneföretag, hittills har 13 

stycken av dessa ansökningar beviljats. De företag som bedrivit snabblåneverksamhet före 

LVK:s införande behövde inte ansöka om tillstånd förrän 1 januari 2015 och företagen har 

fortsatt tillstånd till och med att deras ansökan godkänds eller avslås. Jansson berättade att 

kvaliteten på ansökningarna varierar och att det noterats att vissa snabblåneföretag valt att 

avsluta sin verksamhet istället för att ansöka om tillstånd. Han uppgav vidare att det är svårt 

att göra jämförelser med hur marknaden såg ut innan LVK infördes, dels för att det gått så 

pass kort tid sedan LKV:s ikraftträdande och dels på grund av att vissa företag inte behövt 

rätta sig efter reglerna än. Efter att företagen fått tillstånd att bedriva verksamhet med 

konsumentkrediter ska de rapportera in uppgifter om beviljade lån till FI och först då kommer 

en jämförelse vara möjlig att göra. Jansson uppgav att de på FI diskuterat räntetak flera 

gånger, men att inspektionen inte anser att det är en åtgärd som skulle minska 

överskuldsättningen i betydande mån. På inspektioen tror man snarare att tillståndsplikten och 

tillsynen från inspektionen ger större verkan. 

 

  

                                                        
63 Kronofogdemyndigheten, hämtad 4 april 2015. 
64 Kronofogdemyndigheten, hämtad 4 april 2015. 
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Enligt Jansson är man på FI nöjd med att snabblåneföretagen numera står under inspektionens 

tillsyn, men det har framförts att vissa regler är för vida och breda. Framförallt kravet på att 

verksamheten ska bedrivas på ett sunt sätt vill inspektionen se mer konkreta regler för, inte 

minst för att underlätta ingripandemöjligheter. Jansson ser positiv på att en nytillsatt 

utredning, vilken beskrivs i avsnitt 3.6, ska utreda införande av tuffare krav för 

snabblåneverksamhet.  
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3 Snabblån på den finska lånemarknaden 

Snabblån har funnits på den finska lånemarknaden sedan år 200565. Låneformen, som i sin 

ursprungliga form innebar att man ansökte om lån med mobiltelefonen, etablerades från 

början i Finland.66 På den finska lånemarknaden fanns det sedan tidigare ett utbud av krediter 

till små belopp. År 2005 använde man sig av denna, redan existerande affärsidé, och 

kombinerande den med möjligheten att ansöka om krediter med mobiltelefonen. Marknaden 

för snabblån expanderade kraftigt i Finland, för att sedan stegvis etableras utomlands.67  

3.1 Statistik 

Under första kvartalet år 2013 beviljades i Finland 350 190 stycken snabblån och lånen 

uppgick till totalt 96 miljoner euro. Konsumenterna betalade sammanlagt mer än 20 miljoner 

euro i avgifter för dessa lån, vilket utgör ästan 21 procent av lånekapitalet. Antalet 

statistikförda näringsidkare som beviljade snabblån uppgick vid den här tiden till 80 

stycken.68 

 

Under det andra kvartalet år 2013 beviljades 284 240 stycken snabblån för sammanlagt 105 

miljoner euro. För dessa betalades totalt 20 miljoner euro i avgifter, vilket utgör cirka 19 

procent av lånekapitalet. Statistikförda näringsidkare som beviljade snabblån uppgick till 79 

stycken.69 

 

Kvartal tre år 2013 beviljades 186 530 stycken snabblån och sammanlagt uppgick det lånade 

kapitalet detta kvartal till 65 miljoner euro. Det var en sänkning med 39 procent, vid en 

jämförelse med samma kvartal föregående år och mätt i penningvärden 70 . Sammanlagt 

betalades 12 miljoner euro i avgifter för lånen, vilket utgör cirka 19 procent av lånekapitalet. 

Statistiken omfattade 76 företag som beviljade snabblån. 

 

Den 1 juni år 2013 trädde lagförändringen i kraft, som bland annat innebar införande av 

räntetaket. Enligt SC beror förändringarna i statistiken på lagändringen. En del företag som 

sysslade med snabblåneverksamhet la ned verksamheten och andra genomförde, till följd av 

                                                        
65 Elisa Valkama & Vesa Muttilainen, Maksuvaikeudet pikaluottomarkkinoilla, 2008, s. 8. 
66 Nu ansöker man om dessa även via internet.  
67 Elisa Valkama & Vesa Muttilainen, Maksuvaikeudet pikaluottomarkkinoilla, 2008, s. 20. 
68 Statistikcentralen, hämtad 7 april 2015. 
69 Statistikcentralen, hämtad 7 april 2015. 
70 Euro. 
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lagändringen, förändringar i verksamheten. 71  På bild 3 framgår att det under det andra 

kvartalet år 2013 beviljades nya krediter på  105 miljoner euro. I början av tredje kvartalet 

samma år, har beloppet minskat, då beviljades nya krediter för mindre än 65 miljoner euro. 

Beloppet fortsatte minska och under sista kvartalet år 2014 beviljades nya krediter på cirka 40 

miljoner euro. 

 

Bild 3, snabblåneföretagens nya krediter och kreditbestånd åren 2013-201472 

 

 

  

                                                        
71 Statistikcentralen, hämtad 7 april 2015. 
72 Statistikcentralen, hämtad 12 mars 2015. 
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Bild 4, antal nya betalningsanmärkningar73 

 

 

3.2 Gällande rätt i Finland 

3.2.1 Konsumentskyddslag (20.1.1978/38), 7 kap. konsumentkrediter 

Kreditgivning mellan näringsidkare och konsument omfattas av det allmänna 

konsumentskyddet. Tillsyn över att regelverket på området följs utövas av 

konsumentmyndigheterna; konsumentombudsmannen och Konkurrens- och konsumentverket 

(KKV), 7 kap. 51§ KSL. Snabblåneföretagens verksamhet regleras av 7 kap. KSL, eftersom 

detta kapitel reglerar verksamhet med konsumentkrediter74, 7 kap. 1§ KSL. Bestämmelserna i 

kapitlet är tvingande till konsumentens fördel, 7 kap. 5§ KSL.  

 

I Finland sågs lagregleringen gällande snabblån över för första gången år 2009. Vid den tiden 

fanns inga särskilda konsumenträttsliga bestämmelser om snabbkrediter och proposition RP 

64/2009 rd lades fram av regeringen, med syfte att minska problemen som förekommit i 

samband med snabbkrediter.75  

 

7 kap. KSL gjordes tillämpligt på den verksamhet snabblåneföretag bedriver. För att 

konsumenten ska få korrekt information om priset på snabblån och för att denne ska kunna 

                                                        
73 Betalningsdomar i mål där lånesumman understiger 300 euro. Statistiken skickades per mail 7 maj 2015 av 

Vesa Turunen, anställd på Suomen Asiakastieto OY. 
74 Med konsumentkredit avses en sådan kredit som en näringsidkare enligt avtal lämnar eller lovar ett lämna en 

konsument, 7 kap. 1§ KSL. 
75 RP 64/2009 rd, s. 1-5. 

          ÅR     STYCKEN FÖRÄNDRING, 

% 

2008        36 825  

2009        54 762          48,7 % 

2010        49 117         -10,3 % 

2011        81 735          66,4 % 

2012      109 852          34,4 % 

2013      115 718            5,3 % 

2014       72 109         -37,7 % 
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jämföra olika kreditprodukter, stadgades att kreditgivaren har en skyldighet att uppge den 

effektiva årsräntan i marknadsföring av konsumentkrediter. Även information som kreditränta 

och övriga kostnader, ska anges, 7 kap. 8§ KSL. 

 

Ett tillägg till 7 kap. KSL, vilket innebar att kreditgivare blev skyldiga att noggrant 

kontrollera identiteten på konsumenten infördes i 7 kap. 15§ KSL. Bristfällig autentisering 

hade nämligen lett till att det förekommit missbruk i form av att konsumenter hade kunnat få 

lån på sitt eget konto genom att använda en annan persons uppgifter och mobiltelefon. 8§ i 

lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) stadgar närmare om vilka 

krav som ställs på identifierngen. Då det förekommit ogenomtänkt kredittagning, infördes 

även en bestämmelse, enligt vilken konsumentkrediter inte får betalas ut före klockan 7.00, 

om krediten beviljas mellan klockan 23.00 och 7.00, 7 kap. 19§ KSL.76  

 

I och med propositionen moderniserades kreditockerbestämmelsen i strafflagen eftersom den 

var obsolet. Räntans oskälighet ska numera bedömas i förhållande till kreditgivarens 

prestation, med beaktande av omständigheter som i regel påverkar räntans storlek. 77  Det 

infördes även en lagändring gällande dröjsmålsräntan och borgenärers rätt att uppbära 

dröjsmålsränta begränsades tidsmässigt i näringsidkar- och konsumentrelationer. När 180 

dagar gått sedan skulden förfallit till betalning ska dröjsmålsräntan sänkas till den lagstadgade 

dröjsmålsräntan, en sådan bestämmelse antogs eftersom en hög dröjsmålsränta inte påskyndar 

betalningen, utan snarare tvärtom.78. De ovan nämnda lagändringarna trädde i kraft den 1 

februari 2010.79 

 

I och med proposition RP 24/2010 rd, infördes år 2010 för andra gången lagändringar 

gällande snabblåneverksamhet. Ändringarna infördes bland annat eftersom 

Europaparlamentets och Rådets konsumentkreditdirektiv 2008/48/EG skulle implementeras i 

den nationella lagstiftningen. Bestämmelserna i direktivet motsvarade innehållsmässigt, i 

huvudsak, det gällande 7 kap. i KSL, men de var betydligt mer detaljerade.80 7 kapitlets 

tillämpningsområde var dock bredare än direktivets och efter implementeringen förblev det 

                                                        
76 RP/64 2009 rd, s.17. 
77 RP/64 2009 rd, s. 1. 
78 RP 64/2009 rd, s. 18 ff. 
79 Eduskunta (riksdagen i Finland), hämtad 2015-05-11. 
80 RP 24/2010 rd, s. 12. 
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så. Syftet med direktivet var att skapa en mer öppen och effektiv konsumentkreditmarknad 

och man ville garantera en konsumentskyddsnivå där fri rörlighet för krediter förverkligades 

på bästa möjliga sätt.81  

 

I och med implementeringen ersattes begreppet ”konsumtionskredit” 82  med begreppet 

”konsumentkredit” 83 , för att undvika missförstånd. 84  För att underlätta jämförelser har 

kreditgivaren numera en skyldighet att i god tid innan kreditavtalet ingås ge konsumenten 

uppgifter om krediten på en standardiserad blankett med benämningen ”Standardiserad 

europeisk konsumentkreditinformation”, 7 kap. 9§ KSL.  

 

Även ändringar avseende sättet att räkna den effektiva räntan och av bestämmelser gällande 

förtida återbetalning av krediter gjordes. Bestämmelser om möjlighet att frånträda kreditavtal 

infördes och konsumenten har numera en ångerrätt när det gäller små krediter och får 

frånträda avtalet inom 14 dagar efter avtalsingåendet. Senast inom 30 dagar efter att denne 

meddelat att ångerrätten utövas ska denne betala tillbaka de medel som mottagits, 7 kap. 20§ 

KSL.  

 

Bestämmelse om exmpelvis god kreditgivningssed, med flera, lades till.85 I 7 kap. 13§ KSL 

stadgades att kreditgivaren ska handla ansvarsfullt vid kreditgivning, med så kallad god 

kreditgivningssed. Kreditgivaren får exempelvis inte marknadsföra krediten på ett sätt som 

försämrar konsumentens förmåga att noggrant överväga krediten. Kreditgivaren får inte heller 

ta ut extra avgifter vid användande av till exempel sms som kommunikationsmedel.  

 

Innan en kredit beviljas ska konsumentens kreditvärdighet bedömas. Genom att beakta 

konsumentens inkomster och andra ekonomiska omständigheter, ska kreditgivaren bedöma 

huruvida konsumenten har förutsättningar att fullgöra skyldigheterna enligt kreditavtalet, 7 

kap. 14§ KSL. Ett kreditavtal ska enligt 7 kap. 17§ KSL ingås skriftligt eller på elektronisk 

väg, på så sätt att konsumenten kan bevara och återge avtalet. 

 

                                                        
81 RP 24/2010 rd, s. 5. 
82 ”kulutusluotto” på finska, RP 24/2010 rd, s. 1. 
83 ”kuluttajaluotto” på finska, RP 24/2010 rd, s. 1. 
84 RP 24/2010 rd, s. 12. 
85 RP 24/2010 rd, s. 1. 
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I samband med direktivet antogs även vissa rent nationella ändringar, en sådan var att det 

stiftades lag om registrering av vissa kreditgivare. Nu får endast registrerade kreditgivare 

tillhandahålla konsumentkrediter. Förvaltningsverket i Södra Finland fungerar som register- 

och tillsynsmyndighet. De ovan nämnda lagrändringarna från proposition RP 24/2010 rd 

trädde i kraft 1 december 2010.86  

3.2.2 Lag om registrering av vissa kreditgivare (27.8.2010/747) 

Snabblåneföretag som lämnar konsumentkredit måste vara registrerade, enligt 2§ Lag om 

registrering av vissa kreditgivare (27.8.2010/747) (LRVK), i ett register över kreditgivare 

vilket förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland87, 3§ LRVK. Den 22 april 2015 fanns 

det 52 registrerade kreditgivare i kreditgivarregistret. 88  Regionförvaltningsverket ska 

registrera näringsidkare som uppfyller vissa lagstadgade krav. Näringsidkaren ska bland annat 

ha rätt att utöva näring i Finland och denne måste vara tillförlitlig, 4§ LRVK. Tillförlitlig 

anses näringsidkaren inte vara om denne exempelvis dömts till fängelsestraff under de senaste 

fem åren, 5§ LRVK. Utöver att Regionsförvaltningsverket för register över kreditgivare, 

övervakar myndigheten även att lagen följs, 10§ LRVK. Under vissa förutsättningar kan 

regionsförvaltningsverket avregistrera en kreditgivare, 12§ LRVK. Bedriver någon 

uppsåtligen näringsverksamhet med konsumentkrediter utan att vara registrerad, blir denne 

skyldig till kreditgivarbrott och sanktionspåföljder såsom böter eller fängelse blir aktuella, 

13§ LRVK. 

3.2.3 Proposition RP 78/2012 rd, införande av räntetak 

I regeringsprogrammet år 2011 uppmärksammades att problemen i anslutning till snabblån 

ökat och det ansågs krävas en åtstramning av lagstiftningen.89 Till följd av detta la regeringen 

fram proposition RP 78/2012 rd där det bland annat konstaterades att antalet beviljade 

snabblån och fordringsmål i anslutning till dessa hade ökat90 och att nästan hälften av de 

                                                        
86 Lag om ändring av konsument skyddslagen godkändes med ändringar.  

    Eduskunta (riksdagen i Finland), hämtad 11 maj 2015. 
87 Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fem ansvarsområden; basservicen, rättsskyddet och tillstånd, 

utbildnings- och kulturväsendet, räddningsväsendet och beredskapen, miljötillstånden samt arbetarskyddet.  

Myndigheten sköter uppgifter som nedlagda myndigheter, såsom länsstyrelsen med mera, tidigare skött. 

Regionförvaltningsverket, hämtad 23 maj 2015. 
88 Kreditgivarregister, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, hämtad 3 april 2015. 
89 Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering, 22 juni 2011, s. 28. 
90 På Suomen Asiakastieto Oy:s  har man ett kreditupplysningsregister där man följt med hur många domar i 

fordringsmål som gäller privatpersoners konto- och engångskrediter och finansbolagsfordringar.  I sådana mål 

gavs år 2005 gavs 20 000 domar, år 2008 knappt 80 000 domar och år 2011 nästan 180 000 domar.  

RP 78/2012 rd, s. 4. 
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granskade utsökningsärendena år 2011 gällde personer under 30 år.91 Det konstaterades även 

att en del företag i branschen inte följde lagbestämmelserna, något som till viss del kunde 

bero på och fortgå på grund av tillsynsmyndigheternas bristande resurser.92 

 

Det huvudsakliga syftet med propositionen var att återigen, från lagstiftarens sida, ingripa för 

att minska de skuldproblem som snabblånen förorsakat. Den här gången föreslogs att det 

huvudsakliga tillvägagångssättet för att uppnå målet skulle vara en prisreglering. 

Kreditgivarens rätt att ta ut ränta och andra kostnader av konsumenten skulle begränsas. 

Prisregleringen genomfördes genom införande av bestämmelser om en högsta tillåten effektiv 

ränta för en kredit,93 ett så kallat räntetak94 infördes. Kreditens effektiva ränta får högst uppgå 

till den referensränta som avses i 12§ räntelagen, utökad med 50 procentenheter, 7 kap. 17 a§ 

KSL. 

 

I 7 kap. 14§ KSL infördes även en bestämmelse enligt vilken kreditgivarna har en längre 

gående skyldighet att kontrollera konsumentens kreditvärdighet, även när det gäller mindre 

krediter. 95  Ett förtydligande av att lagregeln gäller även engångsprestationer, såsom 

exempelvis avtalsvite, som krävs av konsumenten vid försenad betalning gjordes för att 

förhindra kringgående av räntelagen. 96  Lagändringen innebar även ändringar angående 

Regionalförvaltningsverkets rätt att få uppgifter för tillsyn över bland annat snabblåneföretag, 

och gällande de tvångsmedel myndigheten har till sitt förfogande. 97  Lagändringarna från 

proposition RP 78/2012 rd trädde i kraft 1 juni 2013.98 

3.3 Överskuldsättningen i Finland samt vidtagna åtgärder 

Finland drabbades ännu hårdare än Sverige av den finansiella krisen på 1990-talet och till 

följd av den blev många människor arbetslösa och hamnade i allvarliga 

skuldsättningsproblem.99 För att ingripa mot övermäktiga skuldproblem och för att hindra att 

indrivning pågår under största delen av en individs liv finns ett antal åtgärder att företa, bland 

                                                        
91 RP 78/2012 rd, s. 5. 
92 RP 78/2012 rd, s. 9. 
93 RP 78/2012 rd, s. 11. 
94 Räntetak innebär i det här fallet att den effektiva räntan inte kan överstiga en fastställd räntesats för den 

effektiva räntan. 
95 RP 78/2012 rd, s. 11. 
96 RP 78/2012 rd, s. 14. 
97 RP 78/2012 rd, s. 14. 
98 Eduskunta (riksdagen i Finland), hämtad 11 maj 2015. 
99 SOU 2013:78, s. 184. 
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annat åtgärderna skuldsanering och preskription.100 Dessa åtgärder är två skilda förfaranden 

med olika rättsverkningar. Skillnaden mellan åtgärderna är att en skuldsanering omfattar 

gäldenärens samtliga skulder, medan preskription gäller endast en betalningsdom, ett specifikt 

skuldförhållande.101 

 

Den finska respektive den svenska lagregleringen gällande skuldsanering har stora likheter. 

För att beviljas skuldsanering måste gäldenären vara oförmögen att betala sina skulder och 

oförmågan får inte vara av tillfällig art. Domstol beslutar om skuldsanering och 

betalningsplanen som görs upp fortlöper i Finland under tre år. År 2003 gjordes ändringar av 

utsökningslagen (679/2003) och bestämmelser om slutlig preskription av skulder infördes.102  

När det gäller fysiska personers skulder till juridiska personer, exempelvis fordringar 

grundade på konsumentkreditavtal, preskriberas skulderna slutligt 15 år efter att 

utsökningsdom meddelats,103 även andra tidsfrister förekommer.104  

 

I Sverige preskriberas en fordran efter tio år enligt 2§ 1 stycket preskriptionslagen (1981:130), vilket innebär att 

en borgenär förlorar sin rätt att kräva in sin fordring. Preskriptionstiden för konsumentkrediter endast är tre år, 

2§ 2 stycket preskriptionslagen, vilket medför ett starkare skydd för konsumenter. Fordran kan dock hållas vid 

liv så länge gäldenären, eller dess dödsbo, är vid liv genom preskriptionsavbrott enligt 5§ preskriptionslagen.105  

 

Exempel på andra åtgärder än skuldsanering och slutlig preskription av skuld som finns i 

Finland är skuldrådgivning, sociala krediter och omorganisering. Skuldrådgivning är en 

kostnadsfri, lagstadgad, kommunal service som erbjuds medborgarna. Genom 

skuldrådgivning erbjuds ekonomisk rådgivning samt hjälp med olika slags ansökningar och 

förfaranden i anslutning till skuldförhållanden. Exempelvis får medborgare hjälp vid 

överklagan av rättsliga beslut och hjälp vid ansökan om social kredit. Den finska kyrkan 

erbjuder även viss rådgivning samt stöd i anslutning till överskuldsättningsproblem.106 

 

                                                        
100 SOU 2013:78, s. 184. 
101 RP 178/2007 rd, s. 3. 
102 SOU 2013:78, s. 184. 
103 Konkurrens- och konsumentverket, hämtad 3 april 2015. 
104 Det förekommer olika preskriptionstider beroende på omständigheter såsom vem som är borgenär samt vad 

det är för slags fordran. Exempelvis preskriberas en obetald fordran efter 20 år, men om borgenären är en fysisk 

person preskriberas fordran efter 25 år, enligt 13a § lag om preskription av skulder (15.8.2003/728). 
105 SOU 2013:78, s. 222. 
106 SOU 2013:78, s. 184. 
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20 av Finlands 320 kommuner erbjuder sociala krediter och möjligheten att erbjuda sociala 

krediter har funnits sedan år 2003. Sociala krediter erbjuds personer med låga inkomster och 

eventuella betalningsanmärkningar, det vill säga personer som inte kan få bankkredit på 

rimliga villkor. Krediterna kan beviljas för att individen exempelvis ska garanteras ett tryggat 

boende. Tanken är att de sociala krediterna ska fungera som ett alternativ till snabblån.107 

 

Garanti-Stiftelsen administrerar saneringslån med medel från Penningautomatföreningen108. 

Bland annat kan borgen lämnas av stiftelsen till överskuldsatta individer för att saneringslån 

ska kunna tas och för att samordnande av skulder ska kunna ske. Målgruppen är individer vars 

skulder högst uppgår till 300 000 SEK.109  

3.4 Indrivningsprocessen i Finland 

KKV i Finland uppmanar en konsument som vet att denne inte kommer kunna betala en 

fordran att i tid ta kontakt med fordringsägaren för att förhandla om en ny betalningstid.110 

Genom att förhandla om längre betalningstid kan en indrivningsprocess eventuellt undvikas. 

Betalar en konsument inte fordran senast på förfallodagen, får fordringsägaren påbörja en 

indrivningsprocess. Tidigast 14 dagar efter fordrans förfallodag får fordringsägaren skicka en 

första betalningspåminnelse och en andra betalningspåminnelse får skickas tidigast 14 dagar 

efter att den första skickades. Fordringsägaren får ta ut en avgift på maximalt 5 euro per 

påminnelse. Dessa betalningspåminnelser leder inte till anteckning om 

betalningsanmärkning.111  

 

Förblir fordran trots dessa påminnelser obetald får fordringsägaren överlåta indrivningen till 

annan som bedriver professionell indrivningsverksamhet, exempelvis en indrivningsbyrå. 

Indrivningen fortsätter i sådant fall genom att betalningskrav skickas till gäldenären. 

Betalningskravet leder inte till anteckning om betalningsanmärkning. Vad angår 

konsumentkrediter kan anteckning om betalningsanmärkning göras om fordran fortfarande 

efter 60 dagar är obetald, dock krävs att detta nämns i kreditavtalet och dessutom ska en 

betalningsuppmaning i sådant fall skickas till konsumenten 21 dagar innan anteckning görs. 

                                                        
107 SOU 2013:78, s. 185. 
108 Ett offentligägt spelbolag. 
109 SOU 2013:78, s. 186. 
110 Konkurrens- och konsumentverket, hämtad 3 april 2015. 
111 Konkurrens- och konsumentverket, hämtad 24 maj 2015. 
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Beroende på den obetalda skuldens storlek varierar avgiften för dessa betalningskrav. 

Indrivningskostnader får vanligtvis krävas för högst två betalningskrav.112 

 

Betalas inte fordran, trots ett eller flera betalningskrav, och har ingen betalningsplan 

förhandlats fram, kan ärendet dras inför domstol113 av fordringsägaren eller indrivningsbyrån. 

I det här skedet tillkommer rättegångskostnader samt expeditionsavgift för behandling av 

ärendet. Domstolen utfärdar då en utsökningsdom och i det här skedet får gäldenären en 

anteckning om betalningsanmärkning. Skulden kan genom en utsökningsdom krävas via 

utmätning.114 

3.5 Hovrättsdom gällande ett skuldförhållande 

Den 12 februari 2014 meddelade Åbo hovrätt dom i mål med diarienummer s 13/1369115. 

Saken gällde en fordran grundad på ett skuldförhållande. Kivinen hade beviljats snabblån hos 

bolaget Arply Oy (AOY) och i målet bestred han bolagets rätt att kräva tillbaka det lånade 

kapitalet, eftersom bolaget handlat rättsstridigt. Enligt Kivinen har AOY handlat rättsstridigt 

på grund av att företaget inte var registrerat i kreditgivarregistret. GP Perintätoimisto Oy 

(GPPOY) och AOY tillhör samma koncern och det är GPPOY som är kärande i målet. 

 

Hovrätten börjar med att ta ställning till huruvida AOY och GPPOY bedrivit verksamhet 

lagstridigt. Hovrätten finner det ostridigt att AOY i flera år beviljat konsumentkrediter i 

Finland. För att få bevilja konsumentkrediter borde AOY ha registrerat verksamheten i 

kreditgivarregistret, enligt 2§ LRVK. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på denna punkt, 

bolaget har på grund av avsaknad registrering bedrivit verksamhet i strid mot lag och god sed.  

 

Den andra frågeställningen hovrätten behandlar är avtalets ogiltighet. Hovrätten konstaterar 

att AOY:s handlande i strid mot lag och god sed, lett till att avtalet mellan AOY och Kivinen 

är ogiltigt. Ogiltigheten innebär dock inget hinder för att åtgärderna erbjudande, beviljande 

och indrivning av konsumentkrediter ska göras i enlighet med lag och god sed. Med 

hänvisning till ovan nämnda grund har Kivinen inte rätt att behålla det lånade beloppet. 

 

                                                        
112 Konkurrens- och konsumentverket, hämtad 24 maj 2015. 
113 Tingsrätten. 
114 Konkurrens- och konsumentverket, hämtad 24 maj 2015. 
115 Dom nr 209. 
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Efter diskussion kring avtalets ogiltighet kom hovrätten, i likhet med tingsrätten, in på 

diskussion kring den så kallade ”icke-inblandningsprincipen” eller ”non-

interventionsprincipen”116. Principen som gäller inom finsk rätt innebär att rättsskydd inte ges 

den som handlar på ett olagligt tillvägagångssätt, när det gäller krav som har samband med 

det olagliga tillvägagångssättet. Med hänvisning till doktrin, samt utfallet från rättsfallet KKO 

2005:72 från högsta domstolen, förlorade käranden talan. I likhet med vad tingsrätten kom 

fram till, bifölls GP:s anspråk inte i något avseende och de får ingen rättslig hjälp att driva in 

sina fordringar. Hösta domstolen beviljade prövningstillstånd den 22 oktober 2014 och målet 

behandlas i skrivande stund i högsta domstolen.117  

3.6 Synpunkter från en konsumentrådgivare verksam på Konkurrens- och 

konsumentverket 

För att få mer djup till uppsatsen ringde vi, den 10 maj 2015, snabblåneföretagens 

tillsynsmyndighet KKV och fick prata med Esa Soukka som jobbar som konsumentrådgivare 

på myndigheten. 118  Han uppgav att det år 2005, när snabblån introducerades på 

lånemarknaden, inte fanns överhuvudtaget några regler som reglerade verksamheten. 

Låneprodukten blev med tiden mer och mer populär och år 2012 beviljades snabblån till 411 

000 stycken konsumenter, till ett belopp som sammanlagt översteg 100 miljoner euro. Det är 

det största antalet konsumenter och största beloppet som hittills noterats.  

 

Soukka uppgav att konsumentmyndigheterna helt ville förbjuda snabblåneverksamheten, men 

att politikerna ansåg att denna slags verksamhet fyller en funktion och de argumenterade för 

att det således finns ett behov av att denna slags kreditprodukt erbjuds. 

Snabblåneverksamheten reglerades dock på så vis att räntetak infördes år 2013. 

 

Efter den nya lagens införande har myndigheten märkt stora skillnader på 

snabblånemarknaden. Så många som en tredjedel av företagen på snabblånemarknaden har 

slutat, en tredjedel har fortsatt med verksamheten och en tredjedel har genomfört förändringar 

i verksamheten eller försökt kringgå lagen på olika sätt. Antalet beviljade snabblån sjönk från 

att år 2012 ligga på 411 000 stycken till att år 2014 ligga på 132 000 stycken. Den 

                                                        
116 ”Puuttumattomuusperiaate” på finska. 
117 I högsta domstolen har målet har diarienummer S 2014/366. 
118 På motsvarande sätt gjorde vi även för Sveriges del, se avsnitt 2.6. 
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sammanlagda lånesumman gick från att år 2012 ligga på 100 miljoner euro, till att reduceras 

med mer än hälften.  

 

På KKV har man sett att snabblånemarkanden även i annat avseende förändrats i och med 

införandet den nya lagen. Före lagens införande var det väldigt vanligt med ytterst små 

krediter, en vanlig kreditprodukt var lån på 200 euro119 med en lånetid på 30 dagar. Nu har lån 

på 300-400 euro med en lånetid på 80 dagar blivit allt vanligare. Soukka uppger att detta torde 

bero på att företagen nu har färre kunder och företagen försöker genom erbjudande av större 

krediter tjäna mer på de färre kunder de har. 

 

På KKV har det uppmärksammats att flera kreativa försök görs för att kringgå lagen. 

Exempelvis kräver vissa företag numera garanti för att bevilja snabblån, någon måste alltså gå 

i borgen för gäldenären. I praktiken är det sällan så att en släktning går i borgen för snabblån, 

utan detta kan i stället köpas som en tjänst. En annan variant är att ett företag har börjat med 

en kreditverksamhet där de erbjuder så kallade ”Pre-Paid cards”, vilket är ett slags kreditkort 

med snabblån och räntan belöper på 172,5%. Eftersom det är ett kreditkort omfattas inte 

kreditprodukten av bestämmelsen om räntetak, trots att det i hög grad motsvarar snabblån. 

Snabblåneföretag har även börjat bevilja krediter på 2 000 euro och uppåt, vilka betalas ut i 

mindre rater. Många företag tar även höga avgifter om man exempelvis vill flytta fram 

förfallodag på fordran. 

 

Soukka uppger sammanfattningsvis man på KKV märkt stora skillnader sedan år 2013. Ur ett 

konsumentperspektiv har lagen haft en positiv inverkan på snabblånemarknaden. Lagen har 

reducerat problemen med snabblån, färre aktörer finns nu på marknaden och färre 

konsumenter hamnar i svårigheter. Trenden, att lån beviljas till större belopp än tidigare, leder 

dock till att de som de facto hamnar i problem, hamnar i desto större problem än tidigare.  

  

                                                        
119 Det erbjöds även lån från 50 euro. 
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4 Analys 

4.1 Historisk jämförelse 

När snabblånen var en helt ny företeelse och introducerades på marknaden fanns det inte 

någon tillämplig lagstiftning för denna typ av kreditprodukt. Både Finland och Sverige gjorde 

därför KSL respektive KkrL tillämplig på snabblån, dock dröjde det många år innan 

snabblåneverksamhet reglerades.120  Finland lagreglerade snabblåneverksamheten för första 

gången år 2009, ett år tidigare än Sverige. Den första lagregleringen i Finland innebar 

konkreta ingripanden i form av skyldighet för kreditgivaren att ange den effektiva årsräntan 

samt reglering av inom vilken tid konsumentkrediter får betalas ut, med mera. För Sveriges 

del infördes de första regleringarna år 2010 i samband med EU-direktivet 2008/48/EG. EU-

direktivets implementering medförde bland annat krav på kreditgivaren att göra en 

kreditprövning och skyldighet att iaktta god kreditgivningssed. Direktivet implementerades 

även i Finland, men innebar där inga större praktiska förändringar; gällande rätt motsvarade 

redan de flesta delarna i direktivet.  

 

I båda länderna medförde snabblån en ökad överskuldsättning, med många obetalda skulder 

som följd och respektive lands regering insåg att en ytterligare skärpning av lagstiftningen 

krävdes. Länderna hanterade problemen på olika sätt. I Finland beslutades det år 2013 om 

införande av räntetak och i Sverige ställdes snabblåneföretagen under FI:s tillsyn år 2014, 

eftersom man ville ha en myndighet med befogenhet att ingripa vid missförhållanden. På FI i 

Sverige ansågs, och anses fortfarande, att införande av räntetak inte är den mest optimala 

åtgärden för att minska överskuldsättningen. På inspektionen ansåg man snarare att 

möjligheten att ingripa med sanktioner skulle vara en mer ändamålsenlig reglering. 

4.2 De senaste lagändringarna i respektive land 

I Sverige trädde LVK i kraft 1 juli 2014. I dagsläget, den 9 maj 2015, är det fortfarande för 

tidigt för att säga huruvida lagen har lett till önskad effekt, eftersom alla företag ännu inte 

behövt rätta sig efter den nya regleringen, se avsnitt 2.8. Under tiden som FI behandlar 

ansökningarna från snabblåneföretagen behöver de nämligen inte genomföra förändringar i 

verksamheten trots att LVK trätt i kraft. 

 

                                                        
120 I Sverige (2006-2010) och Finland (2005-2009) förekom verksamhet oreglerat i 4 år. 
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I Finland kan konstateras att räntetak de facto har haft en betydande inverkan på 

överskuldsättningen. Den sammanlagda summan av beviljade snabblån under kvartal tre år 

2013 minskade med 39 procent, vid en jämförelse med samma kvartal föregående år. Det var 

vid kvartal tre år 2013 som den nya lagen trädde i kraft och enligt SC beror denna märkbara 

förändring på lagändringen. 

 

I Sverige tillsattes, så nyligen som den 23 april 2015, en utredning som ska undersöka bland 

annat huruvida en bestämmelse om räntetak bör införas i Sveriges lagstiftning. FI har i sin tur 

framfört önskemål om en tydligare reglering med konkreta regler som inspektionen kan 

förhålla sig till, för att enklare kunna avgöra när och om ett ingripande bör ske. Enligt vår 

mening indikerar tillsättandet av en sådan utredning på att lagstiftaren inte anser att den nya 

lagen, trots de skärpta reglerna, reglerar snabblåneverksamheten i tillräcklig utsträckning. 

 

I jämförelse med Sverige har Finland, sedan införandet av de första regleringarna avseende 

snabblåneverksamhet, infört väldigt konkreta regler. Med detta menar vi att reglerna är 

väldigt klara och tydliga och lämnar lite utrymme för tolkning. Exempel på typen av reglering 

vi syftar på är bestämmelsen om skyldighet att ange den effektiva årsräntan, bestämmelsen 

som reglerar när en konsumentkredit får betalas ut, kravet på registrering av kreditgivare och 

den senaste bestämmelsen om räntetak. De ovan nämnda bestämmelserna är konkreta på så 

vis att det är lätt att avgöra huruvida de följs eller inte. Då vi jämför dessa bestämmelser med 

Sveriges, ser vi att Sveriges bestämmelser i mycket högre grad kräver tolkning. I Sverige 

finns en bestämmelse om att kreditgivaren är skyldig att göra en kreditprövning, frågan 

uppstår då; när är en person kreditvärdig? Enligt vår mening kan det bedömas på olika sätt 

från fall till fall. Kreditgivaren ska iaktta god kreditgivningssed, frågan blir då; vad är god 

kreditgivningssed? Kreditgivaren ska även ge förklaringar som konsumenten behöver; när 

uppfyller man som kreditgivare detta krav? När har tillräckliga förklaringar getts? En 

kreditgivare ska även bedriva en sund verksamhet, den givna frågan blir; vad är en sund 

verksamhet? 
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FI riktar stark kritik mot dessa vaga regler, eftersom de medför uppenbara svårigheter för 

inspektionen att avgöra huruvida ett ingripande bör eller inte bör ske. Bestämmelserna 

innebär att aktörerna, både kreditgivare och myndigheterna som övervakar dessa, tvingas göra 

egna bedömningar. Vi anser att denna diffusa reglering kan leda till onödiga tvister som 

eventuellt hade kunnat undvikas om lagstiftaren infört klarare och tydligare regler. Diffusa 

regler skapar osäkerhet och rättssystemet blir aningen oförutsägbart för såväl kreditgivare, 

konsumenter och tillsynsmyndigheter, vilket inte är önskvärt. Vi ser det dock som positivt att 

regeringen nu tillsatt en utredning för att undersöka ifall mer konkreta regler bör införas. 

 

I Finland gäller den så kallade ”icke-inblandningsprincipen” som vi behandlar i samband med 

rättsfallet i avsnitt 3.6. I Sverige utreds för tillfället ett lagförslag där kreditgivare som inte gör 

en ordentlig kreditprövning skulle förhindras att ta ut ränta eller till och med hela det utlånade 

beloppet. Vi ser likheter med lagförslaget i Sverige och icke-inblandningsprincipen som råder 

i Finland. Principen och lagförslaget innebär att ett lagstridigt handlande från kreditgivarens 

sida medför att denne förlorar möjligheten att få rättslig hjälp för att driva in sin fordran. Vi 

tror att principen kan bidra till att kreditgivare mer noggrant följer de lagar som finns, 

eftersom följden av ett lagstridigt handlande kan få väldigt stora negativa konsekvenser. Ifall 

högsta domstolen i Finland enligt principen dömer till kärandens fördel, innebär det att 

AOY inte kan få hjälp med att driva in sina fordringar, detta återstår dock att se. Det 

negativa med en sådan princip är att det kan drabba en kreditgivare väldigt hårt. Det är 

stor skillnad på att inte få ta ut någon ränta och på att inte kunna driva in det utlånade 

beloppet. Vi anser att vid tillämpande av principen bör en bedömning av hur allvarlig 

överträdelsen är göras. 

4.3 Analys av statistik 

Inkomna ansökningar för betalningsförelägganden hos KFM i Sverige avseende snabblån har 

ständigt ökat sedan låneprodukten introducerades på marknaden, med undantag för år 2010 då 

KkrL gjordes om. Nivån ligger för närvarande på den högsta någonsin, och den stigande 

tendensen har ännu inte brutits trots den nya lagens införande. Skälet till att man inte kan se 

någon förändring är troligtvis att de flesta företag inte berörts av de nya bestämmelserna än, 

se avsnitt 2.8. Det är därför för tidigt att dra några slutsatser om huruvida införandet av lagen 

påverkat konsumentkreditmarknaden så som önskat.  
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När vi studerat statistik från Finland har vi sett att den uppåtgående trenden121, som rådde i 

Finland, bröts i och med räntetakets införande. Under kvartal två år 2013 beviljades det nya 

krediter för sammanlagt 105 miljoner euro. Följande kvartal gällde den nya lagen och då 

beviljades nya krediter för sammanlagt mindre än 65 miljoner euro, för att sedan kvartalsvis 

fortsätta minska. SC uppger att en del företag som sysslade med snabblåneverksamhet la ner 

verksamheten i och med de skärpta reglerna. I en artikel publicerad i dagstidningen Uusi 

Suomi i juni 2013 uppgav Kari Kuusisto på Pienlainayhdistys122 att så många som över 60 

snabblåneföretag slutade med verksamheten. Enligt honom fanns det som mest 82 

snabblåneföretag verksamma på den finska marknaden, men då artikeln publicerades fanns 

det enligt honom knappt 20 stycken företag kvar.123 

 

Som ovan nämnts är det för tidigt för att med säkerhet säga huruvida den svenska 

lagregleringen kommer leda till önskad effekt. Enligt vår uppfattning, baserad på materialet vi 

tagit del av i detta arbete, torde den svenska lagregleringen kräva för mycket tolkning för att 

vara effektiv. Vi ser det dock som positivt att myndigheterna tilldelats större befogenheter och 

större möjligheter att ingripa. I Finland ser statistiken väldigt lovande ut. Lagändringen ledde 

till att snabblån beviljades i mindre utsträckning än tidigare och vissa aktörer verksamma 

inom branschen slutade. 

 

Trots att statistiken ser lovande ut för Finlands del anser vi att problem kan uppkomma med 

en sådan lagreglering som räntetak. Vissa aktörer la ner verksamheten när bestämmelsen om 

räntetaket infördes i KSL, och således kom utbudet av konsumentkrediter att minska. Finns 

det en efterfrågan på marknaden av snabblån som överstiger utbudet, anser vi att problem kan 

uppkomma i form av att det exempelvis kan uppstå en svart marknad där snabblån erbjuds. 

Siffrorna talar tydligt för det faktum att det förelegat efterfrågan på dessa små lån och frågan 

är huruvida denna efterfrågan minskat. 

 

  

                                                        
121 Mönstret att betalningsförelägganden på grund av konsumentkredit ökar och ökar. 
122 Pienlainayhdistys slutade med verksamheten år 2013. 

     Pienlainayhdistys, hämtad 9 maj 2015. 
123 Dagstidningen Uusi Suomi, hämtad 9 maj 2015. 
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Trots att räntetaket ligger på en väldigt låg nivå jämfört med medelräntan tidigare,124 anser vi 

att en ränta på 50,5 % fortfarande är väldigt hög. Kreditgivare kan fortfarande ta ut väldigt 

höga avgifter för krediter de lånar ut och vi vill poängtera att införandet av räntetak inte på 

något sätt innebär tillgång till billiga pengar. Det som dock kan motivera en relativt hög ränta 

är att krediterna ofta löper på kort tid, varför den totala kostnaden för lånet blir relativt låg. 

 

Ett annat problem är att aktörerna letar efter möjliga sätt att kringgå lagen på. Hittills har 

noterats att företag exempelvis erbjuder krediter som löper på 2 000 euro eller högre belopp, 

dessa betalas sedan ut i rater och på så sätt undviks räntetaket på 50,5%. Efter lagens 

införande har det även dykt upp en kreditprodukt på marknaden som är ett slags kreditkort, 

vilket kan användas för betalning, men konsumenten kan inte ta ut kontantuttag. Den nya 

lagen gäller inte för kreditkort och på grund av det har kreditgivaren kunnat ta ut 172,5% 

ränta för denna kredit. Eftersom det finns möjlighet att kringgå reglerna i KSL försvagas det 

konsumentskydd som lagen är tänkt att ge. Vi anser att en diskussion bör föras över hur 

luckorna i lagen kan fyllas, i denna uppsats nöjer vi oss dock med att konstatera att det är ett 

problem som bör åtgärdas, hur detta kan ske går vi inte in på eftersom uppsatsen skulle bli för 

omfattande. 

 

En bidragande faktor till det stora antalet betalningsförelägganden i Sverige har varit att det 

inte gjorts en ordentlig kreditprövning och att konsumentens återbetalningsförmåga varit liten. 

Genom att företag nu kan förlora sitt tillstånd om de inte genomför ordentliga 

kreditprövningar torde dessa problem minska. Som ovan nämnts var det flera 

snabblåneföretag i Finland som la ner verksamheten i och med införandet av räntetak, och 

möjligen kommer Sveriges införande av LVK att leda till samma resultat, eftersom det inte är 

säkert att alla företag får tillstånd att bedriva konsumentkreditverksamhet. Vi ställer oss 

kritiska till att FI vid kontakt hävdar att de inte tror att räntetak skulle bidra särskilt mycket till 

att minska skuldsättningen, när denna reglering i Finland uppvisat så pass goda resultat. Vi 

ifrågasätter hur FI gjort bedömningen när det finns så pass klar statistik och information om 

detta tillgänglig. Redan år 2013 förordade Jan Bertoft räntetak, och han ansåg att den svenska 

regeringen borde lära av Finland. Han tryckte extra hårt på att handla snarast, men det har 

dröjt till april 2015 innan regeringen beslutat att utreda frågan. 

                                                        
124 920 %. 
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4.4 Slutsats 

Vi har inte kunnat göra någon bedömning av ifall LVK lett till önskad effekt i form av ett 

stärkt konsumentskydd, på grund av att det är för tidigt för att se några konsekvenser av lagen. 

Vi har därför inte heller kunnat bedöma vilken reglering som i högre grad stärkt 

konsumentskyddet, eftersom vi bara kunnat se effekter från Finlands reglering aveseende 

räntetaktet. Vi kan dock dra slutsatsen att räntetak verkar vara en mycket effektiv metod för 

att minska skuldsättningen med små krediter. Räntetaket har funnits i Finland i knappt två år 

och antalet personer som tar snabblån, samt den totala lånesumman har minskat. Vi anser att 

även Sverige bör införa räntetak och hoppas att den nytillsatta utredningen, som behandlas i 

avsnitt 2.7, leder till att ett sådant beslut tas.  
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