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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen, att fastslå konsumentkreditlagens ändamål, analysera detta ändamål 
samt undersöka de rättsekonomiska effekterna lagen får har uppnåtts genom en 
rättsekonomisk analys samt genom studier av förarbeten, lag och doktrin. 
Formellt sett har lagstiftningen syftat till att stärka konsumentskyddet samt att 
lagharmonisera mot EG-rätten. Ur ett rättsekonomiskt perspektiv hade lagen som 
ändamål att bromsa överskuldsättningen, definiera, skydda samt upprätthålla 
rådigheter/rättigheter, stoppa finanskrisen och få fart på samhällsekonomin. 
Konsumentskyddet innefattade skydd av följande rådigheter: avtalsrätten, 
marknadsrätten, obligationsrätten. Även näringsidkarna skyddades genom 
marknadsrättsliga och näringsrättsliga regleringar. Under hösten 2004 företogs 
avreglering av tillståndspliktig finansverksamhet som innebar en institutionell 
förändring. Regeringen fruktade då att oseriösa näringsidkare skulle komma att dyka 
upp på kreditmarknaden. Problemet löstes genom lagstiftningsåtgärder som gav 
Konsumentverket och Finansinspektionen ökade befogenheter att ingripa mot dessa. 
Lagstiftningen gav vid en analys intrycket att vara ändamålsenlig eftersom parterna 
minskade sina transaktionskostnader då de använde sig av lagen.     
 
Abstract 
 
The purpose of this essay, to stipulate and analyse the purpose of The Act on Consumer credit 
and its effects of economy have been obtained in the format of a law and economics study and 
after studied the Preparatory works, the Law and the Doctrine. Officially the purpose of the 
legalisation has been to consolidate the consumer protection and to harmonize the law 
towards the relevant legalisation of the European Union. Looking at the from a law and 
economic perspective, the purpose was to slow down the ongoing incurring of debts, to 
define, protect and maintain rights, to stop the financial crises and to get the national economy 
going. The consumer protection included the following rights: the right to negotiate, the 
marketing law and the law of contracts and torts. Also manufacturer’s rights were protected 
with rules concerning the marketing law and the freedom to trade. In the autumn of 2004 
obliged-authorized finance-business was undergoing deregulation implying an institutional 
change which made the Government anxious that unserious manufacturers would show up on 
the credit market. The Government solved this problem by increasing the supervision-
authorities possibilities to intervene against those manufacturers. When analysing The Act on 
Consumer credit it seemed adapted because the parties reduced their cost of transactions when 
using it. 
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1. Ämnesvalet  
 
1.1 Inledning 
 
D-uppsatsen avslutar de obligatoriska kurserna vid programmet för rättsvetenskap. 
Uppsatsen ingår som moment 2 i kursen rättsvetenskap D. Redan under C-uppsatsen 
fick vi studenter lära oss att kritiskt analysera rättsliga fenomen, men då rörde det sig 
om tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden. Genom föreliggande uppsats 
flyttar jag en del av fokusen utanför rättsreglerna och rättstillämpningen. 
 
Lagstiftning uppkommer av någon orsak. Vad är orsaken till att en ny 
konsumentkreditlag instiftades 1992?  Dög inte den gamla konsumentkreditlagen? 
Vilket ändamål har 1992 års lagstiftning? Är det ännu en lag som syftar till att stärka 
konsumenters utsatta ställning? Eller syftar den till att bidra till samhällsekonomisk 
nytta rentav? Vad ligger bakom de tillägg som gjorts i lagen på senare år?  Detta är 
de utgångspunkter som skall undersökas och analyseras i denna uppsats.  
     
1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att fastslå ändamålet med konsumentkreditlagen, att kritiskt 
analysera detta ändamål samt undersöka de rättsekonomiska effekterna lagen får.  
 
1.3 Frågeställningar 
 
1. Vilket ändamål har konsumentkreditlagen? 
2. Effekter av lagstiftningen: 
- Förverkligas ändamålet i praktiken?  
- Uppkommer andra effekter av lagstiftningen än de som åsyftas?  
 
1.4  Avgränsningar 
 
Jag är intresserad av ändamålet med lagstiftningen. Detta ändamål är beroende av 
vilket perspektiv som anläggs på undersökning t ex: rättsekonomiskt-, 
rättssociologiskt- perspektiv etc. Det blir alltså metodvalet (se 1.5 nedan) som styr 
vad som kommer att behandlas och inte behandlas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Metod 
 
Metoden syftar till en kritisk analys av den rättsliga regleringen. Jag kommer att 
undersöka de rättskällor som kan vara av intresse. Troligtvis i denna ordning: 
förarbeten, doktrin, lag. Rättskällorna kommer sedan att analyseras med en speciell 
metod (perspektiv) och på så sätt visa vilket ändamål lagstiftningen får i ett större 
sammanhang. Jag har valt det rättsekonomiska perspektivet1för denna uppgift. Jag 
tror att jag kan få en mer nyanserad bild av lagstiftningens ändamål i just detta 
perspektiv.  
Detta till skillnad från det rättssociologiska perspektivet som tar upp väldigt många 
frågor. Det kan bli svårt att få med alla dessa i en 10 p uppsats nämligen.    
Dessutom så är det ju styrning i ekonomiska frågor som konsumentkreditlagen till 
stor del handlar om. Därför tror jag det rättsekonomiska perspektivet lämpar sig bäst.  
 
Att jag inte väljer att undersöka rättspraxis beror på främst 2 orsaker:  
1) Praxis har undersökts mycket sällan i rättsekonomiska studier. Istället ligger 
intresset på utomrättsliga fenomen. 2) Rättegångar är över huvud taget ovanligt inom 
ett rättsområde av konsumenträttslig karaktär. Det är förmodligen inte ekonomisk 
lönsamt för en näringsidkare att dra en konsument inför rätta, förlikningar är 
sannolikt vanligare.  
 
Beträffande de rättskällor som kommer att användas, nämligen förarbeten, lag och 
doktrin, blir förarbetena den främsta källan för att fastslå ändamålet. I rättsdogmatisk 
metod är detta det traditionella sättet att fastslå lagars ändamål/syften, så även i 
denna uppsats. Den rättsekonomiska analysen av de formella ändamålen i kapitel 
5 syftar sedan till att visa de ekonomiska effekter lagen kan få för konsumenter och 
näringsidkare. Detta perspektiv behövs för att besvara den andra frågeställning som 
jag tar upp i avsnitt 1.3. Rättskällorna blir då relevanta som ”empiriskt underlag” för 
den rättsekonomiska analysen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Om  perspektivets innebörd se kapitel 2 nedan 



2. Teoretisk utgångspunkt: Om rättsekonomisk analys 
 
Detta kapitel behandlar det rättsekonomiska perspektivet. Förutom vissa allmänna 
frågor som tas upp i de läroböcker som rör ämnet har jag framförallt valt att 
behandla de frågor i den rättsekonomiska analysen som kan få betydelse för den 
analys jag själv kommer att företa i kapitel 5.  
  
2.1 Allmänt 
 
Inom rättsekonomin studeras sambandet mellan rätten (rättigheter) och ekonomin.2   
Av intresse är de ekonomiska effekter som lagar och rättsutövning ger upphov till. 
Inom rättsekonomin har man även ställt upp en teori om rätten: regler som är till 
gemensam nytta är nyttomaximerande regler.3 Handel sker genom köp av rättigheter, 
det är en rättshandling som överför skyldigheter till köpare och i gengäld får säljaren 
t ex pengar. 4  Den rättsekonomiska analysen förutsätter även att individerna 
maximerar sin nytta utifrån de resurser de kontrollerar. Genom den så kallade 
kontraktsteorin utgår man från att individerna maximerar sin nytta när de sluter 
avtal. Man kan då studera vad som är bäst för individerna genom att ställa upp 
alternativa kontrakt och se om dessa får bättre/sämre effekter för individen. 5  
Sammanfattningsvis kan sägas att perspektivet studerar rättsordningens funktioner i 
samhället vad gäller ekonomisk verksamhet.6
 
2.2 Risker 
 
Eftersom individerna förutsätts maximera sin nytta måste de ofta göra svåra val för 
att så skall kunna ske. I dessa valsituationer föreligger ofta en risk att man förlorar 
(ex egendom) samtidigt som risken innebär en möjlighet till ökad levnadsstandard. I 
sådana situationer väljer människor ofta att ta en viss risk.7 Vid värdering av risken 
så spelar den förmögenhet som individen besitter stor roll. Detta måste man ta i 
beaktande då man mäter risker som inte kan köpas och säljas, ex en domstol dömer 
ut skadestånd.8
 
Men riskaversion avses att individen föredrar en säker nettointäkt framför samma 
förväntade belopp om utfallet är osäkert. Riskprevention å andra sida innebär att 
individen föredrar chansen att få mer än det säkra beloppet, även om risken att få 
mindre pengar då ökar.9Riskerna bestämmer individens valmöjligheter tillsammans 
med subjektens interaktion, den institutionella och legala strukturen, det ekonomiska 
systemet.10  
 
 
 
                                                 
2 Skogh, Lane, Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi, (1993) s.11 
3 A a s. 14 
4 A a s. 12 
5 A a s. 22 
6 A a s. 20 
7 A a s. 26f 
8 A a s. 28f 
9 A a s. 30 
10 A a s. 32 



2.3 Rådigheter/Rättigheter och nyttigheter 
 
Inom perspektivet skiljer man inte på juridiskt bindande rättigheter och rättigheter 
som inte är juridiskt bindande.11 Av intresse är istället reglers eller rättigheters 
ekonomiska effekter, oberoende av hur regler/rättigheter upprätthålls.12

 
Den institutionella och legala strukturen däremot spelar stor roll för möjligheterna 
för subjektet att disponera över varor, tjänster etc., d v s den uppsättning rättigheter 
eller rådigheter som subjekten besitter. Dessa 2 är ett huvudområde för lagstiftaren 
och vidgas i de fall då individen har avtalsfrihet.13

 
Rådighet/Rättighet innebär att individen kan fritt bestämma hur en viss sak eller 
företeelse skall på visst sätt användas eller utnyttjas för att tillgodose eller motverka 
önskemål, eller resultatet av en produktionsverksamhet befrämjas eller hämmas.  
Exempel på rådigheter är nyttjanderätten och äganderätten.14  
 
Med nyttighet avses den företeelse som är rådighetens föremål. Nyttigheterna har 
många rådigheter, ex en hyresgäst i ett hyreshus har rådigheter till fastigheten, 
tvättstuga, cykelställ etc. På senare tid har rådigheter över nyttigheter blivit mindre 
fullständiga för ägarna.15

 
2.4 Rättens roll i perspektivet 
 
Det ekonomiska systemet karakteriseras av konflikten mellan individens önskemål 
och de knappa resurser som finns. Inom rättsekonomin studeras hur handlingsregler, 
lagar och institutioner löser detta problem.16

 
Rättsordningens roll är att se till att äganderätten etc. respekteras genom att ge 
ägaren kravrätt vid intrång när skada uppkommer eller egendomens värde av en eller 
annan orsak begränsas. Äganderätten innebär även en plikt för ägaren att bära 
kostnader som egendomen medför.17

 
För att en ekonomi skall vara effektiv måste rättsordningen definiera, kontrollera, 
skydda samt upprätthålla rättigheterna.18 Staten behöver en apparat som samlar in 
information och gör en rättvis fördelning av resurser. Men tillsammans med den 
kontrollapparat som övervakar marknaden blir detta en kostsam fråga.19

Lagstiftningen brukar ofta ses som en kodifiering av en ordning som redan etablerats 
på annat sätt, d v s genom ekonomins spontana krafter.20  
 
 
                                                 
11 A a  s. 24f 
12 A a s. 25 
13 Werin, Ekonomi och rättssystem, (1993) s. 33 
14 A a s. 34f 
15 A a s. 35f 
16 A a s. 15 
17 Skogh, Lane, Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi, (1993) s. 35 
18 A a s. 39, 48 
19 A a s. 46f 
20 A a s. 61 



2.5  Rätten och transaktionskostnader 
 
För att avgöra om en rättsregel är effektiv måste man beräkna dess 
transaktionskostnad. Dessa delas in i sökkostnader (kostnad för att finna motpart, 
samt kostnader för information om priser och kvalité)21 kontraktskostnader (kostnad 
för att förhandla och att upprätta kontrakt) samt kontrollkostnader (följd av 
möjligheter att motparten inte fullgör överenskommelsen.) Dessa kostnader finns 
eftersom man inte litar på andra aktörer på marknaden och man har bristfällig 
information om priser och varors egenskaper hos konkurrenter. Rättsordningen blir 
därför tvungen att tillhandahålla regler för vägledning och konfliktlösning när t ex 
inget avtalats i frågan. Kostnaderna kan begränsas genom samverkan eller byten 
med varandra under upprepning (långsiktigt samarbete) 22

 
För att avgöra transaktionskostnaderna som följer av en rättsregel skall man 
undersöka i vilken utsträckning denna stämmer överens med vad parterna skulle 
komma överens om i en värld utan transaktionskostnader. 23   Om 
transaktionskostnaderna förhindrar att avtal kommer till stånd skall man ändra 
lagstiftningen eller vidta organisatoriska lösningar (andra beslutsprocesser än avtal 
ex staten bestämmer). Dock finns alltid de s.k. organisationskostnaderna (kostnader 
för: införskaffande av information, välja riksdag, driva riksdag/regering, 
sammanträda, driva myndigheter, administrera företag etc.) Dessutom uppkommer 
sidoeffekter av lagstiftningen t ex genom de uppoffringar för de berörda subjekten 
som tar del av lagens förmåner, s.k. dödviktskostnader.24  
 
2.6 Lös egendom: Avtal, kontrakt, köp, konsumentskydd etc. 
 
Äganderätten till lös egendom ger rätt att upplåta följande rättigheter: förfoganderätt, 
nyttjanderätt, överlåtelserätt och upplåtelserätt. Sådan äganderätt förvärvas genom 
”laga fång” d v s antingen genom originära fång (herrelös egendom hittas) eller 
genom derivativa fång (köp, byte, hyra eller arrende). Lagstiftningen på dessa 
områden har preliminärt 2 syften:  
Skydda äganderätten så att ägaren kan nyttja egendomen ostört samt begränsa 
gratisåkare problemet och befrämja effektiva byten.25   
 
Detta går till på sådant sätt att rättsordningen placerar risker och anger vem som har 
ansvaret när skada inträffar på lös egendom.26 Kontrakten är ofullständiga pga. att 
transaktionskostnaderna medför att man inte får tillgång till all information om de 
eventualiteter som kan inträffa, samt kostnad för att förhandla fram kontraktet och 
kontrollera att motparten sköter sina förpliktelser. I sådana fall konsulteras i stället 
rättsordningen för att lösa problemet.27 Funktionsdugligheten på de rättsregler som 
då tillämpas beror på om parterna skulle välja en sådan ansvarsplacering, ”om de 
skulle ha avtalat om detta”. Lagen får även betydelse ur effektivitetssynpunkt om 
den väljs. T ex kan en säljare som vet om att han bär risken för en vara vidta 
                                                 
21 Skogh, Lane, Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi, (1993) s. 57 
22 A a s. 58 
23 A a s. 62 
24 Werin, Ekonomi och rättssystem, (1993) s. 52 
25 Skogh, Lane, Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi, (1993) s. 82 
26 A a s. 83 
27 A a s. 84f 



försiktighetsåtgärder så att egendomen som är föremål för försäljning inte kommer 
till skada.28

 
Avtal (Kontrakt) innebär ett byte/flera byten av rådigheter, köp och försäljning. Det 
är en ”frivillig överenskommelse mellan 2 (eller flera) subjekt som leder till 
ömsesidiga förpliktelser för subjekten att överlåta rådigheter på varandra, jämte 
själva fullgörandet av förpliktelserna, d v s de faktiska överlåtelserna”.29  Denna rätt 
skyddas av lagstiftning (avtalsrätt, köprätt, konsumenträtt och dyl.) och spontana 
krafter.30 Bilaterala avtal är ett avtal där 2 parter berörs, ett isolerat byte. Detta 
tillkommer genom bilaterala förhandlingar.31 Målet med förhandlingen är att få ett 
resultat så nära ens utgångsbud som möjligt.32  
 
Hyra eller köp är exempel på derivativa fång (se ovan). Ur rättsekonomisk synvinkel 
kan det finnas anledning att diskutera de fördelar som respektive avtalstyp har.  
Hyra har den fördelen att besparingar i transaktionskostnaderna sker när ett föremål 
endast avses användas för en kortare tid, d v s utgifterna kan förutses. Det är 
dessutom lättare att säga upp avtalet med kort varsel då framtiden är oklar 
(konjunkturer etc.)33

Kostnaderna för information, förhandling och kontroll bestämmer vilken avtalstyp 
som är att föredra. Hyra kräver inte samma resurser som köp, är inte lika beroende 
av kreditvärdigheten. Om det skulle visa sig att parten inte var kreditvärdig kan 
denne istället för hyra företa ett avbetalningsköp.34

 
Lagstiftning påverkar sekundära avtalsvillkor (t ex villkor om tid för betalning, tid 
och plats för leverans, varans kvalité etc.)35 i syfte att bereda vissa grupper, subjekt 
fördelar. Detta är s.k. indispositiv lagstiftning som fördelar förpliktelser eller 
ansvaret på ett visst sätt så att parterna ej kan avtala.36 Reglerna berör information, 
sekundära avtalsvillkor; garanti etc.37 Eftersom köparen av en vara måste skaffa sig 
information om denne och säljaren samtidigt måste sprida information uppkommer 
kostnader för de båda: arbetskostnader, uppoffring av fritid, skyltning annonsering 
etc. För köparens del kommer sökandet att pågå tills kostnaden överstiger nyttan av 
att söka ytterligare information. Säljaren vidtar ytterligare informationsspridning 
endast om de förväntade åtgärderna överstiger kostnaderna.38  
 
 
För att underlätta informationsspridningen och sökningen sker en standardisering av 
varor genom t ex lagstiftning. Lagstiftningen strävar efter att minska 
informationskostnaderna och därmed dra ned transaktionskostnaderna.39

Dessutom anses tvingande lag innebära en nettofördel för konsumenter. Inom 

                                                 
28 A a s. 86 
29 Werin, Ekonomi och rättssystem, (1993) s. 42 
30 A a s. 44 
31 A a s. 77 
32 A a s. 83  
33 Skogh, Lane, Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi, (1993) s. 115 
34 A a s. 116 
35 Werin, Ekonomi och rättssystem, (1993) s. 200 
36 A a s. 231 
37 A a s. 236 
38 A a s. 220 
39 A a s. 222 



rättsekonomin har man dock framfört att det finns ett underliggande motiv där 
producentintressen gynnas i syfte att försvåra för konkurrenter att träda fram.40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 A a s. 248 



3. Kreditmarknaden och dess aktörer 
  
Detta kapitel kommer att ta upp vissa begrepp som kan vara intressanta att känna till 
innan läsaren ger sig i kast med konsumentkreditlagen. Kapitlet syftar främst till att 
redogöra för de aktörer och den marknad som är föremål för den rättsliga 
regleringen som kommer beskrivas i kapitel 4.  
  
3.1 Kreditmarknaden 
 
Kreditmarknaden är den marknad där pengar lånas ut till kredittagare. Dess 
huvudfunktion är att slussa kapital från kreditgivare till kredittagare.41 Marknaden 
innefattar de finansiella institutens42 utbud av tjänster, t ex bankers 
utlåningsverksamhet. Men det är även en marknad där räntebärande värdepapper (ex 
obligationer, statsskuldväxlar) omsätts och utges.43  
 
3.2 Parter på kreditmarknaden 
 
Generellt kan det sägas att det finns 2 huvudparter på kreditmarknaden nämligen: 
kreditgivarna och kredittagarna. Den förstnämnda delas in i följande grupper: 
Banker, kapitalplacerande institut, kreditmarknadsföretag, statliga och 
statsunderstödda fonder samt övriga kreditgivare.  
 
3.2.1 Banker 
  
Banker brukar delas in i 3 grupper: Bankaktiebolag (affärsbanker), sparbanker och 
medlemsbanker. Det är företagsformen som avgör i vilken grupp banken hamnar. 
Även utländska bankföretag får driva rörelse i Sverige från en filial.44 Bankernas 
verksamhet regleras i bankrörelselagen (1987:617), sparbankslagen (1987:619) och 
lagen (1995:1570) om medlemsbanker. I dessa lagar regleras respektive banks 
bildande och organisation. Reglerna beträffande verksamheten är ganska likartade.45 
Särskild tillsynsmyndighet för verksamheten är Finansinspektionen, men bankerna 
övervakas även av Riksbanken.46

 
3.2.2 Kapitalplacerande institut 
 
De kapitalplacerande instituten består av de allmänna pensionsfonderna och 
försäkringsbolagen: 
- Ap-fonderna, har till uppgift att förvalta medel för den allmänna pensionen som 
placeras i obligationer utgivna av stat, kommun, kreditmarknadsbolag och företag. 
Medlen placeras även i aktier.  
- Försäkringsbolagen, som är kreditgivare i egenskap av att de livförsäkringspremier 
som tecknats hos bolaget ger avkastning till efterlevande när den försäkrade avlider. 
De betecknas även som kreditgivare genom sina köp av obligationer (särskilt 
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bostadssektorn) och ger vanlig kredit mot säkerhet i fast egendom.47

 
3.2.3 Kreditmarknadsföretag 
 
Företagen i fråga definieras som svenska aktiebolag eller svenska ekonomiska 
föreningar som fått tillstånd att driva finansieringsverksamhet enl. lagen (1992:1610) 
om finansieringsverksamhet.48 Detta tillstånd meddelas av Finansinspektionen som 
är företagens tillsynsmyndighet.49 Det finns 3 grupper:  
- Bostadsinstituten, t ex Stadshypotek och Spintab, lämnar kredit för förvärv av 
fastigheter. De finansierar sina verksamheter genom upplåning; utgivande av 
obligationer samt certifikat på värdepappersmarknaden. 
- Näringslivsinstituten, t ex AB Svensk Export och Landshypotek. Dessa inriktar sig 
på kreditgivning till näringslivet.50

- Finansbolag, sysslar vanligen med finansiering av näringslivsverksamhet. Dessa 
tillskapades därför att de ansågs bättre lämpade än bankerna att ägna sig åt vissa 
speciella finansieringsformer såsom factoring och leasing.51

 
3.2.4 Statliga och statsunderstödda fonder 
 
Dessa förses med kapital från statens statsbudget för vissa bestämda ändamål. Som 
exempel på en fond av detta slag kan nämna studiemedelsfonden som finansierar 
studenternas studiemedel.52

 
3.2.5 Kredittagare 
 
Kredittagare är kreditgivarens motpart i ett kreditavtal. Denne har enligt 
konsumentkreditlagen (1992:830) rätt att både ta lån och rätt till betalningsanstånd.53 
De brukar även kallas för gäldenärer i förhållande till kreditgivarna som brukar 
kallas för borgenärer.54

 
3.3 Konsumenter och näringsidkare 
 
Konsument- och näringsidkarbegreppet har utvecklats genom Sveriges medlemskap 
i Europeiska unionen och den rättsutveckling som skett där. Med konsument åsyftas 
en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamheten. Om det skulle föreligga oklarheter i fall en part i ett avtal är 
konsument eller inte får man fråga efter vederbörandes avsikt. Om parten handlar för 
ändamål som ligger utanför näringsverksamhet, är parten normalt sett en 
konsument.55 Med begreppet näringsidkare så avses en fysisk eller juridisk person 
som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.56
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4. Konsumentkreditlagens formella ändamål  
 
Detta kapitel kommer att behandla konsumentkreditlagens formella ändamål. Med 
formellt ändamål menar jag det ändamål som kan utläsas ur rättskällorna. Detta kan 
ställas i kontrast mot det informella ändamålet som beskrivs i kapitel 5. Det 
sistnämnda kapitlet handlar om det ändamål denna lagstiftning har i ett större 
perspektiv. Jag återkommer till dessa frågor i kapitel 5. Nu ligger koncentrationen 
istället på de frågor som tas upp i lagstiftning och i lagförarbetena. Kapitlet inleds 
dock med en diskussion om lagens placering i rättsordningen och den historik som 
legat till grund för regleringen.    
  
4.1 Konsumentkrediträtten i den rättsliga systematiken 
 
Konsumentkreditlagen kan förutom att räknas till krediträtten (fodringsrätten), även 
sägas tillhöra konsumenträtten. Detta rättsområde utvecklades pga. flera olika 
orsaker. Efter 2: a världskriget skedde en markant ekonomisk tillväxt som innebar 
att konsumenter fick mer pengar att handla för. Marknaden mångdubblades förstås 
pga. den stora efterfrågan och näringsidkarna utsatte konsumenterna för starkt 
köptryck genom bl.a. reklam, marknadsföring. När sedan handelsbruket beträffande 
försäljning av kapitalvaror utvecklades skedde det genom näringsidkarens 
standardavtal. Eftersom denne fick ensidigt bestämma villkoren för handeln så 
förstärktes dennes position medan konsumentens istället försvagades. Utvecklingen 
ledde till att konsumenter hamnade i underläge. Detta var orsaken till att 
statsmakterna ansåg det viktigt att driva en aktiv konsumentpolitik och genom detta 
faktum uppstod slutligen konsumenträtten.57        
Förutom detta innehåller lagen paragrafer av sakrättslig, obligationsrättslig och 
marknadsrättslig karaktär. Det är därför svårt att avgöra var lagen ”hör hemma” i 
rättsordningen.58

 
4.2 Historik 
 
I mitten av 1980-talet inleddes en omfattande avreglering av kreditmarknaden. Detta 
möjliggjorde bl.a. en snabb och omvälvande utveckling i form av en kreditexpansion 
för banker och finansbolag. Denna utveckling ledde sedan till en finansiell kris i 
början av 1980-talet, med t ex konkurser och återverkningar som följd.59   
Krisen bottnade i att den snabba utvecklingen som skedde på 
konsumentkreditområdet.60 Krediter till konsumenter hade blivit allt vanligare. Detta 
ledde till att hushållens skulder ökade under 1980-talet, framförallt gäller detta åren 
1986-1988 då kreditmarknaden avreglerades. Skuldsättningarna ledde förstås till 
problem för många människor. Riksdagen ville komma tillrätta med problemen och 
därför inleddes en översyn av konsumentkreditlagen 1987.61 Förutom detta hade den 
Europeiska Gemenskapen (EG) utvidgat konsumentskyddet vid kreditköp genom 2 
st direktiv.62 Detta skedde samtidigt som de övriga nordiska länderna vid denna 

                                                 
57 Grobgeld, Konsumenträtt – regler till hjälp och skydd för konsumenter, (2002) s. 15  
58 Mellqvist, Persson, Fordran och Skuld , (2001) s. 191 
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tidpunkt såg över eller planerade översyn av reglerna beträffande konsumentskydd.63  
För Sveriges del ansågs det motiverat att införliva direktivet i svensk lagstiftning.64 
Det hade även, som nämnts tidigare,65 förekommit kritik mot specifika avtalsvillkor 
på konsumentområdet.66

 
4.3 Tillämpningsområde 1 § 
 
Konsumentkreditlagen omfattar alla konsumentkrediter (både vid kreditköp och vid 
fristående krediter).67 Kreditens storlek har ingen betydelse, även obetydliga anstånd 
räknas som konsumentkrediter i detta fall.68 Den anses dessutom generellt tillämplig 
på tjänster. Undantag från lagens bestämmelser kan endast göras vid speciellt och 
tungt vägande skäl. Det gäller då enstaka bestämmelser. Denna möjlighet skall 
dessutom tillämpas restriktivt. Det blir inte tal om undantag för problem med 
avgränsningssvårigheter, rättslikhetsprinciper och intresset av effektiv konkurrens, 
EG direktivet art.2. Vad som däremot undantas är författningsreglerade lån. Om 
lagen skulle tillämpas här blir det svårt att avgöra dess räckvidd.69 Lagen har inte 
heller ansetts tillämpning vid långvariga hyresavtal, leasing (operationell eller 
finansiell) som huvudregel. Undantag görs när leasingavtalet är att beteckna som ett 
förtäckt avbetalningsköp.70 Tiden spelar ingen roll för om lagen skall tillämpas, t ex 
faller betalningsanstånd eller penninglån på några dagar under lagen.71     
 
Vad som särskilt är aktuell för denna bestämmelse är hur rekvisitet ”huvudsakligen 
för enskilt bruk” skall avgränsas. Enligt förarbetena rör det sig här om krediten skall 
vara avsedd för kredittagarens privata ändamål och inte för användning av i t ex ett 
företag eller en förening. Krediten får inte användas yrkesmässigt eller i sådant 
sammanhang att rörelse föreligger. Om krediten består i förvärv av en vara, en 
fastighet eller en tjänst är det avgörande om förvärvet skall användas för enskilt 
bruk. Om ingen sådan anknytning finns bedöms frågan efter vad kredittagaren har 
för huvudsakligt ändamål med pengarna eller kreditutrymmet. 72  En kredit för 
aktieköp för egen räkning klassas ”för enskilt bruk”, däremot gör inte omfattande 
affärer eller uppköp av en majoritetspost det.73 Krediten skall vara lämnad av en 
näringsidkare eller förmedlad av näringsidkare som ombud för kreditgivaren samt ha 
lämnats i yrkesmässig verksamhet.74    
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4.4 Marknadsrättsliga frågor  
 
4.4.1 God kreditgivningssed 5 § 
 
Under1980-talet så marknadsfördes krediter väldigt aktivt och många konsumenter 
föll för frestelsen att låna pengar. Kreditprövningen var dessutom alltför lättvindig. 
Marknadsföringen och kreditbedömningen samt kreditgivarens handlande hade 
betydelse för hushållens skuldsättning. Det ansåg därför av vikt att kreditgivarna 
tillgodosåg kredittagarnas intressen.75 Genom en regel om god kreditgivningssed 
markerades kreditgivarnas ansvar och regeln ansågs även kunna fungera som 
utfyllnadsnorm i fall en särskild fråga inte närmare hade reglerats i lagen eller i 
avtalet mellan parterna. Men den visade framförallt på att kreditgivaren bör tillvarata 
konsumentens intressen med tillbörlig hänsyn.76

 
God kreditgivningssed skall i iakttas av näringsidkaren både inför ett kreditavtal och 
medan avtalet gäller. Detta innebär att näringsidkaren skall handla omdömesgill och 
ansvarsfullt mot konsumenten. Paragrafen är ämnad att tillvarata konsumenternas 
ekonomiska intressen med utgångspunkt att kreditavtalen har större ekonomisk 
betydelse än andra avtal och blir därmed av större betydelse för deras ekonomiska 
förhållanden.77  
 
Paragrafen har marknadsrättslig karaktär och innebär i sådant hänseende att 
näringsidkaren är skyldig att visa återhållsamhet och måttfullhet i sin 
marknadsföring. Denne får t ex inte marknadsföra krediten på sådant sätt att den 
framstår som en helt bekymmersfri lösning på konsumentens ekonomiska problem. 
Näringsidkaren skall även ge god och rättvisande information (saklig, korrekt, 
fullständig) om krediten.78 Eftersom paragrafen har marknadsrättslig karaktär så 
skyddar den inte primärt den enskilde konsumenten i ett särskilt fall, denne kan inte 
tillgripa någon särskild åtgärd mot näringsidkaren. Istället syftar paragrafen till att 
skapa en sund konkurrens på kreditmarknaden.79  
 
4.4.2 Kreditprövning 5a § 
 
År 2004 infördes en ny paragraf om kreditprövning i konsumentkreditlagen. Denna 
reglering syftade till att förstärka konsumentskyddet eftersom en avreglering 
beträffande tillståndspliktig finansieringsrörelse var på gång. Kreditprövning innebär 
att näringsidkaren innan kredit beviljas, skall pröva om konsumenten har 
ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han åtar sig enligt kreditavtalet.80 Den 
tidigare regeringen tog aldrig med bestämmelsen om kreditprövning i propositionen 
från 1992. Men eftersom en avreglering av tillståndspliktig finansieringsrörelse var 
att vänta under hösten 2004 ansåg den nu sittande regeringen att en specialreglering 
av kreditprövningen var nödvändig. Lagen behövde precisera skyldigheten om 
kreditprövningen. Detta gjorde man genom att betona näringsidkarens ansvar för att 
medverka till att privatpersoner inte skuldsätter sig i den utsträckning som beskrivits 
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ovan.81  
 
Konsumentverket hade visat att den tidigare regleringen skulle ha små möjligheter 
att lösa missförhållanden som kan tänkas uppkomma då avregleringen av 
kreditmarknaden påbörjats. Regeln om god kreditgivningssed var dessutom 
osanktionerad och hade inte tillämpats så ofta i rättspraxis.82     
 
Om näringsidkaren kan dra tillräckliga slutsatser om konsumentens förutsättningar 
för att klara av krediten, t ex genom personlig kännedom, behöver en formell 
kreditprövning inte göras. Detsamma gäller när konsumenten eller någon annan 
lämnar uppgifter där det inte kan råda tvivel om att konsumenten kommer att klara 
åtagandet. 83  Detta gäller även för krediter där kravet på kreditprövning inte är 
framträdande och där en prövning skulle vara opraktisk.84 Även fakturakrediter (en-
gångs krediter) undantas från kreditprövningen eftersom det är fråga om ett belopp 
som skall betalas på en gång och risken för att dessa krediter skulle medverka till 
konsumenters överskuldsättning anses liten. Dessutom ansågs det opraktiskt för 
kreditgivaren i sådana fall.85

  
Det kan förstås diskuteras i fall 5a § kan hänföras till de marknadsrättsliga frågorna 
som lagen tar upp. Kreditprövningen handlar ju rent konkret om konsumentens 
förmåga att klara av sitt åtagande i förhållande till näringsidkaren. Den rör s a s det 
enskilda fallet. Dock så hänger 5a § införande samman med de nya reglerna om 
tillsyn som infördes i samband med paragrafen.86 Vad som är intressant är då de 
påföljder som kan göras gällande mot näringsidkaren. De nya reglerna beträffande 
tillsynen tar nämligen inte upp några obligationsrättsliga påföljder (t ex skadestånd) 
som kan riktas mot näringsidkaren. Istället tar 35-37 § §, som ju hänvisar till 5a §, 
upp marknadsrättsliga sanktioner såsom förbud att lämna krediter. Lägg där till att 
5 §, där ju kreditprövningen tidigare ansågs ingå i god kreditgivnings sed, är 
marknadsrättsligt sanktionerad. P g a detta har jag ansett att 5a§ bör tillhöra de 
marknadsrättsliga frågorna. 
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4.5 Avtalsrättsliga frågor  
 
Som huvudregel gäller att avtalet skall vara skriftligt och undertecknat av 
konsumenten. Detta grundar sig på EG-direktivet som kräver skriftlig form. 
Muntliga avtal är giltiga om de är till förmån för konsumenten eller kreditbeloppet är 
max 1500 kr eller engångskrediter där kredittiden är högst 45 dagar och hela 
kreditbeloppet skall betalas på en gång.87 Om muntliga bestämmelser istället är till 
nackdel för konsumenten inträder s.k. partiell ogiltighet d v s avtalsvillkor som är 
till nackdel för konsumenten blir ogiltiga, de som inte är det fortsätter att gälla.88  
Huvudtanken bakom detta undantag anses vara att en konsument som har blivit 
utlovad kredit inte skall kunna utsättas för krav på omedelbar betalning p.g.a. att ett 
löfte från kreditgivaren inte är skriftligt. I övrigt måste åtaganden som konsumenten 
gör måste vara intagna i avtalet. 89 Konsumenten skall dessutom erhålla en kopia av 
avtalet.90  
 
Vid bedömningen om ett muntligt avtal är till konsumentens fördel eller ej skall en 
jämförelse göras med vad som gäller om villkoret inte tillämpas.91 Främsta skälet till 
skriftform är att det motverkar bevisproblem och tvister. 92  Dessutom minskar risken 
för att konsumenten utsätts för avtalsvillkor i strid med tvingande bestämmelser. 
Denne kan även lättare överväga sitt åtagande.93  
 
På senare tid har konsumentkreditlagen ändrats så att man på elektronisk väg kan 
ingå avtal om konsumentkredit.94 Denna ändring har sin utgångspunkt i det s.k. e-
handelsdirektivet och dess 9 artikel som föreskriver att Sverige skall se till att deras 
rättsystem tillåter att avtal ingås på elektronisk väg.95 Vidare anger artikeln att 
Sverige inte får skapa hinder för användningen av avtal på elektronisk väg eller att 
frånsäga sådana avtal rättslig verkan och giltighet. Det tidigare kravet på skriftlig 
form enl. direktivet 87/102/EEG har inte ansetts utesluta att avtal kan slutas 
elektronsikt. Dock förutsätts det att bevisning om återtagandet kan säkras i sådana 
fall. Kravet på skriftlig form behövde alltså inte ändras i konsumentkreditlagen.96 
Däremot blev lagstiftaren tvungen att ändra lagen beträffande kravet på att 
konsumenten skall kunna underteckna avtalet på elektronisk väg.97

 
I lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer regleras 
förutsättningarna för att kunna använda sig av elektroniska signaturer. I lagens 2 § 
definieras begreppet elektronisk signatur som ”data i elektronisk form som är fogade 
till eller logiskt knutna till andra elektroniska data och används för att kontrollera att 
innehållet härrör från den som framstår som utställare och att det inte har 
förvanskats”. Signaturen behöver inte vara knuten till en fysisk person. Avancerad 
elektronisk signatur innebär att signaturen är knuten till en fysisk person som kan 
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identifieras genom denna. Den är skapad med hjälpmedel som endast 
undertecknaren kontrollerar och knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt 
att förvanskningar av dessa data kan upptäckas. Kvalificerad elektronisk signatur är 
en avancerad elektronisk signatur som är baserad på ett kvalificerat certifikat. Ett 
sådant certifikat skall innehålla vissa uppgifter och vara utfärdat av en 
certifikatutfärdare som uppfyller högt ställda säkerhetskrav.98  
 
Genom lagen om kvalificerade elektroniska signaturer finns alltså möjligheter att 
underteckna avtal om konsumentkredit elektroniskt. Beträffande valet av signatur så 
tillämpas den avancerade elektroniska signaturen på konsumentkrediter. Detta 
eftersom direktivet angav att signaturen skall vara både säker och lättanvänd. Den 
kvalificerade elektroniska signaturen hade nämligen den effekten att den hämmade 
användandet av elektronisk kommunikation, dessutom fanns inte certifikat för 
elektroniska signaturer framtagna vid denna tidpunkt. Den avancerade elektroniska 
signaturen uppställde även de rimliga krav på säkerhet som ställdes och är därför 
den som skall tillämpas vid då konsumentkreditavtal ingår elektroniskt.99  
 
4.6 Obligationsrättsliga frågor  
 
4.6.1 Ränta  10-13 §§ 
 
Kreditgivaren är skyldig att upplysa om den effektiva räntan vid marknadsföring av 
krediter samt då avtal om kredit ingås. Det finns dock ett undantag då krediten 
uppgår till högst 1500 kr. Räntan skall vara effektiv, fallande d v s, kreditkostnaden 
skall anges som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet och under hänsynstagande 
till att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden.100  
 
Skälen för att använda effektiv ränta är att denna inkluderar avgifterna och ger 
därmed en fullständigare bild av kostnaderna för krediten. Om istället s.k. ”rak 
ränta” skulle tillämpas medför detta att denna beräknas på det ursprungliga 
kreditbeloppet utan hänsynstagande till att delbetalningar skett. Den effektiva räntan 
undviker dessutom den s.k. ränta-på-ränta effekten. Det blir även lättare att fastslå 
kreditkostnaden genom den effektiva räntan. Dessutom innehöll EG-direktivet (se 
ovan) en regel om effektiv ränta.101 Rak ränta har ansetts missvisande och svår att 
beräkna vilket innebar avsevärda nackdelar för konsumenten.102 Undantag har man 
ansett kunna göra från krediter av ringa omfattning: krediter upp till högst 1500 kr 
samt krediter där beloppet skall återbetalas inom 3 månader.103 Den ränta som skall 
tas upp i avtalet är den som skall utgå fram till förfallodagen (d v s uppgifter om 
eventuell dröjsmålsränta behöver inte tas upp).104

 
Vad beträffar kreditgivarens rätt att ändra räntan så har lagstiftningen anpassats till 
EG-direktivet (90/88/EEG) som säger att förutsättningar för ändring av räntan skall 
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anges i kreditavtalet.105 Det måste vara motiverat av antingen kreditpolitiska beslut, 
kreditgivarens upplåning fördyras, ökade uppläggningskostnader eller andra 
kostnadsökningar som inte kunnat förutses när avtalet ingicks.106  
Det måste föreligga ett orsakssamband mellan den inträffade omständigheten och 
kostnadshöjningen. Kostnadsökningen skall ha varit oförutsägbar vid avtalets 
ingående. 107

 
Konsumenten måste få information om ränteändringen i rimlig tid. Om t ex en 
konsument vill slutbetala en kredit i förtid p g a räntehöjningen skall denne få 
information om höjningen i så god tid att han hinner agera innan ränteändringen 
träder i kraft.108  
 
4.6.2 Avgifter10-13 §§ 
 
Begränsningen i kreditgivarens rätt att ändra räntan ansågs meningslös om denne 
istället har möjlighet att fritt höja vissa avgifter för krediten. Därför infördes en regel 
om förutsättningarna för att ta ut avgifter. Som förutsättning för att få göra detta 
måste avgiften avse kostnader för den just ifrågavarande krediten. Kostnaden anses 
hänförlig till krediten om resursen används för hantering av krediten. Bestämmelsen 
gäller ej för övertrasseringsavgifter, påminnelseavgifter och avgift för små och 
många uttag. Regeln ansågs ha en viktig funktion som stöd för tillsynsmyndighetens 
övervakning av kreditgivarens avgiftsuttag. Avgiften skall skriftligt anges i avtalet. 
Detta grundades på EG-direktivets artikel 4.2.6 och behovet av konsumentskydd. 
Även vid avgiftsändringar skall underrättelse ske i skälig tid och de skall vara 
skäliga. 109  När konsumenten kan påverka avgifterna med sitt beteende anses denne 
ha ett mindre behov av skydd.110   
 
4.6.3 Kontantinsats 14-15 §§ 
 
När konsumenter förvärvar kredit skall kontantinsats lämnas. Meningen är att detta 
skall verka återhållsamt för konsumenter att handla på kredit i allmänhet. 111  
Bestämmelsen infördes i 1977 år konsumentkreditlag och syftade till att minska 
antalet mål hos kronofogdemyndigheten rörande s.k. havererande 
avbetalningsköp.112 Enligt handelns praxis skall kontantinsatsen vara 20 %. Reglerna 
om kreditköp skall tillämpas om det är avsett att konsumenten skall bli ägare till 
varan. I övrigt bestäms innebörden av kontantinsats genom Marknadsdomstolens 
praxis.113  Kontantinsatsens storlek/utbredning varierar beroende på vara, bransch 
och kreditform.114    
 
 
 
                                                 
105 Prop. 1991/92:83 om ny konsumentkreditlag s. 48 
106 A Prop. s. 50 
107 Mellqvist, Persson, Fordran och Skuld , (2001) s. 200 
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113  Prop. 1991/92:83 om ny konsumentkreditlag s. 46 
114 Grobgeld, Konsumenträtt – regler till hjälp och skydd för konsumenter, (2002) s. 126 



Bestämmelserna gäller inte för kontokrediter. Om de skulle gälla här går 
bekvämligheten att betala med kort istället för check och kontanter förlorad.115  
Dessutom kräver inte god kreditgivningssed att kontantinsats tas ut vid 
kontokrediter. 116  Paragrafen gäller dessutom bara vid kreditköp och inte vid 
fristående krediter.117

  
4.6.4 Kreditgivarens rätt att säga upp avtalet 25 § 
 
Rätten att säga upp avtalet har motiverats med den tidigare praxis som gällde där så 
gott som alla kreditavtal innehöll förbehåll om att säga upp kreditavtalet i förtid.118 I 
den tidigare konsumentkreditlagen kunde avtalet endast sägas upp pga. dröjsmål om 
det fanns förbehåll. Genom den nya lagen möjliggjordes också uppsägning på andra 
grunder.119 Vid betalningsdröjsmål lade man därför till en möjlighet att säga upp 
avtalet på annat sätt än vad som gällde tidigare; väsentligt dröjsmål för avbetalningar 
som gjordes tätt. Nu räcker det med att konsumenten är i väsentligt dröjsmål för att 
uppsägning får ske. Betydelse för tolkningen av väsäntligt dröjsmål är: beloppets 
storlek och dröjsmålets varaktighet.120

 
En annan grund för att säga upp avtalet är att säkerhet ställd för krediten försämrats 
och inte längre är betryggande. När en säkerhet avgörande försämras uppfylls 
förutsättningar för kreditgivaren att bryta avtalet. 121 Konsumenten bär ansvaret för 
eget uppsåt och grov oaktsamhet som kan bidra till att säkerheten försämras. Men så 
länge konsumenten sköter betalningarna så föreligger ingen återtaganderätt av 
krediten.122

 
Om konsumenten undandrar sig betalning t ex genom att lämna landet, eller gör sig 
av med sina tillgångar kan borgenären (kreditgivaren) förbehålla sig rätt om att 
omedelbart säga upp kreditavtalet. Det måste dock stå klart kommer att 
konsumenten undandrar sig att betala. Det krävs m a o väsentligt dröjsmål. 123  
Konsumenten bör dock kunna undgå uppsägning om denne förmår att genast ställa 
säkerhet för sin skuld. Denne bör även vara skyldig att betala sin skuld endast om 
detta fodras för att kreditgivarens rätt skall vara tryggad.124 Uppsägning blir inte 
heller aktuell när konsumenten vidtar åtgärd som gör att det inte skäligen befaras att 
han undandrar sig sin skuld. Beviskravet skärptes till innebörden att det måste stå 
klart att konsumenten kommer undandra sig betalning.125

 
Beträffande näringsidkarens återtaganderätt av vara gäller samma principer som vid 
kreditgivarens rätt att säga upp avtalet i förtid. Förbehållet att återta varan måste 
dessutom ha samband med köpet.126 Konsumenten kan förhindra återtagandet t ex 
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genom att betala eller att ställa godtagbar säkerhet.127                    
 
4.6.5 Konsumentens rätt till att lösa krediten i förtid 20 § 
 
Lagstiftaren uppmärksammade att det är dyrt för en konsument att komma ifrån 
krediten, eftersom kreditgivaren ändå tar ut avgifter om konsumenten betalar för 
tidigt. Därför infördes en bestämmelse om att kredittagaren inte behöver betala för 
outnyttjad kredittid.128 Konsumenten har rätt att, förutom att betala hela skulden i 
förtid, betala av skulden i en snabbare takt än den som avtalats.129 Även detta 
innebar en EG-anpassning. Kreditgivaren fick istället rätt att ta ut 
uppläggningsavgift under förutsättning att ett skriftligt avtal upprättades om detta. 
Där skulle kostnaden anges särskilt.130

 
4.6.6 Betalningsansvar vid förlust av kontokort mm 34 § 
 
För att betalningsansvaret skall aktualiseras krävs att kontokortet skall vara knutet 
till kredit. Vad ansvaret beträffar aktualiseras detta när man lämnar ifrån sig kortet 
till någon annan, förlorar det genom grov oaktsamhet, samt inte anmäler förlusten 
till kreditgivaren snarast efter upptäckten.131  
 
4.7 Sakrättsliga frågor 16-17 § § 
 
Om en konsument betalar till fel part blir betalningen ändå giltig mot kreditgivaren. 
Denne blir även bunden om konsumenten felaktigt ingår överenskommelser som 
berör krediten. Om konsumenten har vetskap om att motparten saknar behörighet 
blir konsumenten bunden av avtalet. Detsamma gäller då konsumenten uppsåtligt 
eller grovt oaktsamt underlåter att skaffa sig kunskap om vem som är behörig 
motpart. Konsumenten har rätt att göra invändningar gällande mot förvärvare som 
kreditgivaren överlåter sin fordran till.132 Detta gäller dock bara sådana invändningar 
som denne kunde göra vid överlåtelsen. 133  Skyddet motiverades av att 
trepartsförhållanden blivit allt vanligare och att det tidigare konsumentskyddet var 
dåligt om konsumenten betalat till fel person. Den dispositiva skuldebrevslagen 
(1936:81) kunde dessutom avtalas bort.134  
 
Konsumentkreditlagens regler har medfört till att s.k. ”cut-off-klausuler” (klausuler 
där konsumenten frånsäger sig sin rätt att göra invändningar mot den säljaren 
överlåter sin fordran till) har förklarats ogiltiga. Detta gäller för både fristående 
krediter och kreditköp.135  
 
Vid betalning till fel part anses kredittagaren kunna tillgodoräkna sig betalning om 
misstaget kan anses ursäktligt, d v s denne får inte vara i ond tro eller medvetet låta 
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bli att sätta sig in i vad som gäller. Dessutom bör kreditgivaren så långt som möjligt 
se till att misstag undviks. Det betyder alltså att konsumenten skyddas vid 
oaktsamhet men inte vid grov oaktsamhet.136 Regeln anses syfta till att lindra det 
godtroskrav som gäller i allmänhet för den som betalar till borgenär som pantsatt 
eller överlåtit en fordran.137  Detta gäller låneköp och kontoköp.138 Principen gäller 
dock inte vid fristående krediter eftersom denna skulle strida mot principen i 29 § 
skuldebrevslagen och är ett avsteg från EG-direktivet.139

 
4.8 Förbud: avräkningsförbehåll och kopplingsförbehåll 19 § 
 
Avräkningsförbehållet innebär att beloppet som konsumenten erlägger för viss 
fordran får inte av kreditgivaren omdestineras på annan fordran. Skälet till detta 
förbud är att konsumenten skulle kunna komma att hamna i ett beroendeförhållande 
till kreditgivaren om så fick ske. Det ansågs också få stötande konsekvenser för 
konsumenten (t ex när denne betalt en större del av sin skuld p.g.a. själva köpet). 
Kreditgivaren ansågs kunna låta avbetalningar först avräknas på det kreditavtal som 
har det för konsumenten bästa villkoren, d v s kreditgivaren gynnar sig själv genom 
de bättre kreditvillkoren.140

 
Kopplingsförbehåll innebär ett förbehåll där 2 eller flera krediter kopplas samman 
med varandra och får till följd att näringsidkaren kan utnyttja säkerhet ställt för 
endast en av krediterna även för andra krediter.141 Detta är dock endast ogiltigt vid 
kreditköp eftersom konsumenten inte anses få full förfoganderätt över egendomen. I 
andra fall blir man tvungen att använda 36 § avtalslagen (1915:218).142

 
4.9 Tillsyn 35-37§§ 
 
Tillsynsmyndigheterna för lagen är Finansinspektionen och Konsumentverket. 
Finansinspektionen hade enligt tidigare lag rätt till information från näringsidkaren 
och rätt att ingripa mot en institution om denna bryter mot konsumentkreditlagen. 
Genom en lagändring från 2004 gavs finansinspektionen större möjlighet till 
ingripande genom föreläggande att vidta åtgärder inom en viss tid så att lagen följs. 
Inspektionen gavs även rätt att genom hot om förbud verkställa beslut om sådana 
åtgärder eller meddela anmärkning samt vid allvarliga överträdelser gavs en 
möjlighet att återkalla tillstånd eller meddela varning. 
 
Även Konsumentverket fick ökade befogenheter, de kan nu bl.a. ingripa i större 
utsträckning mot oseriösa kreditgivare genom föreläggande av förbud att lämna 
krediter. Detta gäller vid endast överträdelser av kreditprövningen och motiverades 
med att Konsumentverket hade andra möjligheter än denna (t ex 
marknadsföringslagen) att ingripa mot näringsidkare.143 De ökade befogenheterna 
hänger förstås samman med införandet av 5a § eftersom 37 § hänvisar till denna.  
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4.10 Tolkning av konsumentkreditlagens formella ändamål 
 
Avslutningsvis kan det vara praktiskt med en sammanfattande diskussion av vad 
som har framkommit i detta kapitel och undersöka utifall det går att dra slutsatser 
om vad lagens formella ändamål kan tänkas vara.   
 
Jag har i avsnitten 4.2-4.9 beskrivit de olika frågorna som har varit föremål för 
lagstiftningsåtgärder. Detta i syfte att försöka fastslå ett eller flera formella ändamål 
som lagstiftaren har åsyftat med konsumentkreditlagen. Till en början kan 
konstateras att lagstiftningen innehåller regler från vitt skilda rättsområden såsom: 
marknadsrätt, konsumenträtt, avtalsrätt, obligationsrätt och sakrätt. Jag har varit inne 
på diskussionen att lagen p g a detta har ansetts svårplacerad i den rättsliga 
systematiken.144  
 
Av de konkreta frågorna som har reglerats har de marknadsrättsliga reglerna syftat 
till att tillvara konsumenternas ekonomiska intressen och att härigenom motverka att 
hushållen skuldsätter sig i större utsträckning. Genom den nya 5a § har det 
sistnämnda syftet betonats ytterligare. Dock har reglerna oftast inte skyddat enskilda 
konsumenter utan hela konsumentkollektivet. 
 
Beträffande de avtalsrättsliga frågorna har regleringen syftat till att motverka 
bevisproblem och tvister mellan näringsidkaren och konsumenten. Även här har 
lagstiftaren velat stärka konsumentskyddet genom att låta muntliga klausuler bli 
giltiga om de är till fördel för konsumenten och genom att tillämpa partiell ogiltighet 
då endast enstaka klausuler är lagstridiga. Resonemanget kring den elektroniska 
signaturen har även det rört konsumentens rättsäkerhet beträffande bevisfrågor (se 
mer om detta nedan).  
 
De obligationsrättsliga reglerna syftar i huvudsak till att stärka konsumentskyddet. 
Detta märks bl.a. genom att näringsidkaren förbjuds tillämpa rak ränta som ansågs 
innebära nackdelar för konsumenterna, samt att näringsidkaren inte kan höja räntan 
eller ta ut avgifter när det som helst passar. Även förutsättningarna för 
näringsidkarens att säga upp avtalet rör konsumentskyddsaspekten då det krävs 
väsentligt dröjsmål istället för ”vanligt dröjsmål” t ex. Dessutom kan konsumenten 
förhindra återtagande av vara som är köpt på kredit genom att ställa godtagbar 
säkerhet. Bara för att nämna några av de obligationsrättsliga reglernas ändamål. 
 
Slutligen beträffande de sakrättsliga reglerna så har även dessa syftat till att stärka 
konsumentskyddet. Bland annat krävs att konsumenten har vetskap om att denne har 
betalat till fel part som rekvisit för att bli bunden av kreditavtalet. Konsumenten har 
även invändningsrätt mot en förvärvare av kreditfordran i fall näringsidkaren skulle 
överlåta denna. Det krävs även uppsåt eller grov oaktsamhet som rekvisit för att 
konsumenten skall kunna göras ansvarig när denne underlåtit att skaffa sig 
information om rätt motpart. Reglerna innebär i huvudsak en förskjutning av det 
subjektiva rekvisitet från vad som gäller i allmänhet.            
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Annars är det svårt att dra några generella slutsatser av konsumentkreditlagens 
förarbeten. Inledningsvis anges förvisso de historiska utgångspunkterna som legat 
till grund för lagen i fråga: nämligen finanskrisen, EG-rättens utveckling och 
rättsutvecklingen i våra skandinaviska grannländer. Samtliga frågor handlar om att 
stärka konsumenters utsatta position. En tolkning av motiven skulle då innebära att 
de åtgärder som beskrivs ovan har till ändamål att stärka konsumenters utsatta 
position på kreditmarknaden. Avsnitt 4.2-4.9  beskriver verktygen för att uppnå detta 
ändamål.   
 
De nya bestämmelserna om möjlighet att kunna sluta kreditavtal på elektronisk väg 
berör ju främst rättsäkerhetsfrågor och bevisfrågor. Detta märks genom att direktivet 
ställer upp villkor för elektronisk signatur som kräver att bevisning om återtagandet 
kan säkras. Rättsäkerhetsfrågan gäller förstås även för konsumentkrediter som 
ingåtts skriftligt (och ej på elektronisk väg). Genom att avtalet är skriftligt kan 
konsumenten lättare tillgodose sin rätt i eventuella framtida tvister med 
näringsidkaren. Den sistnämnde bör även denne få bättre bevismöjligheter när 
avtalen är skriftliga. Även ränteberäkningen berör rättsäkerhetsfrågor då det genom 
den effektiva räntan är lättare att förutse kostnaderna för krediten. Det är lättare för 
konsumenten att kunna avgöra vad man har avtalat om. Rättsäkerhetsfrågan 
aktualiseras även i det fall konsumenten betalar till fel part. Om konsument är 
oaktsam så blir ändå betalningen giltig. Konsument kan alltså lita på att 
rättshandlingen är giltig. Många frågor rör alltså konsumentens rättsäkerhet och när 
denna har stärkts har ju detta förstås inneburit ett bättre konsumentskydd.   
 
I ett större perspektiv innebar förarbetena från 1992 ett närmande av Europeiska 
Unionen från Sveriges sida (som ju då inte var medlem). Ändamålet skulle alltså 
kunna syfta till en lagharmonisering till EG-rätten för Sveriges del.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Konsumentkreditlagens informella ändamål 
 
Jag har i kapitel 2 beskrivit den rättsekonomiska metoden. I detta kapitel skall jag 
göra en rättsekonomisk analys av de formella ändamålen som jag lyckades spåra i 
kapitel 4. 
Det resultat som denna analys kommer att frambringa kallar jag för 
”konsumentkreditlagens informella ändamål”. Ändamålet är informellt eftersom det 
inte förklarar lagstiftarens syfte med konsumentkreditlagen utan istället de 
ekonomiska effekterna av den och vilken betydelse dessa effekter får för 
konsumenten och näringsidkaren samt för samhället i sin helhet. Kapitlet belyser 
alltså bieffekter av det formella ändamålet som lagstiftaren kanske inte ens har 
funderat över. 
  
5.1 Konsumentkreditlagen och transaktionskostnader 
 
För att konsumentkreditlagen skall vara ändamålsenlig ur rättsekonomisk synvinkel 
måste de regler som lagen innehåller förstås vara ändamålsenliga. Det har inom 
rättsekonomin setts som en fördel ur samhällsekonomisk synpunkt att så sker 
eftersom då blir näringsidkaren och konsumenten mindre beroende av hur 
kreditavtalet utformas. Lagstiftningen skall medverka till att avtal kan slutas och 
härigenom bidra till samhällsekonomiskt välstånd. Om lagreglerna är 
ändamålsenliga för parterna så kommer transaktionskostnaderna att minska (parterna 
använder sig av lagstiftningen istället för tidskrävande förhandlingar med 
kompromisser etc. då de sluter avtal om konsumentkrediter).  
 
5.1.1 Sökkostnader  
 
När det är svårare för en konsument att få tillgång till information om krediter ökar 
dennes sökkostnader. Detta råder konsumentkreditlagen bot på genom att 
tillhandahålla tvingande regler om att näringsidkaren skall lämna information och 
marknadsföring om den effektiva räntan för krediten. Vid fråga om förvärv av en 
särskild vara, tjänst eller annan nyttighet skall även kreditkostnaden och 
kontantpriset anges.145  
 
Regleringen beträffande marknadsföringen av krediter innebär minskade 
sökkostnader för konsumenten. Marknadsföringen skall vara saklig, korrekt och 
fullständig. Reglerna är tvingande, men vänder sig inte till en specifik konsument 
utan hela konsumentkollektivet. Det ingår i begreppet god kreditgivnings sed att 
marknadsföringen skall vara av sådant slag som beskrivs ovan. Visserligen skulle 
man kunna tänka sig att kreditgivarna marknadsför sina krediter även om det inte 
finns en skyldighet i lag att göra det. Marknadskrafterna skulle förmodligen tvinga 
dessa att marknadsföra krediterna (annars riskerar de att bli utslagna av 
konkurrensen på marknaden).  
 
Regleringen innebär en standardisering av varor och underlättar 
informationsspridning och informationssökning för kreditgivaren respektive 
konsumenten. Skyldighet att uppge information begränsar konsumentens 
sökkostnader på sådant sätt att informationen levereras till denne. Konsumenten 
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behöver inte söka upp informationen aktivt själv, denne har ju ingen skyldighet att 
göra det. Men om vi antar att konsumenten behöver söka information för att kunna 
maximera sin nytta så kommer informationssökningen att underlättas av den 
tvingande lagstiftningen i kombination med marknadskrafterna.     
 
5.1.2 Kontraktskostnader 
 
Om vi börjar med kostnaderna för att upprätta kontrakten så innebär skriftformen 
förstås ett element som försvårar avtalsbildningen. Nu gäller förvisso muntliga 
villkor till förmån för konsumenter ändå. Men vid muntliga avtal kommer ju inte 
konsumenten kunna erhålla en kopia av avtalet och det finns då risk att dennes 
rättsäkerhet kan komma att försämras. Det blir ju problem med bevisfrågor etc.  
 
Frågan om upprättandet av avtalet kan dock inte sägas vara den del i frågan som 
medför ökande kontraktskostnader. Nu när det dessutom införts möjligheter att ingå 
avtal på elektronisk väg finns det snarare möjlighet att minska dessa kostnader. Vid 
valet av elektronisk signatur valde dessutom regeringen avancerad elektronisk 
signatur med hänvisning till att den är både säker och lättanvänd. Tiden för att få 
kontraktet färdigställt borde härigenom kunna förkortas och därmed drar lagstiftaren 
även ned kontraktskostnaderna för både konsumenten och näringsidkaren.   
 
Det som skulle kunna medföra ökade kontraktskostnader är istället de 
obligationsrättsliga bitarna som parterna skall komma överens om. Det är alltså 
frågor om räntan, avgifter och kontantinsats preliminärt. 
 
Regler om räntan återfinns i 10-13 § §. Räntesatsen i konsumentkreditlagen är 
effektiv och den skall anges i kreditavtalet. 146 Som jag nämnde tidigare var orsaken 
till att sådan ränta användes den att effektiv ränta inkluderar avgifter och ger en 
fullständigare bild av kostnaderna för krediten. Vidare regleras förutsättningarna för 
räntehöjningar. De måste vara motiverade av kreditpolitiska beslut, kreditgivarens 
upplåning fördyras, ökande uppläggningsavgifter eller andra kostnadsökningar som 
inte kan förutses vid avtalets ingående. 
 
Genom att tvinga näringsidkaren att tydligt uppge uppgifter för årlig, effektiv, ränta, 
definiera förutsättningar för att höja räntan samt att meddela föreskrifter om 
förutsättningar för avgifter blir kontraktskostnaderna mycket lättare att beräkna. 
Förhandlingsförutsättningarna finns ju redan angivna i lagen. Det underlättar ju i 
större utsträckning när lagen som i detta fall är tvingande. Detta var dessutom ett av 
motiven till att fallande ränta infördes, d v s att kostnaderna för den var lättare att 
överblicka än vid användandet av rak ränta.   
 
Vad beträffar kontantinsatsen så tillämpas denna regel på kreditköp och skall lämnas 
vid förvärvande av kredit. Kontantinsatsen är fastställd till 20 % och gäller inte vid 
kontokrediter. Denna reglering ger tom en uttrycklig procentsats som skall tillämpas. 
På detta sätt slipper konsumenten och näringsidkaren förhandla om storleken på 
kontantinsatsen och minskar därigenom sina kontraktskostnader. Även här blir 
kontraktskostnaderna lättare att överblicka eftersom lagen tvingar konsumenten att 
lämna kontantinsats vid förvärvande av kredit. Det behövs ingen förhandling om i 
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fall denna skall förekomma eller ej. Något som förstås håller nere 
kontraktskostnaderna ytterligare eftersom parterna måste köpa den tvingande 
lagstiftningen.    
 
5.1.3 Kontrollkostnader 
 
Beträffande kontrollkostnaderna så berör ju de främst påföljdsregler vid 
kontraktsbrott och tillsyn. Reglerna återfinns i 25 § respektive 34-37 § §.   
 
Vad angår påföljdsreglerna så ges näringsidkaren möjlighet att säga upp avtalet då 
förbehåll om detta gjorts: vid väsentligt dröjsmål från konsumentens sida samt när 
ställd säkerhet avgörande försämrats. Dessutom kan kreditgivaren kräva att 
konsumenten blir betalningsansvarig då denne förlorat kontokort (med tillhörande 
kredit) genom grov oaktsamhet.  
 
Tillsynen av reglerna sköts av Finansinspektionen och Konsumentverket.     
Dessa kan rubba kontraktsrelationen ytterligare om de finner att näringsidkaren 
bryter mot lagen. Detta sker genom att Finansinspektionen vidtar föreläggande mot 
näringsidkaren att utföra åtgärder inom föreskriven tid, möjlighet att medla hot om 
förbud, anmärkning eller återkalla tillstånd eller meddela varning.  
   
Även reglerna beträffande påföljder och tillsyn får anses vara ändamålsenliga för 
parterna. Eftersom näringsidkaren måste göra förbehåll om att säga upp avtalet 
kommer dock dennes kontraktskostnader att öka i fall denne vill ha möjlighet att 
använda påföljdsreglerna. I övrigt bör näringsidkaren kunna begränsa sina 
kontrollkostnader genom att köpa de ändamålsenliga reglerna, d v s följa lagen.  
 
Att kontrollkostnaderna är en stor post för lagstiftaren visas ju genom 2003 års 
lagändringar som innebar ökade befogenheter för Finansinspektionen och 
Konsumentverket. Detta innebär förstås att ekonomiska resurser har satsats på 
myndigheterna så att tillsynen kan skötas. I det långa loppet är det ju konsumenterna 
och näringsidkarna som betalar för detta skydd genom skattemedel.  
 
Kontrollkostnadernas storlek blir beroende av i vilken utsträckning näringsidkaren 
väljer att följa lagen. Eftersom denne vill maximera sin nytta har den inte mycket för 
att genomföra slarviga kreditprövningar. Detta skulle i värsta fall kunna medföra att 
tillståndet för finansieringsverksamheten dras in. Påföljderna som näringsidkaren 
kan utsättas för innebär dessutom avsevärda ekonomiska förluster för denne (inte 
bara direkt ekonomiska utan även prestigemässiga t ex goodwill).    
 
Inom rättsekonomin anser man annars allmänt att transaktionskostnaderna begränsas 
vid hyra. De är lättare att överblicka i sådant fall då det rör sig om en kortare tids 
användning av föremål. Detsamma kan väl sägas gälla vid kredit för konsumentens 
vidkommande med anledning av det ovan sagda.   
 
 
 
 
 



5.2 Konsumentkreditlagen som skyddslagstiftning: Skydd av 
rättigheter/rådigheter, konsumentskydd etc. 
 
5.2.1 Skydd av rättigheter/rådigheter i allmänhet 
 
Kreditköp eller förvärv av fristående krediter innebär då det gäller 
konsumentkreditlagen att det uppkommer en rättighet för konsumenten. Denna har 
rätt att disponera krediten eller egendomen för enskilt bruk. För att denne skall 
kunna göra det behöver konsumentkreditlagen vara utformad så att dess 
rättigheter/rådigheter definieras, skyddas, kontrolleras och upprätthålls. Dessutom 
skall näringsidkarens rätt att förmedla krediten skyddas (näringsrätten).    
 
5.2.2 Rättighetsskydd/Rådighetsskydd för konsumenter 
 
Konsumentkreditlagens tvingande regler till skydd för konsumenten leder förstås till 
att de kontrakt som upprättas mellan konsument och näringsidkare påverkas. De 
tvingande reglerna i konsumentkreditlagen är som synes av flera olika slag: 
marknadsrättsliga, sakrättsliga, obligationsrättsliga (eller kontraktsrättsliga). 
Reglerna innebär ofta en skyldighet eller ett förbud för kreditgivaren att företa en 
åtgärd på ett visst sätt gentemot konsumenten t ex uppge information om den 
effektiva räntan eller förbudet att avräkna annan fordran mot konsument än den som 
är föremål för det aktuella kreditavtalet (förbud mot avräkningsförbehåll). I övrigt 
kan nämnas kravet på väsentligt dröjsmål som grund för uppsägning istället för vad 
som är brukligt nämligen vanligt dröjsmål. Det är då fråga om en lindring av 
ansvaret för konsumentens del. Något som förstås ställer högre krav på 
näringsidkarens bevisbörda. 
 
Vilka fördelar innebär då reglerna för konsumenten i rättsekonomiska hänseenden? 
Vilka rättigheter är det som skyddas av lagstiftningen? 
 
Marknadsrättsligt skydd bör konsumenten till att börja med åtnjuta. Eftersom 
lagstiftaren har fördelat ansvaret för marknadsföring och information på 
näringsidkaren. Denne har skyldighet att marknadsföra krediter sakligt och korrekt 
(god kreditgivningssed). Detta innebär bl.a. att näringsidkaren måste uppge 
information om effektiv ränta och kostnader för krediten. Genom informationen kan 
sedan konsumenten jämföra uppgifterna mellan olika näringsidkare på 
kreditmarknaden och uppskatta vad krediten kommer att kosta för denne, 
konsumenten ställer upp alternativa kontrakt. Konsumenten får genom denna 
skyldighet för näringsidkaren möjlighet att välja den för konsumenten mest 
fördelaktig krediten på marknaden. Här förutsätts som jag tidigare nämnt att 
konsumenten maximerar sin nytta när den till slut sluter avtal om kredit.  
 
Avtalsrättsligt skydd åtnjuter konsumenten bl.a. genom att muntliga avtal till fördel 
för denne anses giltiga samt om bara några klausuler innebär försvagat 
konsumentskydd i ett muntligt avtal så inträder partiell ogiltighet, d v s de klausuler 
som ej är till nackdel för konsumenten blir fortsatt gällande. Även i de avtalsrättsliga 
frågorna begränsas transaktionskostnaderna, men i detta fall rör det sig om 
kontraktskostnaderna. Detta har skett genom att avtalsbildningen har underlättats då 
lagstiftaren har gett möjligheter att ingå kreditavtalet på elektronisk väg.  
Formellt sätt berörde ju skriftlighetskravet konsumentens rättsäkerhet, d v s det 



innebar att det som faktiskt är infört i avtalet kommer att gälla samt att det 
motverkade bevistvister etc. Genom principen pacta sund servanda (avtal skall 
hållas) skyddas avtal som följer konsumentkreditlagen å konsumentens vägnar.  
 
Obligationsrättsligt skydd (kontrakträtten) för rättigheter innehåller lagstiftningen 
massor av bestämmelser om. Dessa frågor berör ju förhållandet mellan 
näringsidkaren och konsumenten. Beträffande räntan så skyddas konsumentens 
rättigheter genom krav för näringsidkaren att tillämpa en effektiv, fallande ränta. 
Rak ränta får inte tillämpas mellan parterna den är för svårberäknad. Ändring av 
räntan får ske endast i särskilda fall som skall anges i kreditavtalet. Reglering av 
förutsättningen att höja avgifter innebär också att konsumentens skyddas 
obligationsrättsligt. Avgifterna begränsas till kostnader för den i fråga varande 
krediten. Konsumenten obligationsrättsliga skydd upprätthålls vidare av att avtal kan 
sägas upp av näringsidkaren endast vid väsentligt dröjsmål eller när säkerhet 
avgörande försämrats. Om inte dessa rekvisit föreligger skall kreditavtalet 
fortfarande gälla mellan parterna. Konsumentens rätt att ställa säkerhet vid dröjsmål 
innebär också ett obligationsrättsligt skydd som innebär att avtalet skall fortsätta 
gälla. Konsumenten skyddas även i relationen om denne tappar bort kontokort knutet 
till kredit av oaktsamhet. Det krävs nämligen grov oaktsamhet för att ansvaret skall 
gälla.  
 
Sakrättsligt skydd slutligen innebär skydd för konsumenten vid betalning till fel 
motpart. Denne blir endast bunden vid ond tro, uppsåt eller grov oaktsamhet. Denna 
har även invändningsrätt som skyddas mot s.k. cut-off klausuler.   
    
Dessa regler som påverkar avtalsvillkoren upprätthålls sedan av principen pacta sund 
servanda och av lagstiftningen. Härigenom skyddas rättigheterna/rådigheterna för 
konsumentens vidkommande. Eftersom parterna köper dessa regler blir reglerna 
ändamålsenliga.  
 
5.2.3 Rättighetsskydd/Rådighetsskydd för näringsidkare: näringsrätten och 
marknadsrätten 
 
Som jag nämnde ovan så har rättskällorna haft den uppfattningen att 
marknadsrättsliga regler inte skyddar en viss individ utan hela konsumentkollektivet. 
Meningen är alltså att det ligger på tillsynsmyndigheten (Konsumentverket) att 
ingripa när överträdelse mot reglerna sker. Dessa regler skyddar däremot 
näringsidkarna i den konkurrens som föreligger på kreditmarknaden.  
 
Genom regeln om god kreditgivningssed skyddas konkurrerande näringsidkare mot 
oseriösa kreditgivare. Begreppet innebär bl.a. att marknadsföringen skall vara 
återhållsam och måttfull. Syftet med paragrafen har också formellt sett varit att 
skapa sund konkurrens på kreditmarknaden.  
 
Regleringen påverkar hur näringsidkarna kan utnyttja sina rådigheter/rättigheter mot 
varandra på kreditmarknaden. Eftersom även näringsidkarna försöker maximera sin 
nytta på kreditmarknaden behövs reglering som motverkar ett allas krig mot alla som 
kan sluta i monopol för vissa företag på marknaden. Rättsregeln skall alltså skydda 
och upprätthålla näringsrätten och marknadsrätten så att företag kan etableras och 
konkurrera med varandra på kreditmarknaden på lika villkor.  



5.2.4 Diskussion: Konsumentskyddets effektivitet 
    
En del rättsekonomer har ansett att konsumentskyddet har kostat för mycket. Istället 
menar de att konkurrens om konsumenter på marknaden skulle leda till bättre 
konsumentskydd om det skulle vara ekonomiskt föredelaktigt att förbättra skyddet 
för dessa. 147  De menar att den fria konkurrens mellan näringsidkarna medför 
konsumentskydd, om näringsidkaren inte följer spelreglerna kommer den inte att 
kunna vara kvar på marknaden. Detta eftersom konsumenterna, d v s 
marknadskrafterna, inte kommer att göra transaktioner med sådana näringsidkare.  
 
Att konkurrensen skulle vara tillräcklig för att motverka missbruk på marknaden 
anses dock endast kunna inträffa under gynnsamma omständigheter menar Jan 
Hellner. Argumentet att skyddet sedan skulle kosta för mycket håller dessutom bara 
i vissa fall och när det prövats i praktiken har det oftast visat sig oriktigt. Skyddets 
inverkan på kostnader har ofta överdrivits och kontrollen av skyddet har i alla fall till 
uppgift att motverka bristande information hos den ena parten.148  
 
Att införandet av 5 § eventuellt har inneburit ökade kostnader för näringsidkarna och 
definitivt minskade sökkostnader för konsumenterna har jag varit inne på i avsnitt 
5.1.1. Mot dessa ökande transaktionskostnader måste dock ställas att ett avskaffande 
av 5 § skulle kunna leda till att en sådan situation som föranledde reglering kan 
komma att inträffa på nytt. Det vill säga konsumenter skulle utsättas för 
påtryckningar att ta kredit och en liknande situation som låg till grund för 
instiftandet av 5 § skulle tänkas kunna inträffa. Detta skulle alltså kunna innebära 
överskuldsättning för hushållen och nya konkurser eller återverkningar för 
bankernas räkning i de fall då konsumenterna inte har haft möjlighet att fullgöra sina 
åtaganden. Ser vi tillbaka på historien kan vi finna alltså empiriskt material som talar 
för att en liknande utveckling skulle kunna komma att inträffa vid avreglering av 
5 §.  
 
Visserligen kan det tänkas att paragrafen blivit så pass djupt rotad hos 
näringsidkarna så att den kan komma att tillämpas även efter en avreglering. Men en 
avreglering innebär också ökade kostnader för kreditgivare som inte vill tillämpa 
den tidigare regleringen i fall denne har tänkt initiera en aggressivare 
marknadsföringskampanj för att maximera sin välfärd. Det rör sig då om kostnader 
för att omformulera sina tidigare reklamkampanjer etc. Även kontraktskostnader för 
näringsidkarna ökar om de regler som berör ränta etc. skulle försvinna och den fria 
konkurrensen istället fick råda. Slutsatsen blir alltså att om institutionen fungerar 
transaktionskostnadsbegränsande över en längre tidsperiod kommer den att tillämpas 
även när paragraferna upphävts.  
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5.3 Konsumentkreditlagen och samhällsekonomin 
 
5.3.1 Konsumentkrediters betydelse för ekonomisk tillväxt 
 
Konsumentkrediter har förstås stor betydelse för samhällsekonomin. Genom krediter 
kan konsumenter konsumera varor och tjänster för enskilt bruk (privata ändamål). 
Genom möjligheten att lättare kunna förvärva krediter så finns även en möjlighet för 
ökad ekonomisk omsättning i samhället (genom krediterna kan t ex konsumenten 
gör de investeringar som denne inte kunnat göra tidigare). För att skapa ekonomisk 
tillväxt genom lagstiftning måste denna medföra opersonliga, upprepade 
transaktioner. Detta är något som konsumentkreditlagen bidrar med bl.a. genom 
möjligheten att sluta avtal på elektronisk väg. Transaktionskostnaderna hålls nere 
och konsumenten kan ägna mer tid åt själva konsumtionen. Dessutom kräver inte 
krediter lika stora ekonomiska resurser som köp vid avtalsslut. Det räcker med att 
man klarar kreditprövningen och kan betala kontantinsatsen.  
 
Genom att underlätta möjligheterna för konsumenten att förvärva kredit banas alltså 
vägen för ökad konsumtion.  Vidare har ju ingen ny finanskris av det slag som 
föranledde 1992 års konsumentkreditlag uppkommit igen. Detta måste vara ett 
tecken på att den formella institutionen fungerat bättre än dess föregångare.   
 
5.3.2 Institutionella förändringar på kreditmarknaden: finanskrisen, kreditprövning 
och avreglering av tillståndspliktig finansieringsverksamhet   
 
Inom den rättsekonomiska analysen förutsätts att individer maximerar sin nytta. Som 
framhållits karakteriserades det ekonomiska systemet av konflikten mellan 
individens önskemål och de knappa resurser som finns. För att lösa konflikten måste 
samhället tillhandahålla handlingsregler, lagar och institutioner till att fördela dessa 
knappa resurser. Individernas önskemål måste regleras annars kan kaos och ett allas 
krig mot alla utbryta på den marknad där aktörerna agera (I detta fall 
kreditmarknaden). Under finanskrisen fungerade dock inte den gamla 
konsumentkreditlagen på detta sätt. 
    
Åren 1986-1988 då kreditmarknaden avreglerades ökade hushållens skuldsättning 
mest. Det är kanske överdrivet att påstå att denna tid skulle karakteriseras av kaos 
och ett allas krig mot alla. Men eftersom det var under just den tid kreditmarknaden 
avreglerades som skulderna ökade mest får man åtminstone anta att avsaknad av 
formella institutioner spelade någon betydelse. I förarbetena konstateras bl.a. att 
kreditprövningen skedde alltför lättvindigt under denna tid. Att även 
marknadsföringen av krediter hade haft betydelse för hushållens skuldsättning kunde 
senare fastslås.  
 
Behovet av en väl fungerade kreditprövning märks stort genom att 2004 infördes en 
5a § i konsumentkreditlagen som reglerar just denna fråga. Även denna § syftar till 
att fortsätta motverka överskuldsättningen. I motiven till bestämmelsen uttalar 
Regeringen att den paragrafen syftat till att förstärka konsumentskyddet eftersom en 
avreglering om tillståndspliktig finansieringsrörelse förväntades, något som skulle 
kunna komma att innebära en institutionell förändring på kreditmarknaden. 
Regeringen har alltså reglerat frågan för att undvika en liknande utveckling som 
finanskrisen ledde till för hushållen.   



 
Lagändringarna som skedde 2004 beträffande ökande befogenheter för 
Finansinspektionen och Konsumentverket grundar sig på den avreglering för 
tillståndspliktig finansieringsverksamhet som skedde under hösten år 2004. Vad 
lagstiftaren faktiskt förutspådde var en institutionell förändring på kreditmarknaden 
som kunde leda till ett försämrat konsumentskydd. Eftersom tillståndet försvinner 
ökar risken för ett allas krig mot alla bland näringsidkarna. Konsumenter kommer att 
utsättas för massiva marknadsföringskampanjer av kreditgivarna. För att balansera 
upp förhållandet gavs Finansinspektionen och Konsumentverket ökande 
befogenheter att ingripa mot oseriös kreditprövning, bl.a. kan ingrepp nu ske i 
förebyggande syfte.    
 
5.4 Avslutning: Samhällsekonomisk nytta eller skyddslagstiftning? 
 
Något som slår mig när jag läser igenom 1992 och 2004 års propositioner är de 
politiska skiljaktigheterna som funnits mellan 92 års borgerliga regering och den 
nuvarande socialdemokratiska regeringen. I förarbetena från 92 nämns på många 
ställen att den tidigare regeringen (socialdemokraterna 1988-1991) har lagt fram 
alltför långtgående lagförslag till nackdel för näringsidkarna. Kreditprövningsregeln 
utelämnas t ex i 1992 års lagstiftning. 12 år senare då socialdemokraterna innehar 
regeringsmakten är tongångarna av annan art. Nu specialregleras denna fråga i 5a §. 
Undertiteln på denna uppsats är: skyddslagstiftning eller samhällsekonomisk nytta? 
Det som framförts här handlar visserligen i stor utsträckning om rättspolitiska 
skillnader. Dess rättspolitiska skillnader kan ändå vara av intresse att ta upp för att 
visa på det faktum att ändamålet för en viss lagstiftning kan växla från olika 
mandatperioder. Det kan även vara en intressant förklaring till varför olika formella 
institutioner, rättsekonomiskt sett, fungerar olika över olika tidsrymder.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Slutsatser och egna kommentarer  
 
6.1 Slutsatser 
 
Till en början kan jag först konstatera att lagstiftningen har formella ändamål samt 
informella ändamål. Denna uppdelning har gjorts i uppsatsen där det formella 
ändamålet är det som anges uttryckligen i rättskällorna medan det informella i detta 
fall är en rättsekonomisk analys av de frågor som tas upp i rättskällorna. Eftersom 
det rör sig om 2 olika synsätt (det rättsdogmatiska och det rättsekonomiska) på 
lagstiftningen kan vi redan inledningsvis dra den slutsatsen att lagstiftningen har 
olika ändamål beroende på vilket perspektiv man väljer att undersöka den med.     
 
Konsumenkreditlagen skyddar konsumenter och näringsidkares rättigheter och 
rådigheter. Formellt sett instiftades lagen för att stärka konsumentskyddet samt att 
genomföra lagharmonisering mot den Europeiska Unionen.  
 
Informellt sett är lagstiftningen en formell institution som infördes för att bromsa 
överskuldsättningen hos konsumenter och i det större perspektivet syftade den också 
till att bromsa finanskrisen. Lagen ville så att säga få fart på samhällsekonomin.   
 
Om lagparagraferna är ändamålsenliga kommer parterna att köpa dessa eftersom de 
minskar transaktionskostnaderna (parterna slipper förhandla etc.). Reglernas 
ändamål i rättsekonomiskt hänseende kan just sägas innebära att de skall vara så 
ändamålsenliga för de kontraktsslutande parterna som möjligt. 
 
Som skyddslagstiftning skyddar inte bara lagen konsumenternas rådigheter (genom t 
ex bestämmelser om effektiv ränta) utan även näringsidkarnas genom regler av 
marknadsrättslig karaktär.  Dessa syftar till att skapa god konkurrens på 
kreditmarknaden och att eliminera oseriösa kreditgivare från marknaden. Förutom 
detta skydd fungerar din fria konkurrensen som en skyddsmekanism, eftersom 
oseriösa kreditgivare kommer automatiskt elimineras från marknaden då 
konkurrenterna ställer upp bättre villkor för konsumenten.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 Egna Kommentarer 
 
Att krediter är viktigt för samhällsekonomin förstår alla. I de flesta fall brukar inte 
staten gå in och reglera den fria marknaden, men för konsumenternas de har det 
ansetts nödvändigt med skyddsåtgärder. Det har varit svårt att få grepp om lagen 
eftersom den innehåller regler som kan passa in i så många olika rättsområden: 
sakrätten, obligationsrätten, marknadsrätten etc. Detta har också gjort att det blivit 
svårt att fastslå ändamålet med lagstiftningen. För att återgå till underrubriken på 
uppsatsen: skyddslagstiftning eller samhällsekonomisk nytta, skulle jag vilja påstå 
att lagen är både och. Med hjälp av den rättsekonomiska metoden kan man spåra 
både konsumentskyddet och den ekonomiska nyttan. Men det går inte att fastställa 
ett precist ändamål för hela lagen. Vid användandet av rättsdogmatisk metod skulle 
svaret bli konsumentskyddande eftersom metoden inte tar hänsyn till de effekter som 
lagreglerna ger upphov till. Genom rättsekonomisk analys kan man dock dra 
slutsatsen att lagstiftningen även innebär skydd för näringsidkarens rättigheter. 
Dessutom visar de hur lagstiftningen kan användas för att sammanjämka motstridiga 
intressen och bidra till samhällets välfärd. Något som lagstiftarna bör ha i åtanke vi 
framtida lagändringar och tillkommande lagstiftningar på hela förmögenhetsrättens 
område. 
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