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Sammanfattning 
Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats har varit att undersöka den nya företeelsen 
med snabblån och se hur dessa regleras i förhållande till klassiska konsumentkrediter 
och vilka konsekvenser den nuvarande regleringen leder till. Jag har nu kunnat 
konstatera att skillnaderna främst består av tre situationer då lagen gör direkta undantag 
vad gäller små och snabba krediter. Undantagen består i ett avsteg från krav på 
kreditprövning, avsteg från krav på skriftlighet och avsteg från krav på information. 
Den nuvarande regleringen leder till att allt fler hamnar i skuldfällor vilket syftet var att 
undvika med den nya konsumentkreditlagen. Idag har samhället förändrats och vilket 
även konsumentkreditlagen kan behöva göra. 



 4 

Innehållsförteckning 
FÖRORD ..................................................................................................................................................... 2 
SAMMANFATTNING............................................................................................................................... 3 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING................................................................................................................. 4 
1. INLEDNING ........................................................................................................................................... 5 

1.1. SYFTE................................................................................................................................................. 5 
1.2. AVGRÄNSNING................................................................................................................................... 5 
1.3. METOD............................................................................................................................................... 5 
1.4. DISPOSITION....................................................................................................................................... 6 

2. KONSUMENTSKYDDETS UTVECKLING ...................................................................................... 7 
3. AVTALS INGÅENDE............................................................................................................................ 8 

3.1. KLASSISKT AVTALSSLUTANDE........................................................................................................... 8 
3.2. AVTALSSLUTANDE ÖVER INTERNET................................................................................................... 9 

4. KREDITGIVNING UR ETT CIVILRÄTTSLIGT PERSPEKTIV ................................................ 10 
4.1. GOD KREDITGIVNINGSSED ............................................................................................................... 10 

4.1.1. God banksed............................................................................................................................ 11 
4.1.2. ”Tillvarata konsumentens intressen med tillbörlig omsorg”.................................................. 11 

4.2. KREDITPRÖVNING ............................................................................................................................ 11 
4.2.1. Utökade skyldigheter för kreditprövning ................................................................................ 14 

4.3. KREDITGIVNING............................................................................................................................... 14 
4.3.1. Krav vid kreditgivning över Internet ....................................................................................... 16 
4.3.2. Fel vid kreditgivning ............................................................................................................... 16 
4.3.3. Vårdslös kreditgivning ............................................................................................................ 16 

4.4. KRAVET PÅ SKRIFTLIGHET ............................................................................................................... 16 
4.5. ANGIVANDE AV RÄNTA OCH AVGIFTER............................................................................................ 18 
4.6. LÅNTAGAREN SAKNAR BETALNINGSFÖRMÅGA................................................................................ 20 
4.7. KREDITAVTAL, OGILTIGHET, JÄMKNING OCH SKADESTÅND............................................................. 21 

4.7.1. Ogiltighet................................................................................................................................. 21 
4.7.2. Jämkning ................................................................................................................................. 22 
4.7.3. Skadestånd............................................................................................................................... 23 

5. KREDITGIVNING UR ETT MARKNADSRÄTTSLIGT PERSPEKTIV .................................... 24 
5.1. GOD KREDITGIVNINGSSED ............................................................................................................... 24 
5.2. MARKNADSFÖRING .......................................................................................................................... 25 
5.3. ”SÄRSKILD BETYDELSE FRÅN KONSUMENTSYNPUNKT”................................................................... 27 
5.4. MARKNADSDOMSTOLENS UTSLAG MD 2007:17.............................................................................. 27 

6. SNABBLÅN........................................................................................................................................... 30 
6.1. SNABBKREDITER I PRAKTIKEN ......................................................................................................... 30 
6.2. LAGENS UNDANTAG......................................................................................................................... 31 
6.3. KONSEKVENSER AV LAGENS UNDANTAG ......................................................................................... 32 
6.4. KONSUMENTENS MÖJLIGHETER ....................................................................................................... 33 

6.4.1. Jämkning/ogiltighet ................................................................................................................. 33 
6.4.2. Ocker ....................................................................................................................................... 33 

6.4.2.1. NJA 1995 s. 430 angående ocker ..............................................................................................35 
6.4.2.2. Ocker vid snabbkrediter ...............................................................................................................37 

6.4.3. Skadestånd............................................................................................................................... 37 
6.5. EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR ......................................................................................................... 37 
6.6. KRONOFOGDENS SYN ....................................................................................................................... 38 
6.7. KONSUMENTVERKETS SYN............................................................................................................... 39 

7. DISKUSSION........................................................................................................................................ 41 
BILAGA 1.................................................................................................................................................. 44 
KÄLLFÖRTECKNING........................................................................................................................... 45 



 5 

1. Inledning 
Kreditavtal kan ingås mellan näringsidkare men även mellan näringsidkare och en 
konsument. Det är det förhållandet som kommer att behandlas närmare i denna uppsats.  
 
Konsumentkreditavtalen har ökat i omfattning och allt fler hamnar i skuldfällor genom 
överskuldsättning. Problematiken har ökat på grund av den utveckling som skett inom 
krediträtten i form av snabba krediter med kort löptid som blivit allt vanligare.  
 
Den nya form av krediter som har fått en explosionsartad utveckling är överlag 
undantagen konsumentkreditlagens regler för klassiska krediter vad gäller bland annat 
kravet på kreditprövning och vissa krav vad gäller information. Det skapar möjligheter 
för kreditgivare att tillhandahålla krediter till personer som inte skulle ha beviljats en 
kredit om kreditgivaren hade varit tvungen att ta hänsyn till konsumentkreditlagens alla 
regler.  
 
Det har uttryckligen sagts i förarbetena till konsumentkreditlagen att ett av lagens 
främsta syften var att undvika att personer överskuldsätter sig. Idag är det just vad som 
sker.  
 
Alla dessa förhållanden har gjort att jag funnit ämnet extra intressant för att utreda vad 
som egentligen gäller och vad det innebär.   
 

1.1. Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka de generella bestämmelser som 
gäller för konsumentkrediter och utifrån det gå djupare på det nya och förhållandevis 
speciella område som små och snabba krediter innebär. Vidare utreds hur de 
snabbkrediter som blossat upp förhåller sig till klassiska konsumentkrediter och vilka de 
faktiska skillnaderna är samt vad de i ett senare led innebär i såväl tillämpning som 
konsekvenser.  
 

1.2. Avgränsning 
Jag har valt att endast titta på konsumentkrediter, inledningsvis generellt och sedan 
inriktat på små och snabba krediter. Att arbetet inriktas på små och snabba krediter har 
fått till följd att andra former av konsumentkrediter fått stå åt sidan och inte behandlas i 
större omfattning än som skett i den generella delen som ligger till grund för 
inriktningen. Jag kommer i detta arbete endast att behandla konsumentkrediter inom 
Sverige. 
 

1.3. Metod 
Arbetet har skrivits utifrån en traditionell juridisk metod vilket i praktiken innebär att 
information främst hämtats från lagtext, förarbeten och doktrin. Vad gäller förarbetena 
till konsumentkreditlagen har den huvudsakliga informationen hämtats från 
propositionen till den nya konsumentkreditlagen men i de fall ingen förändring har skett 
har jag även beaktat den proposition som kom i samband med den ursprungliga 
konsumentkreditlagen. I arbetet har vissa mindre intervjuer även genomförts med  
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Gunnar Wikström1 och Jan Åkerlund2. När jag tittar närmare på sms krediter kommer 
jag endast att göra ett urval av en mindre antal företag som tillhandahåller denna typ av 
krediter. Den undersökning jag har använt mig av är förhållandevis liten men jag anser 
ändå att den har ett visst värde.  
 
Området är förhållandevis nytt vilket har gjort att det material som direkt diskuterar 
snabblån har varit begränsat. Detta har lett till att arbetet har grundats på vad som gäller 
för klassiska konsumentkrediter och utifrån det diskuteras detta nya område.  
 

1.4. Disposition 
Arbetet kommer inledningsvis att behandla vad som gäller för konsumentkrediter, först 
civilrättsligt och sedan marknadsrättsligt. Efter att utförligt behandla detta kommer de 
särskilda förhållanden som rör små och snabba krediter som snabblån att sammanställas 
och diskuteras mot bakgrund av klassiska konsumentkrediter. 
 

                                                
1 På konsumentverket i Karlstad som arbetar med frågor om konsumentkrediter 
2 På kronofogdemyndigheten i Stockholm som arbetar med frågor om snabbkrediter 
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2. Konsumentskyddets utveckling 
Grunden till den starka ställning som begreppet konsument idag har tog sin början först 
de senaste hundra åren genom att lagstiftaren började skilja på begreppen näringsidkare 
och konsumenter, definitionen härstammar ursprungligen ifrån den tyska 
civilrättslagstiftningen. Det var dock först på 1960 talet som begreppen vann mark i och 
med att länderna i väst tillmätte begreppen allt stötte betydelse, även i Sverige kom 
lagstiftningen igång på allvar.3 
 
I Sverige skapades dels lagar om konsumentskydd och dels myndigheter vars uppgift 
var att säkerställa reglernas efterlevnad. De lagar som stiftades samt de myndigheter 
som samtidigt skapades har successivt utvecklats de senaste 50 åren. Från början fanns 
endast den ursprungliga konsumentköplagen och vissa andra lagar på området som t ex 
lagen om förbud mot oskäliga avtalsvillkor. När utveckling väl kom igång gick det dock 
snabbt. Omkring 1980 talet kom konsumentkreditlagen, konsumentförsäkringslagen och 
konsumenttjänstlagen. under 1990 talet utvecklas många av dessa lagar i varierande 
omfattning. Samtidigt som detta skedde gick Sverige med i EU. Som en konsekvens av 
vårt inträde var våra lagar tvungna att anpassas till gemenskapens bestämmelser för att 
de inte skulle stå i strid med varandra. 4  
 
De lagar vi idag har på konsumentkrediträttens område grundas på ett EG direktiv vilket 
definierar begreppet konsument som en fysisk person som, i de transaktioner som täcks 
av detta direktiv, uppträder med avsikter som kan anses ligga utanför hans 
näringsverksamhet eller yrkesområde.5 Vad en konsument är definieras inte i vår 
svenska lagstiftning om konsumentkrediter, inte heller begreppet näringsidkare. Det 
leder till att vi får falla tillbaka på EG direktiven angående definitionerna.6 
 
Under de senaste decennierna har den Svenska kreditmarkanden genomgått flera 
förändringar. Störst betydelse har den avreglering av kreditmarknaden som skedde 
under mitten av 1980 talet fått. Förändringen innebar att det blev möjligt att snabbt 
utveckla en kreditexpansion för banker och finansbolag. Utvecklingen ledde emellertid 
till en finansiell kris under 1990 talets första hälft som ledde till flera konkurser och 
även andra konsekvenser för kreditmarknaden.7 Krisen ledde till omfattande sociala 
problem som lagstiftarna försökte lösa delvis genom tillskapandet av den nya 
konsumentkreditlagen. Lagen tillkom i syfte att bland annat skydda konsumenten från 
att överskuldsätta sig. För att undvika överskuldsättning infördes regler om 
näringsidkarens allmänna skyldigheter i form av att tillvarata konsumentens intressen. 
Reglerna uppställer främst en minimistandard inom vilken kreditgivare är tvungna att 
hålla sig men möjligheten finns att förbättra kreditgivningen. Reglerna har tillkommit 
för att krediter ofta är särskilt känsliga för konsumenter vilket en näringsidkare inte ska 
kunna utnyttja.8 
 

                                                
3Olsen Lena Konsumentskyddets former S. 13f, 18  
4Olsen Lena Konsumentskyddets former S. 13f, 18f 
5 Rådets direktiv 87/ 102/ EEG artikel 1  
6 Mellqvist Mikael, Persson Ingemar Fordran & skuld S. 207 
7 Lennander Gertrud Kredit och säkerhet S. 11f 
8 Olsen Lena Konsumentskyddets former S. 121ff 
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3. Avtals ingående 
Ett avtal kan komma till på olika sätt men grunden är den samma, att samstämmiga 
viljeförklaringar uttryckta som ett anbud och ren accept skapar ett bindande avtal. 
Genom tiden har dock utvecklingen inneburit att det inte längre finns någon enhetligt 
uppställd modell för hur avtal kommer till stånd.9  
 

3.1. Klassiskt avtalsslutande 
Ett avtal bygger på principen att anbud och accept i förening skapar bindande avtal. 
Detta framgår av avtalslagens 1§. Paragrafen är grundstommen i svensk avtalsrätt i form 
av principen om att anbud och accept i förening ger upphov till bindande avtal. Ibland 
krävs även att viss form iakttas. Ett exempel på avtal som kräver viss form är avtal om 
konsumentkrediter.10 
 
1§ Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9§§ sägs, bindande för 
den, som avgivit anbudet eller svaret. 
     Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av anbudet eller 
svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. 
     I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är 
stadgat.  
 
En ytterligare princip inom avtalsrätten är att ett anbud som kommit till adressatens 
kännedom inte går att återkalla utan konsekvenser. Det innebär i praktiken att en part 
blir bunden av sitt anbud. Bundenheten gäller dock endast själva anbudet och inte förrän 
anbudsgivaren mottagit en accept är båda parter bundna. Detta har dock inte kommit till 
klart utryck genom AvtL 1§ då den måste läsas e contrario för att löftesprincipen ska 
framträda.11  
 
AvtL bygger som synes på att en partsvilja ska föreligga för att avtal ska anses ingånget. 
Det räcker dock inte med att parterna skulle vilja ingå ett avtal i framtiden (i och med att 
en vilja att ingå ett avtal inte är att betrakta som att ett avtal kommit till stånd) utan 
parterna måste aktivt ingå det avtal de önskar genom att avge samstämmiga 
viljeförklaringar. För att ett avtal ska kunna ingås krävs det att anbudet och accepten 
uppfyller vissa minimikrav.12   
 
Minimikraven vad gäller anbud är att det finns en viss grad av tydlighet, för att en 
eventuell accept ska kunna bestå av endast ett ja eller nej utan att det krävs vidare 
förklaring. Om detta inte föreligger är det inte fråga om något anbud i lagens mening. 
Det krävs dock inte mer än att själva kärnan i det önskade avtalet uppfyller kraven på 
tydlighet. Detta i och med att dispositiva regler gör det möjligt att genomföra 
kompletteringar.13  
 

                                                
9 Grönfors Kurt Avtalsgrundande rättsfakta S. 30ff, avtalslagen 1§, konsumentkreditlagen 9§ 
10 Grönfors a.a. S. 17f, Schmidt Folke Typfall, partsavsikt och partsculpa S. 497  
11 Grönfors a.a. S. 19ff 
12 Grönfors Kurt Avtalsgrundande rättsfakta S. 36f  
13 Grönfors a.a. S. 36f 
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3.2. Avtalsslutande över Internet 
Avtalsslutande över Internet skiljer sig delvis från klassiskt avtalsslutande men reglerna 
är de samma som vid klassiska avtal, det vill säga avtalslagens regler om slutande av 
avtal. Det finns inte heller någon anledning att införa speciella bestämmelser för avtal 
över Internet. Vid dessa avtal uppställs vanligen krav på skriftlighet eller en digital 
signatur oavsett vilken typ av avtal det rör sig om vid elektronisk kommunikation. I 
dagens samhälle är detta område föremål för en ständig utveckling. I dagsläget är det 
mest karakteristiska för avtal över Internet snabbheten och anonymiteten, just 
anonymiteten skapar ett behov av att kunna säkerställa vad parterna har avtalat.14 
 
 
 

                                                
14 Hultmark Christina Elektronisk handel och avtalsrätt S. 13f, 65ff 
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4. Kreditgivning ur ett civilrättsligt perspektiv  
En kreditgivare har ingen skyldighet att bevilja en kredit som sökts. Om kreditgivaren 
däremot bestämmer sig för att bevilja krediten finns det vissa regler och principer som 
måste följas.15  
 

4.1. God kreditgivningssed 
Begreppet god kreditgivningssed avsågs redan från början få stor betydelse. 
Erfarenheter har visat att kreditgivarnas handlande samt sättet de marknadsförde sina 
krediter fick stor betydelse för i vilken omfattning svenska hushåll skuldsatte sig. Att 
det förhåller sig på detta sätt innebär att kreditgivarna måste ta på sig ett större ansvar 
gentemot kredittagarna för att inte skapa ett samhälle där människor skuldsätter sig i 
större utsträckning än de klarar av.16  
 
Mot bakgrund av ovanstående och för att på ett tydligt sätt visa på det ansvar en 
kreditgivare har gentemot en konsument togs begreppet god kreditgivningssed in i 
konsumentkreditlagen 5§. Skyldigheterna innefattar inte enbart de skyldigheter som är 
inskrivna i lagen utan även de allmänna skyldigheter som anses vila på kreditgivaren.17 
 
5§ Näringsidkaren skall i sitt förhållande till konsumenten iaktta god kreditgivningssed och därvid ta till 
vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg. 
 
Begreppet god kreditgivningssed är vitt hållet och omfattar många skyldigheter men 
mer konkret innebär det ett ansvar för kreditgivaren att bland annat innan han/hon 
beviljar konsumenten en kredit ska kreditgivaren göra en seriös kreditprövning.  
Begreppet syftar inte enbart till att kreditgivaren ska företa en seriös kreditprövning 
utan avser även att fungera som en utfyllande norm över de skyldigheter som 
tillkommer en kreditgivare men inte närmare preciserats i lagen. En annan sak som 
framhålls är det ansvar kreditgivaren har för att tillvarata konsumentens intressen med 
tillbörlig omsorg. Just den tillbörliga omsorgen om konsumentens intressen ska 
tillmätas stor vikt från kreditgivarens sida.18 
 
Vad som ligger i begreppet god kreditgivningssed har vidare definierats av 
konsumentverket och innebär överlag krav på att kreditgivaren ska tillvarata 
konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och att göra konsumenten medveten om 
de ekonomiska konsekvenserna av krediten. Konsumentverkets bestämmelser ska ses 
som ett uttryck för vad som är god kreditgivningssed.19 
 
Begreppet god kreditgivningssed är dock ett begrepp som utvecklas och förändras över 
tiden genom kreditmarknadens förändringar och konsumenternas kunskaper och 
medvetenhet. Innebörden kan även skifta med individuella variationer mellan olika 
typer av krediter och mellan olika personer. Även tillgången på krediter kan få betydelse 
för vad som läggs i begreppet.20 
 

                                                
15 Jan Kleineman Lender Liability S.292f, Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God 
kreditgivningssed i konsumentförhållanden S. 25 
16 Prop 1991/92:83 S. 33 
17 Prop. 1991/92:83 S. 106f  
18 Prop. 1991/92:83 S. 106 
19 KOVFS 2004:6, prop. 91/92:83 S. 34 
20 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 88f, Ds 1990:84 S. 170 
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Regeln är osanktionerad men avsteg från regeln kan medföra påpekanden från tillsyns-
myndigheterna och i förlängningen indragning av tillstånd att förmedla krediter. För 
regelns efterlevnad svarar finansinspektionen och konsumentverket inom sina 
respektive områden. Myndigheterna kan kritisera kreditgivarna för avvikelser från 
skyldigheten att iaktta god kreditgivningssed. I vissa fall kan myndigheterna även dra in 
tillstånden som kreditföretagen behöver för att kunna verka som kreditgivare. Att det 
endast är dessa påföljder som är möjliga beror på att regeln i sig inte är förenad med 
straffrättsliga påföljder. Däremot kan avtalslagens 36§ alltid åberopas och om de 
grunder som anges där är uppfyllda kan avtalet eller vissa villkor däri jämkas. Regeln 
fungerar vidare som en norm som seriösa kreditgivare kan förväntas hålla sig till. 
Huruvida jämkning och ogiltighet blir aktuellt kommer vidare att behandlas under 
avsnittet om jämkning och ogiltighet.21  
 
Att reglerna kan ligga till grund för jämkning eller ogiltighet är förhållandevis klart men 
de skulle eventuellt även kunna ligga till grund för ett skadeståndsanspråk från 
konsumentens sida.22 
 

4.1.1. God banksed  
För att tolka vad som egentligen menas med det förhållandevis vida begreppet god 
kreditgivningssed kan vägledning hämtas ur praxis om vad som tidigare har ansetts vara 
god banksed. Begreppet kan ge vägledning även om det saknar de konsumenträttsliga 
hänsynstagande som finns i god kreditgivningssed i konsumentförhållanden. God 
banksed är ett väl etablerat begrepp inom bankvärlden och i viss mån torde de ha 
samma innehåll.23 
 

4.1.2. ”Tillvarata konsumentens intressen med tillbörlig omsorg” 
I konsumentkreditlagens femte paragraf anges att näringsidkaren ska beakta god 
kreditgivningssed och därvid ta tillvara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg 
vilket ska ses som en exemplifiering av vad som ingår i god kreditgivningssed och ska 
således inte ses som någon förpliktelse därutöver. I praktiken ska det dock ses som en 
markering och ett förtydligande att kreditgivaren även måste ta tillbörlig hänsyn till 
konsumentens intressen. Ett exempel på det är att kreditgivaren är skyldig att avråda en 
konsument från att ta en kredit om kreditgivaren förstår att krediten inte är till 
konsumentens förmån. Huruvida konsumenten sen tar krediten är ett beslut som denne 
själv har att fatta. Kreditgivaren har alltså uppfyllt sin skyldighet genom själva 
avrådandet oavsett hur konsumenten sen väljer att agera.24 
 

4.2. Kreditprövning 
Inom begreppet god kreditgivningssed finns kreditgivarens skyldighet att företa en 
seriös kreditprövning. Kreditgivaren ska företa en kreditprövning för att inte medverka 
till att personer som inte har ekonomisk möjlighet att ta en kredit ges den möjligheten. 
Innebörden av att en seriös kreditprövning ska ske är att kreditgivaren ska bedöma om 
kunden i det enskilda fallet kan förväntas klara av att betala tillbaka krediten. 
                                                
21 Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God kreditgivningssed i konsumentförhållanden S. 13, 
Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 89, Ds 1990:84 S. 170 
22 Olsen Lena Konsumentskyddets former S. 125 
23 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 87 
24Konsumentkreditlagen 5§, Prop. 1991/92:83 S35ff, Eriksson Anders, Lambertz Göran 
konsumentkrediter S. 89 
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Kreditgivaren ska alltså företa en seriös kreditprövning under förutsättning att krediten 
inte är ringa. Om krediten är ringa har det inte ansetts nödvändigt att kräva att en 
kreditprövning genomförs.25  
 
5 a § Näringsidkaren skall, innan kredit beviljas, pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar 
att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet (kreditprövning). 

Kreditprövning behöver inte göras om näringsidkaren på grund av sin kännedom om 
konsumenten eller andra omständigheter har grundad anledning att utgå från att konsumenten har 
ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig. 

Kravet på kreditprövning gäller inte heller för engångskrediter när kredittiden är högst tre 
månader och kreditbeloppet skall betalas på en gång eller för krediter som avser mindre belopp. 
 
Det finns både situationer där det endast krävs en mindre omfattande kreditprövning 
och situationer när det inte krävs någon kreditprövning alls. I de fall där det inte är 
nödvändigt att kreditprövningen är lika omfattande som vanligt rör det sig om krediter 
som understiger ett halvt basbelopp.26  
 
De krediter som inte kräver någon kreditprövning alls är de som i lagen utryckts vara av 
ringa omfattning.  Som ringa betraktas de krediter som klassas som engångskrediter och 
sträcker sig över högst tre månader samt att hela krediten ska betalas tillbaka vid ett och 
samma tillfälle samt att beloppet är en mindre summa.27  
 
Med mindre summa avses belopp som uppgår till en tiondel av prisbasbeloppet i lag om 
allmän försäkring. Idag är det beloppet som anses som en mindre summa 4030 kronor.28 
 
Ringa krediter är undantagna får näringsidkarens skyldighet att kreditpröva då det har 
bedömts att den formen av krediter inte leder till någon direkt ökad risk för att 
konsumenter överskuldsätter sig. Till grund för bedömningen ligger att det rör sig om 
små och snabba krediter som ska betalas tillbaka inom en snar framtid.29 
 
Reglerna om kreditgivarens skyldigheter att kreditpröva grundas primärt på syftet med 
själva konsumentkreditlagen, att konsumenter inte ska överskuldsätta. Behovet kan 
komma att bli större genom den nya bankrörelselagstiftningen i och med att det blir 
möjligt för fler kreditgivare att etablera sig i samband med den nya finansierings-
definitionen.30  
 
Hur omfattande en kreditprövning behöver vara finns inte fastslaget i lag men som regel 
omfattar en kreditprövning en bedömning av sökandens  
• intjäningsförmåga 
• förmögenhetsställning  
• betalningsvilja  
• erbjuden säkerhet  
• koppling till andra låntagare  
• känslighet för externa faktorer och liknande  

                                                
25 Konsumentkreditlagen 5a§, lag om bank och finansrörelse 8:1§, Prop. 1991/92:83 S. 106f 
26 FFFS 2205:3 S. 5 
27 Konsumentkreditlagen 5a§ 
28 KOVFS 2004:6, lag om allmän försäkring  
29 Prop. 2002/03:139 S. 587 
30 Prop. 2002/03:139 S. 324 
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Kreditgivaren bör även inhämta en sedvanlig kreditupplysning. Beroende på vilken 
form av kredit som söks tillmäts olika av dessa faktorer olika stor betydelse. 31  
 
En av de viktigaste delarna av kreditprövning och kreditbedömning är att kreditgivaren 
har ett system för att på ett korrekt sätt kunna prissätta riskerna för en kredit. Under 
krisen på 1990 talet var det den förmågan som brast.32 
 
Kreditgivaren ska när en prövning företagits meddela konsumenten utfallet av 
kreditgivningen och således också om krediten beviljas eller ej. Kreditgivaren ska ange 
skälen för huruvida en kredit beviljas eller ej, detsamma gäller om tveksamhet råder om 
lämpligheten i att bevilja en kredit. 33 
 
En näringsidkare som inte har följt reglerna om skyldigheten att företa en 
kreditprövning kan tvingas att upphöra med krediter om reglerna inte börjar efterlevas. 
Om detta ingripande anses alltför omfattande kan en varning istället ges.34  
 
Som framgått har kreditgivaren en skyldighet att som huvudregel företa en 
kreditprövning. Prövningen har främst avsetts utgöra ett underlag för kreditgivaren att 
bedöma konsumentens återbetalningsförmåga. Vad som ryms inom kreditprövnings-
skyldigheten har varit föremål för diskussioner. Främst om prövningen även innebär en 
skyldighet att kontrollera att en kredit inte beviljas till någon som inte skulle ha beviljats 
kredit om en sedvanlig kreditprövning genomförts. Hur det förhåller sig är oklart dels i 
sig men främst vilka de konsekvenserna som kan följa skulle kunna vara. De 
konsekvenser som kan bli aktuella kommer att diskuteras vidare under avsnittet om 
ogiltighet och jämkning av kreditavtal.35  
 
Syftet med att näringsidkare ska genomföra en kreditprövning är dels att upprätthålla 
samhällets tilltro till de finansiella systemen, och dels för att undvika att konsumenter 
överskuldsätter sig i större omfattning. Skulle det kravet inte finnas skulle möjligheterna 
öka för konsumenter att lätt ta en kredit som de egentligen inte har ekonomisk möjlighet 
att klara av. Det finns alltså ett intresse även från den enskildes sida att en 
kreditprövning genomförs för att konsumenten inte ska ta på sig skulder som denne 
senare inte har möjlighet att betala tillbaka.36  
 
I NJA 1996 S. 3 prövades bland annat frågan om en näringsidkare försummat sin 
skyldighet att företa en kreditprövning. Högsta domstolen konstaterade i sin dom att 
även om en näringsidkare skulle ha försummat sina skyldigheter att pröva krediten kan 
det endast föranleda att kredittagaren undgår betalningsansvar i undantagsfall. Ett 
undantag som skulle kunna föranleda att kredittagaren blir fri från betalningsansvar är 
om ansvaret bör jämkas i enlighet med avtalslagens 36§. I rättsfallet bedömdes det inte 
föreligga grund för jämkning enligt avtalslagens 36§ varpå kredittagarens 
betalningsskyldighet fortlöpte. 
 
I ett senare avgörande NJA 1996 S. 304 tvistades det också om huruvida 
betalningsskyldighet förelåg. Högsta domstolen uttalar även här att ett avsteg från 

                                                
31 Prop. 2002/03:139 S. 322, 356f Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God kreditgivningssed i 
konsumentförhållanden S. 27, KOVFS 2004:6 
32 Prop. 2002/03:139 S. 232ff 
33 Ds 1990:84 S. 170 
34 Prop. 2002/03:139 S. 588, Konsumentkreditlagen 37§ 
35 Ramberg Christina Kontraktstyper S. 169f 
36 Prop. 2002/03:139 S. 587, Ramberg Christina Kontraktstyper S. 169 
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betalningsskyldigheten kan uppstå genom att näringsidkaren underlåtit att företa en 
seriös kreditprövning om den underlåtenheten i sin tur är skäl för en jämkning enligt 
avtalslagens 36§. Regeln om näringsidkarens skyldighet att företa en seriös 
kreditprövning är osanktionerad men kan få betydelse för huruvida avtalslagens 36§ ska 
tillämpas. Domstolen tar även upp vad de sagt i det tidigare redogjorda fallet NJA 1996 
S. 3 om att underlåtenheten att kreditpröva endast i undantagsfall ska leda till ett avsteg 
från kredittagarens betalningsskyldighet. Högsta domstolen uttalar sedan att det finns 
två utgångspunkter som ska ligga till grund för en bedömning om det föreligger ett 
undantag från betalningsskyldigheten. Den första är att kredittagaren själv är insatt i 
sina ekonomiska tillgångar. Den andra är att konsumenten själv har möjlighet att avgöra 
huruvida det finns ekonomiska möjligheter att ta en kredit och att bestämma vad 
krediten ska användas till. Näringsidkaren har således ingen skyldighet att pröva 
lämpligheten av hur kredittagaren tänkt använda krediten. Högsta domstolen 
konstaterade sedan att det i detta fall inte fanns tillräcklig grund för jämkning. 
 
Utöver att näringsidkaren har en skyldighet att genomföra en kreditprövning kan det 
förväntas att denne även ger konsumenten vägledning för att denne själv ska kunna 
bedöma om de ekonomiska förutsättningarna är inom ramen för vad konsumenten anser 
sig klara av. En sådan vägledning kan vara att i ansökningshandlingarna även bifoga 
underlag för en budgetkalkyl eller liknande eller ange olika exempel på vad olika 
krediter kostar per månad.37  
 
Grunden för om en kredit ska beviljas eller ej bör främst vara om kreditgivaren på goda 
grunder kan förvänta sig att konsumenten kommer att kunna fullgöra sitt åtagande. 
Normalt sett kan en presumtiv kredittagares ekonomiska förutsättning bedömas utifrån 
personens inkomster, skuldsättning, borgensåtagande och större regelbundna utgifter 
som bostad och liknande. 38 
 

4.2.1. Utökade skyldigheter för kreditprövning 
Det främsta syftet med kreditprövning är som påpekats att se till att kreditgivaren kan få 
tillbaka den beviljade krediten. På senare tid har det även kommit att tjäna ett ytterligare 
syfte i form av ett skydd att låntagaren inte överskuldsätter sig. Det utvidgade skyddet 
har sin grund i att det för den enskilde kan vara svårt att bedöma sin egen 
betalningsförmåga. Även om det egentligen är ett ansvar som vilar på den enskilde kan 
det vara svårt för denne att göra en realistisk bedömning av sina egna möjligheter vilket 
gör att ansvaret till viss del faller på kreditgivaren.39  
 

4.3. Kreditgivning 
För att det i lagens mening ska anses vara en konsumentkredit krävs det att det är fråga 
om en kredit som erbjuds en konsument för dennes enskilda bruk. Krediten ska vidare 
erbjudas av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. Om dessa rekvisit är 
uppfyllda är konsumentkreditlagen tillämplig. Trots detta behöver inte alla paragrafer 
bli aktuella. Vissa paragrafer reglerar köp och tjänster i förening med en kredit och 
andra paragrafer är tillämpliga på alla typer av konsumentkrediter. Det är först om en 

                                                
37 Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God kreditgivningssed i konsumentförhållanden S. 23 
38 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 82, FFFS 2005:3 S. 5, prop. 2002/03:139 S. 
322, bankrörelselagen 2:13§ 
39 Ramberg Christina Kontraktstyper S. 169, Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God 
kreditgivningssed i konsumentförhållanden S. 25f 
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kredit i lagens mening betraktas som en konsumentkredit som konsumentkreditlagens 
regler blir tillämpliga.40 
 
När det konstaterats om konsumentkreditlagens regler är tillämpliga får en kredit endast 
beviljas om det finns goda grunder för att förpliktelserna kommer att bli fullgjorda. 
Bedömningen om krediten kommer att fullgöras görs utifrån varje enskilt fall och 
varierar. På grund av det är det inte möjligt att uppställa annat än ramverk inom vilka en 
kreditbedömning ska göras. Ramverket innebär att hänsyn ska tagas till kredittagarens 
ekonomiska förhållanden och även andra faktorer hänförliga till kredittagaren.41  
 
Om det kan förväntas att en kredits förpliktelser kommer att fullgöras kan ett kreditavtal 
ingås. Ett avtal får dock inte ingås med bindande verkan om avtalet innebär sämre 
villkor i förhållande till konsumenten än vad som hade gällt om avtalet inte ingåtts, och 
konsumentkreditlagens regler således hade gällt. Skyddet innebär inte att villkor som 
medför att konsumenten får ett mer förmånligt avtal än lagen medger är ogiltiga utan 
parterna är fria att ingå ett sådant avtal. Bedömningen ska göras för varje enskilt villkor 
och inte av avtalet i sin helhet. Ett annat förfaringssätt skulle medföra alltför stora 
tillämpningssvårigheter. Det är alltså ett minimiskydd som anges i lagen. Att göra en 
bedömning av enskilda avtalsvillkor var för sig står i strid med en av grundprinciperna 
inom avtalstolkning, nämligen att avtalet ska ses som en helhet och att enskilda 
bestämmelser ska ses i belysning av resten av avtalet. Detta har delvis lösts genom 
avtalslagens 36§ som säger att om ett oskäligt villkor har sådan betydelse för avtalet i 
övrigt att det inte skäligen kan krävas att det gäller med oförändrat innehåll kan avtalet 
jämkas eller lämnas utan avseende. 42  
 
Det finns olika former av kreditgivare men de vanligaste formerna av kreditgivare är 
banker, kapitalsparandeinstitut vilka främst handlar med långsiktiga krediter och 
kreditmarknadsföretag som är den kategori som är mest framstående vad gäller 
snabbkrediter. Även statliga och statsunderstödda fonder kan fungera som kreditgivare 
precis som privatpersoner. Att privatpersoner tillhandhåller krediter är idag ovanligt.43 
 
Kreditmarknadsföretag måste ha tillstånd för att få driva finansieringsverksamhet. Efter 
att ett tillstånd har givits står företagen som oftast är aktiebolag eller ekonomiska 
föreningar under tillsyn av finansinspektionen eller konsumentverket.44 
 
Kreditgivning till konsumenter kan innefatta olika rättsliga problem beroende på vilken 
typ av krediter det rör sig om. En typ av de krediter som finns är de fristående 
krediterna vilket är krediter som inte är sammankopplade med köp av en speciell vara 
eller tjänst. Krediter av detta slag uppstår som regel genom att en bank eller ett annat 
finansinstitut lånar ut en bestämd summa till en konsument.45  
 

                                                
40 Konsumentkreditlagen 1§, Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 39 
41 Prop. 2002/03:139 S. 535, Lennander Gertrud Kredit och säkerhet S. 16 
42 Konsumentkreditlagen 4§, prop.1991/02:83 S. 106, prop. 1976/77:123 S. 159, Eriksson Anders, 
Lambertz Göran konsumentkrediter S. 74ff, 116, Mellqvist Mikael, Persson Ingemar Fordran & skuld S. 
214, adlercreutz Axel Avtalsrätt II S. 37 
43 Lennander Gertrud Kredit och säkerhet S. 12ff 
44 Bank- och finansieringsrörelselagen 1:5§,  Lennander Gertrud Kredit och säkerhet S. 14 
45 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 26f  
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4.3.1. Krav vid kreditgivning över Internet  
Kreditgivare som verkar över Internet måste uppfylla vissa krav som i grunden består i: 

46 
• Krav på avtalsmässig reglering om anslutning, tjänsteutbud och 

ansvarsfördelning mellan företag och kund 
• Krav på revisionsspår så att genomförda transaktioner kan rekonstrueras och 

följas upp vid revisioner eller reklamationer. 
• Krav på relevanta säkerhetslösningar, inklusive avbrottsberedskap 
• Krav på att samtliga Internet-aktörer under tillsyn, även mindre nischaktörer, ska 

erbjuda sina kunder någon alternativ möjlighet till kontakt, t.ex. via telefon 
 

4.3.2. Fel vid kreditgivning 
Om parterna i efterhand tvistar om huruvida ett fel begåtts vid kreditprövningen är det 
alltid näringsidkaren som har ansvaret för att visa att han inte brutit mot kravet på en 
seriös kreditprövning.47 
 
Det kan senare visa sig att fel begåtts i kreditprövningen som i sin tur har lett till att en 
konsument beviljats ett lån som denne egentligen inte skulle ha beviljats om en 
sedvanlig kreditprövning genomförts. Ett sådant misstag får långivaren stå för genom 
att konsumentens betalningsvillkor respektive betalningsskyldighet kan bli föremål för 
jämkning i enlighet med avtalslagens 36§.48  
 
Vad som vidare är att betrakta som en felaktighet vid kreditgivning är om ett kreditavtal 
innehåller villkor som konsumenten inte haft befogad andledning att räkna med eller 
villkor som på annat sätt är till nackdel för konsumenten. 49 
 

4.3.3. Vårdslös kreditgivning 
Det har varit föremål för diskussion huruvida vårdslös kreditgivning bör kriminaliseras. 
Diskussionen har visserligen främst rört bankers kreditgivning men är ändå av visst 
intresse. För att kriminalisera vårdslös kreditgivning ska frågan ha varit föremål för 
omfattande bedömningar om dess för och nackdelar. Att kriminalisera en handling ska 
ses som en sista utväg och användas endast när normer i sig inte är ett tillräckligt starkt 
incitament för att följa bestämmelserna. Syftet med att kriminalisera ska vara att värna 
de skyddsvärda intressena från att skada ska uppstå. Med beaktande av det kan det inte 
anses finnas tillräckliga skäl för att kriminalisera vårdslös kreditgivning. De fördelar 
som skulle kunna uppnås är inte tillräckligt stora i förhållande till de nackdelar som 
också uppstår.50 
 

4.4. Kravet på skriftlighet 
Ett avtal om konsumentkrediter följer i grunden vanliga avtalsrättsliga principer. 
Generellt gäller att ett avtal anses ingånget genom samstämmiga viljeförklaringar i form 
av anbud och accept. Undantaget från denna regel är om det krävs särskild form vilket 
det gör för konsumentkrediter. Att det föreligger formkrav är förhållandevis ovanligt 
                                                
46 Finansinspektionens rapport 2000:3 sid 16 
47 Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God kreditgivningssed i konsumentförhållanden S. 29 
48 Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God kreditgivningssed i konsumentförhållanden S. 29 
49 Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God kreditgivningssed i konsumentförhållanden S. 48 
50 Lundkvist Peter Vårdslös kreditgivning S. 89ff, 145f 
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men i Sverige går vi mot en utveckling av mer formkrav delvis på grund av föreskrifter 
från EU-rättsakter.51 
 
Idag gäller som huvudregel ett krav på skriftlighet vid träffande av ett kreditavtal. 
Kravet innebär att kreditavtalet ska upprättas i skriftlig form som sedermera 
undertecknas av konsumenten egenhändigt. Det är inte möjligt för konsumenten att 
uppdra åt någon annan att skriva under i konsumentens ställe. För att tillgodose detta 
krav anses själva kreditansökan om den sker skriftligt och innehåller gällande 
avtalsvillkor ha samma betydelse som ett avtal om att ett kreditavtal har ingåtts.52 
 
9 § Ett avtal om kredit skall ingås skriftligen. Avtalet skall undertecknas av konsumenten eller signeras av 
denne med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2§ lagen (2000:832) om kvalificerade 
elektroniska signaturer. Konsumenten skall få en kopia av avtalet. 

Ett kreditavtal som inte har ingåtts skriftligen är ändå giltigt utom i fråga om villkor som 
är till nackdel för konsumenten. Vid bedömning av om ett villkor är till nackdel för konsumenten skall en 
jämförelse göras med vad som gäller om villkoret inte tillämpas. 

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte för engångskrediter när kredittiden är högst 45 
dagar och hela kreditbeloppet skall betalas på en gång. Det gäller inte heller för krediter som avser ett 
belopp som uppgår till högst 1 500 kronor. Lag (2002:564). 
 
Avtalet ska vidare utformas på ett sätt som kan förstås av gemene man även om denne 
saknar kunskap i kreditmarknaden och dess närliggande områden. Utöver kravet på 
generell tydlighet ska det i avtalet klart framgå de villkor som gäller för krediten samt 
de skyldigheter respektive rättigheter som är förenade med krediten. Avtalet bör vidare 
utformas på ett sätt som möjliggör för konsumenten att kontrollera de föreskrivna 
villkoren exempelvis räntans förändring.53 
 
Skulle ett avtal om en kredit inte omfatta kravet på skriftlighet är avtalet ändå giltigt 
under förutsättning att villkoren inte är till nackdel för konsumenten. För att avgöra vad 
som är till nackdel för konsumenten ska en jämförelse göras med vad som hade gällt om 
villkoren inte tillämpas. Om villkoret är till nackdel för konsumenten får det endast till 
följd att avtalet gäller utan dessa villkor. I princip är alltså även muntliga avtal giltiga 
under förutsättning att de inte är till nackdel för konsumenten. Bedömningen måste 
dock göras utifrån det enskilda fallet. Det problematiska med ett muntligt kreditavtal är 
att vid en tvist bevisa vilka villkor som parterna kom överens om. Avsaknaden av ett 
skriftligt avtal får näringsidkaren stå för genom att det är han som har bevisbördan för 
sin inställning, vilket faller sig naturligt med tanke på parternas olika 
styrkeförhållanden. Detta är även tänkt att fungera som ett incitament för näringsidkaren 
att göra hela avtalet skriftligt. En sak värd att påpeka är att det endast är villkor som 
skulle ha varit giltiga om de ingåtts skriftligen som kan bli gällande genom muntliga 
avtal.54  
 
Från kravet på skriftlighet har gjorts två undantag, det handlar främst om snabba 
engångskrediter och fakturakrediter. Mer precist är det kreditavtal som sträcker sig över 
en tid om högst 45 dagar i förening med att hela kreditbeloppet måste betalas tillbaka 
vid ett och samma tillfälle. De 45 dagarna ska räknas från den dag det finns tillräckligt 
med underlag för att ta fram ett preciserat betalningsanspråk. Det andra undantaget är 
krediter som uppgår till ett värde av högst 1500 kronor. Det har motiverats med att små 

                                                
51 Avtalslagen 1§, konsumentkreditlagen 9§, Mellqvist Mikael, Persson Ingemar Fordran & skuld S. 212f 
52 Prop. 1991/92:83 S. 111f, Mellqvist Mikael, Persson Ingemar Fordran & skuld S. 212 
53 Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God kreditgivningssed i konsumentförhållanden S. 46, 
KOVFS 2004:6 
54 Prop. 1991/92:83 S. 87f, 111ff 
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korta kreditavtal sällan är förenade med ränta och det föreligger då inte samma behov av 
att avtalet regleras skriftligt.55 
 
I samband med nya konsumentkreditlagens tillkomst uttalades att kravet på skriftlighet 
medför viktiga fördelar ur ett konsumenträttsligt perspektiv eftersom en kredittagare ges 
möjlighet till större eftertanke och till exempel inte kan binda sig till en kredit över 
telefon. Vidare sägs att kravet på skriftlighet endast skulle omfatta krediter där det var 
meningsfullt vilket det inte ansågs vara angående små och snabba krediter. Den typen 
av krediter sågs som små och obetydliga vilket gjorde att det inte ansågs motiverat.56 
 

4.5. Angivande av ränta och avgifter  
I kreditavtalet ska angivas den ränta som är förenad med avtalet. Räntan som anges ska 
vara den ränta som utgår per år för den kvarvarande skulden. Vid engångskrediter 
innebär det att räntan ska beräknas på den beviljade krediten. Alltså den effektiva räntan 
ska alltid anges. Även om det sägs att räntan ska anges årsvis på den kvarvarande 
skulden är det i praktiken ändå möjligt att ange ränta på annat sätt i och med att 
bestämmelsen inte kopplats samman med någon civilrättslig sanktion. Även när det inte 
är förenat med någon sanktion finns det alltid möjlighet att åberopa generalklausulen 
om oskäliga avtalsvillkor i Avtalslagens 36§. Ett annat alternativt sätt att komma åt 
kreditgivaren är genom att påtala att kreditgivaren brustit i sin skyldighet att lämna 
information, vilket är av särskild betydelse ur konsumentsynpunkt konsument-
kreditlagens 8§.57  
 
Även om räntan ska anges som en effektiv årsränta har det inte gjorts straffbart att ange 
räntan på något annat sätt i och med att det inte ansetts säkert att räntan i sig behöver 
vara oskälig. Det får till följd att även om det i princip är förbjudet att ange räntan på 
annat sätt än som en effektiv årsränta behöver ett avtal där räntan anges på annat sätt 
inte vara oskäligt och således är det i princip inte förbjudet i och med att det inte är 
straffbart. Vill en konsument hävda att det är oskäligt får ett sådant anspråk grundas på 
oskälighetsregeln i avtalslagens 36§.58 
 
Syftet med att räntan ska anges årsvis är att göra det lättare för konsumenten att jämföra 
vad som är mest förmånligt för egen del. Årsränta har valts för att det är den ränta som 
konsumenten är mest van vid och således har lättast att känna igen. Inte heller finns det 
från näringsidkarsynpunkt någon avgörande argument som motiverar att räntan ska 
kunna anges på något annat sätt än årsvis. Ytterligare ett syfte är att skydda 
konsumenten från att kreditgivaren som är den starkare parten ska kunna utnyttja denna 
starkare ställning.59 
 
Angivande av räntan varierar som tidigare framhållits beroende på olika krediter och 
andra omständigheter. Om det vid en fristående konsumentkredit inte angetts någonting 
om ränta kan det ändå antas att de avgifter som uppstår till följd av krediten ska 
betraktas som ränta om det inte finns andra omständigheter som ligger till grund för att 
göra en annan bedömning. Om inga andra omständigheter finns faller det sig naturligt 

                                                
55 Prop. 1991/92:83 S. 85, 111, Hellner Jan Konsumentkrediter och avbetalningsköp supplement till 
Hellner Jan, Ramberg Jan Speciell avtalsrätt I. Köprätt S. 21 
56 Prop. 1991/92:83 S. 84f 
57 Prop. 1991/92:83 S. 114f, KOVFS 2004:6 
58 Prop. 1991/92:83 S. 115 
59 Prop. 1991/92:83 S. 52, Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 132 
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att betrakta de avgifter som ändå utgår som en ränta i och med att det ter sig normalt att 
en kreditgivare tar betalt för att tillhandahålla krediten.60 
 
Om det i ett konsumentkreditavtal istället angetts vissa avgifter men dessa inte 
framställts som någon ränta kan de ändå komma att betraktas som det om de är stora 
och oprecisa och det inte förefaller rimligt att avgifter av det slaget skulle tas ut om det 
inte rörde sig om ränta samt att avgifterna till stor del motsvarar en normal ränta. I de 
fallen antas avgifterna vara en ränta även om det inte skrivits uttryckligt. Om det istället 
rör sig om förhållandevis begränsade och preciserade kostnader som inte möjliggör en 
annan bedömning av deras syfte antas det att ränta ska betalas vid sidan om de 
preciserade avgifterna.61  
 
Räntan ska anges som det belopp som ska betalas, det är inte tillräckligt om 
kreditgivaren anger att en viss typ av ränta och avgifter kommer att tas ut utan dessa ska 
preciseras.62 
 
Utöver ränta har kreditgivaren rätt att ta ut avgifter för de kostnader som denne har fått i 
samband med krediten under förutsättning att förbehåll för sådana avgifter har gjorts i 
kreditavtalet samt att beloppet är specificerat och motsvarar de kostnader kreditgivaren 
har fått i samband med krediten. Genom att kräva att avgiften ska vara specificerad 
menas att kreditgivaren måste ange exakt vilka avgifter som tas för att kredittagaren ska 
kunna se vad den faktiska kostnaden för krediten verkligen är. I de fall där förbehåll inte 
har gjorts för avgiften eller avgiften inte grundas på kreditgivarens kostnader för 
krediten är konsumenten inte skyldig att betala avgiften. Som exempel på de kostnader 
som kan bli aktuella är uppläggningskostnader eller kostnader för värdering av säkerhet 
eller kostnader till följd av kredittagarens kontraktsbrott (dröjsmålsavgifter). En klarare 
skiljelinje av vad som anses vara avgifter för krediten och andra avgifter som inte 
tillkommit för krediten är svår att dra och har således överlåtits till rättstillämpningen att 
närmare precisera. Vidare finns det möjlighet för kredittagaren att med stöd av allmänna 
avtalsrättsliga principer kräva ersättning för kostnader som uppstått men inte ersatts 
genom dröjsmålsräntan.63  
 
De avgifter som får tas ut är förhållandevis jämnstora oberoende av kreditbeloppet. 
Följden blir att avgifterna i proportion till kreditens storlek blir högre vid en kredit på ett 
litet belopp än i förhållande till en kredit på ett högre belopp. Detta förhållande beror på 
att ju mindre krediten är desto högre blir avgiften som tas ut i förhållande till krediten. 
Att det förhåller sig på detta sätt innebär inga konstigheter då kreditgivaren ska få 
täckning för sina kostnader oavsett kreditens storlek.64 
 
Generellt sett får räntan inte vara oskäligt hög utan det bedöms som ocker enligt 
avtalslagens 31§ vilket i sig är brottsligt. Det är dock inte möjligt att generellt fastställa 
vad som är att anse som oskälig ränta utan det måste bedömas individuellt för varje 
situation. Till hjälp finns även lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden som 
säger att ett villkor som är oklart ska tolkas till näringsidkarens nackdel om det inte varit 
föremål för individuell förhandling. Vid krediter till små belopp som löper under en kort 

                                                
60 Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 133f 
61 Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 134 
62 Mellqvist Mikael, Persson Ingemar Fordran & skuld S. 216f , Prop. 1991/92:83 S. 119 
63 Prop. 1991/92:83 S. 118f, konsumentkreditlagen 12§, Ramberg Christina Kontraktstyper S. 174, 
Köplagen 51§ analogt, Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 154ff  
64 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S.104, 154ff, Prop. 1991/92:83 S. 118f, 
konsumentkreditlagen 12§, Ramberg Christina Kontraktstyper S. 174 
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tid accepteras generellt sett förhållandevis höga räntor genom att kostnaderna slås ut på 
ett litet belopp under en kort tid.65 
 

4.6. Låntagaren saknar betalningsförmåga 
När en kredit beviljats lånas pengar ut till konsumenten som sedan har en skyldighet att 
betala tillbaka lånet samt de avgifter som är förenliga med själva avtalet. Om 
konsumenten inte betalar tillbaka krediten går ärendet till slut till inkasso. När ärendet 
har gått till inkasso ökar den skuld som konsumenten ska betala. Ökningen består bland 
annat i en påminnelseavgift som näringsidkare ofta skickar ut innan ärendet gått till 
inkasso. Om inte heller påminnelseavgiften betalas går ärendet till inkasso. Att det 
belopp som ska betalas ökar beror även på att näringsidkaren har rätt att ta ut en 
dröjsmålsränta om det i kreditavtalet bestämts en viss förfallodag.66  
 
Kreditgivaren har ingen skyldighet att skicka ut någon påminnelse vilket i regel ändå 
görs för att öka chanserna att få betalt för krediten. Påminnelsen bör vara tydlig och 
innehålla uppgifter om att kreditgivaren inte har fått betalt, att denne önskar få betalning 
för krediten och påpekanden om att konsumenten genom att inte betala omgående 
kommer att öka sina egna kostnader genom att ärendet måste tas till inkasso.67 
 
Utöver dröjsmålsränta tar kreditgivaren i regel ut en fast förseningsavgift. 
Förseningsavgiften får endast tas ut om det finns ett sådant förbehåll i kreditavtalet. 
Förseningsavgiften får inte heller vara oskäligt hög i förhållande till det ursprungliga 
skuldbeloppet.68  
 
Övriga avgifter som kan tas ut är exempelvis faktureringsavgift och expeditionsavgift. 
För båda dessa avgifter krävs det att de tagits upp i kreditavtalet för att kunna göras 
gällande i ett senare läge. När ärendet väl har gått till inkasso kan även inkassoföretaget 
ta ut en inkassoavgift om max 160 kronor.69 
 
Om en konsument inte har lyckats betala skulden och näringsidkaren har fått 
förhållandet fastställt hos kronofogdemyndigheten eller någon annan myndighet eller 
eventuellt genom en tredskodom i Tingsrätten får konsumenten en 
betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning innebär att försummelsen att betala 
antecknas i de register som används vid en kreditupplysning. En anteckning om 
betalningsförsummelse finns kvar i registret i tre år även om skulden sedermera 
betalas.70 
 
Det finns anmärkningar som får olika stor påverkan för framtiden. En anmärkning som 
sker i direkt samband med ansökan om betalningsföreläggande är den mildaste formen. 
En allvarligare form av anmärkning är den som görs då utslaget fastställs efter att 
konsumenten getts möjlighet att bestrida fordringen.71  
 

                                                
65 Wärnsund Sven-Olof, Johansson Susanne God kreditgivningssed i konsumentförhållanden S. 54ff, lag 
om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 10§, Lennander Gertrud Kredit och säkerhet S. 27, 
brottsbalken 9:5§ 
66 www.konsumentverket.se, räntelagen 4, 6§§ 
67 Klasson Kristian Konsten att få betalt S. 57, 59ff 
68 www.konsumentverket.se  
69 www.konsumentverket.se  
70 www.konsumentverket.se  
71 Cardell Anders, Cardell Jonas Kredit- och inkassohandboken S. 119 
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Utöver att det görs en anteckning om betalningsförsummelse kan skulden även drivas in 
från till exempel konsumentens lön. Om lönen inte räcker kan skulden drivas in genom 
utmätning av konsumentens lösöre som sedan säljes på exekutiv auktion. Även dessa 
kostnader får konsumenten stå för om denne inte betalar.72  
 
Om ett ärende har gått till inkasso ska inkassobolaget beakta god inkassosed i enlighet 
med inkassolagen. Begreppet anger grunden och sen tillkommer mer precisa 
bestämmelser om vad det innebär som till exempel förutsättningarna för att vidta en 
rättslig åtgärd. Begreppets närmare innebörd ska närmare definieras genom praxis.73 
 

4.7. Kreditavtal, ogiltighet, jämkning och skadestånd 
Det har tidigare framgått att det finns möjlighet att jämka avtal eller ogiltigförklara 
kreditavtalet. 
 

4.7.1. Ogiltighet 
Möjligheten att ogiltigförklara ett avtal om konsumentkrediter är främst en tillämpning 
av avtalslagens 33§ som är en av avtalslagens ogiltighetsgrunder. Om paragrafen ska 
vara tillämplig krävs det att två rekvisit är uppfyllda: 74 

- Omständigheter vid avtalets tillkomst måste strida mot tro och heder 
- Motparten måste ha haft kännedom om omständigheten som strider mot tro och 

heder75 
 
Dessa rekvisit ska ses som ett första objektivt och ett andra subjektivt rekvisit som ska 
ligga till grund för rättshandlingens ogiltighet. En konsekvens av paragrafens 
tillämpning på en rättshandling är att hela rättshandlingen förklaras ogiltig om 
avgörandet baseras på AvtL 33§. Paragrafens betydelse har dock minskat genom 
tillkomsten av avtalslagens 36§ och används nu främst som en garanti utifall ogiltighet 
inte skulle anses föreligga enligt 36§.76  
 
Likt alla andra avtal kan kreditavtal vara ogiltiga på grund av att de strider mot reglerna 
i avtalslagens tredje kapitel som reglerar just ogiltighet. Ett avtal kan vara ogiltigt på 
grund av ocker om kreditgivaren beviljar en kredit till en person som är i trängande 
behov av pengar och har svårt att på annat sätt få en kredit beviljad.77  
 
Konsekvensen av att ett konsumentkreditavtal förklaras ogiltigt blir att krediten ska 
betalas tillbaka omedelbart vilket sällan är ett alternativ konsumenten är intresserad av. 
Ett bättre alternativ ur konsumentsynpunkt är istället att begära att avtalet jämkas enligt 
avtalslagens 36§.78  

                                                
72 www.konsumentverket.se  
73 Prop. 1974:42 S. 13f, Prop. 1974:42 S. 109 
74 Ramberg Jan och Ramberg Christina, Allmän avtalsrätt S. 74f  
75 Hedwall Mattias Tolkning av kommersiella avtal S. 158 
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4.7.2. Jämkning 
Möjligheten att jämka ett avtal om konsumentkredit har använts i icke obetydlig 
omfattning. Jämkning blir främst aktuell i konsumentförhållande när parterna inte är 
jämbördiga styrkemässigt. Jämkning görs utifrån avtalslagens 36§. Syftet med 
paragrafen har varit att göra det möjligt att genom en skälighetsbedömning avgöra om 
ett avtalsvillkor är oskäligt grundat på allt som förekommit i samband med avtalet. 
Resultatet av att ett avtal jämkas kan bli antingen att hela avtalet ogiltigförklaras eller 
endast delar av avtalet 79 
 
36§ Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets 
innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i 
övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall 
gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan 
avseende. 
     Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i 
egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. 
     Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan rättshandling än 
avtal. 
     I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11§ lagen 
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
 
Vid jämkning av ett avtal om konsumentkredit ska särskild hänsyn tagas till 
bestämmelserna om kreditgivarens skyldighet att iaktta god kreditgivningssed. Skulle 
konsumenten åberopa ett villkor som anses stå i strid med god kreditgivningssed torde 
det förhållandet ensamt räcka för att villkoret jämkas. Andra omständigheter som torde 
utgöra grund för jämkning är villkor som förbjudits av marknadsdomstolen eller 
kritiserats av tillsynsmyndigheterna genom att villkor av det slaget generellt även står i 
strid med god kreditgivningssed.80 
 
Ett av de villkor som strider mot god kreditgivningssed är om kreditgivaren underlåter 
att företa en ordentlig kreditprövning. Om kreditgivaren underlåter en seriös kredit-
prövning finns det olika alternativ som har varit föremål för diskussion. En möjlighet är 
att ogiltigförklara hela avtalet och att konsumenten på grund av det blir skyldig att 
återbetala hela krediten omedelbart. Att reglera frågan på det sättet skulle inte leda till 
någon hjälp för konsumenten. En annan möjlighet är att konsumenten inte skulle vara 
tvungen att betala tillbaka hela krediten om kreditgivaren påtagligt brister i sin 
skyldighet att kreditpröva. Ett sådant reglerande innebär dock en mycket ingripande 
påföljd som endast kan tillämpas med ytterst stor försiktighet utan direkt stöd i lag. Den 
aktuella lösningen torde däremot vara den mest effektiva från konsumentsynpunkt 
genom att kreditgivaren får ett ekonomiskt ansvar vid ett eventuellt klandervärt 
beteende. Den nämnda lösningen skulle kunna ses som en utvidgning av jämknings-
regeln i avtalsgens 36§ och skulle på så sätt även vara förenlig med övrig Svensk 
lagstiftning. En regel av denna typ som här diskuterats kan inte anses vara för sträng 
gentemot näringsidkaren. Regeln skulle kunna liknas vid vad som sker vid ett 
konkursförfarande där borgenären sällan får täckning för hela sin fodring eftersom 
denne har beviljat ett lån som det inte fanns tillräcklig täckning för. En av riskerna är att 
konsumenten skulle gynnas i allt för stor omfattning, men detta torde kunna lösas 
genom att det inte skulle göras möjligt att jämka om konsumenten missleder 
kreditgivaren att tro att konsumenten har tillgångar som denne inte har egentligen.81  
                                                
79 Hedwall Mattias Tolkning av kommersiella avtal S. 72, 159, 161  Eriksson Anders, Lambertz Göran 
konsumentkrediter S. 30f, Prop. 1975/76:81 S. 137 
80 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 118f  
81 Ramberg Christina Kontraktstyper S. 169f, Ds 1990:84 S. 55ff, 1991/92:83 S. 35 
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Detta senare förslag framlades i samband med införandet av den nya konsument-
kreditlagen men ledde aldrig till lagstiftning.82 
 
Allmänt gäller att regeln om god kreditgivningssed i princip är osanktionerad men den 
kan ändå skapa incitament för jämkning av ett kreditavtal om negativa konsekvenser 
uppstått för en konsument. Ett förhållande som kan leda till att avtalet jämkas är om 
kreditgivaren inte fullgjort sin skyldighet att avråda konsumenten från att ingå 
krediten.83  
 

4.7.3. Skadestånd 
Det har diskuterats huruvida konsumenten har möjlighet att begära skadestånd av 
kreditgivaren. Det finns inga regler som direkt föreskriver skadestånd till en konsument. 
Som utgångspunkt finns främst fall som visserligen behandlar revisors ansvar men som 
ändå kan skildra hur läget ser ut eftersom parallelliteten mellan revisorer och 
kreditgivare är påfallande.84 
 
Ett skadeståndsanspråk kan grundas på oaktsam eller underlåten rådgivning. 
Skyldigheten påverkas även av yttre omständigheter. Den förtroendefulla ställning 
kreditgivaren har kan även den grunda skadeståndsansvar i och med att konsumenten 
normalt litar på kreditgivaren. Utöver det bedöms det huruvida kreditgivaren borde ha 
upplyst kunden om kreditens innebörd och de förenade riskerna. Det kan dock inte 
föreligga någon skyldighet för kreditgivaren att upplysa konsumenten om alla risker 
som är förenade med en kredit. I slutändan är det dock hur konsumenten uppfattat 
situationen eller haft anledning att uppfatta den som får betydelse.85  
 

                                                
82 Ramberg Christina Kontraktstyper S. 169 
83 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 78, 89f 
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5. Kreditgivning ur ett marknadsrättsligt perspektiv 
De marknadsrättsliga reglerna syftar till att skapa förutsättningar för god konkurrens 
på en fungerande marknad och inte till att skydda de enskilda konsumenterna även om 
reglerna ofta bidrar till ett sådant skydd.86 
 

5.1. God kreditgivningssed 
Kreditgivningssed förekommer inte endast inom civilrätten utan även inom den 
marknadsrättsliga delen av kreditgivning. Kreditgivaren har ett ansvar att inte 
marknadsföra krediter på ett sätt som är ägnat att vilseleda konsumenten om de följande 
ekonomiska konsekvenserna för att locka konsumenten att ta krediter som är oöverlagda 
och svåra att försvara ur privatekonomisk synpunkt. Det får inte för konsumenten 
framstå som att en kredit är bekymmersfri eller en lösning på eventuella ekonomiska 
problem. Marknadsföringen får heller inte inbjuda kunden till att fatta ogenomtänkta 
beslut om ingående av ett kreditavtal. Mer specifikt ska det i marknadsföringen på ett 
tydligt sätt framgå sådan information som kunden bör känna till. Informationen ska vara 
saklig och korrekt.87 
 
Skulle marknadsföring av konsumentkrediter inte följa dessa ramar är det att betrakta 
som otillbörlig marknadsföring i enlighet med marknadsföringslagens regler. Vid ett 
sådant avsteg från principen kan konsumentombudsmannen få frågan prövad hos 
marknadsdomstolen som i sin tur kan förelägga näringsidkaren om förbud samman-
kopplat med vite vid fortsatt marknadsföring.88 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ansvaret för att marknadsföringen följer god 
kreditgivningssed omfattar en skyldighet för näringsidkaren att iaktta viss 
återhållsamhet och måttfullhet i själva marknadsföringen. Om det inte görs kan saken 
prövas av Marknadsdomstolen som i sin tur kan utdöma vite.89 
 
Att kreditgivaren ska iaktta återhållsamhet och måttfullhet innebär att krediten inte ska 
framställas på ett sätt som kan missleda konsumenten om de ekonomiska följderna eller 
få det att framstå som att det inte innebär någon eller endast en ringa belastning på 
ekonomin. Om krediten är en snabbkredit ska själva snabbheten inte framhållas som ett 
avgörande argument i förhållande till andra villkor. Vidare innefattar det att om krediter 
marknadsförs som räntefria men ändå är förenade med avgifter måste det tydliggöras 
vilka kostnader som tillkommer och hur stora kostnaderna är. Att måttfullhet och 
återhållsamhet iakttas är särskilt viktigt vid marknadsföring där ansökningsformulär 
bifogas.90 
 
God sed måste även beaktas genom att kreditgivaren inte ska ta initiativet till krediten. 
Initiativet ska istället tas av konsumenten själv.91  
 
Exempel på vad som bedömts strida mot god kreditgivningssed ur marknadsförings-
synpunkt har av marknadsdomstolen bedömts vara utryck som ”behöver du extra 
pengar”, ”vill du förstärka din ekonomi med en reserv?”, ”en kassareserv som är bra att 
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 25 

ha!”, ”tänk efter vilket belopp du vill ha som extra pengar” eller ”du får en kassareserv 
som du använder vid behov och återbetalar efter förmåga!”.92 Marknadsdomstolen har 
vidare bedömt att en direkt uppmaning till konsumenter att söka en snabbkredit står i 
strid med god sed. I det fallet uttryckte även domstolen att kreditgivaren ska iaktta viss 
återhållsamhet vid utformningen av reklam för snabbkrediter.93  
 
De marknadsrättsliga krav som intagits i konsumentkreditlagen syftar till att skapa 
förutsättningar för en sund konkurrens på en fungerande marknad och inte till att skydda 
konsumenten även om reglerna ibland indirekt får den konsekvensen. Syftet blir än 
tydligare genom att reglernas sanktioner inte medger någon möjlighet för en konsument 
som har blivit illa behandlad att vidta rättsliga åtgärder gentemot näringsidkaren. Om en 
näringsidkare åsidosatt reglerna i konsumentkreditlagen och det har uppstått nackdelar 
för konsumenten läggs ansvaret istället på konsumentverket och finansinspektionen att 
agera för att säkerställa konsumentens rätt. Den möjligheten konsumenten alltid besitter 
är att påkalla jämkning i enlighet med avtalslagens 36§.94 
 
De marknadsrättsliga sanktioner som kan komma i fråga är förbudsföreläggande och 
informationsföreläggande. Ett förbudsföreläggande innebär att näringsidkaren kan 
tvingas sluta med marknadsföring om den strider mot god sed. Ett 
informationsföreläggande innebär att en näringsidkare som underlåter att lämna 
information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt kan åläggas att vid 
sin marknadsföring lämna sådan information. Dessa bestämmelser förenas vanligen 
med vite vilket gör att näringsidkaren tvingas betala vitet om denne inte genomför de 
aktuella åtgärderna.95 
 

5.2. Marknadsföring 
Vid marknadsföring av en konsumentkredit är näringsidkaren skyldig att ange den 
effektiva räntan som i konsumentkreditlagen definieras som kreditkostnaden angiven 
som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under 
hänsynstagande till att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden.96  
 
6 § Näringsidkare skall vid annonsering, skyltning och liknande marknadsföring beträffande kredit lämna 
information om den effektiva räntan för krediten. Om det är fråga om kredit för förvärv av en särskild 
vara, tjänst eller annan nyttighet, skall även kreditkostnaden och kontantpriset anges. 

När kreditavtalet innebär en rätt för kredittagaren att fortlöpande utnyttja ett 
kreditutrymme (löpande kredit) skall dels den effektiva räntan anges som en årlig ränta beräknad på det 
belopp som motsvarar kreditutrymmet, dels den effektiva räntan anges för minst ett fall där beloppet 
utgör endast en andel av kreditutrymmet. Är kreditutrymmet inte bestämt i avtalet skall det därvid anses 
vara 15 000 kronor. 

Information enligt första eller andra stycket behöver inte lämnas, om krediten avser ett 
belopp som uppgår till högst 1 500 kronor eller om krediten skall återbetalas inom tre månader. 
 
För att kravet på den effektiva räntan ska kunna aktualiseras krävs det att 
marknadsföringen avser någon form av bestämt och individualiserat krediterbjudande. 
Det finns således inget krav på angivande av den effektiva räntan i marknadsföring av 
obestämda krediterbjudanden. Som bestämt krediterbjudande räknas en kredit som är 

                                                
92 MD 1988:20 
93 MD 1991:8 
94 Mellqvist Mikael, Persson Ingemar Fordran & skuld S. 208f 
95 Mellqvist Mikael, Persson Ingemar Fordran & skuld S. 211, Marknadsföringslagen 14- 16, 19§§ 
96 Prop. 1991/92:83 S. 109, Konsumentkreditlagen 2§ 
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bestämd till en viss tid och ett visst belopp eller olika former av standardiserade 
kreditformer där kredittid och kreditbelopp varierar inom vissa ramar.97 
 
Näringsidkaren ska även om det rör sig om en kredit för förvärv av en speciell vara, 
tjänst eller annan nyttighet ange kreditkostnaden och kontantpriset. Begreppet 
kreditkostnad definieras som det sammanlagda belopp av de räntor, tillägg och andra 
kostnader som konsumenten skall betala för krediten. Begreppet kontantpris definieras 
som det pris till vilket en vara, tjänst eller annan nyttighet vanligen erbjuds 
konsumenter mot kontant betalning. Syftet med att ange kreditkostnad och kontantpriset 
är inte främst att underlätta jämförelser utan främst att tydliggöra hur mycket dyrare det 
är att ta en kredit istället för att betala kontant.98 
 
Angivande av den effektiva räntan ska vara precis med en marginal på någon procent 
när. Det är inte praktiskt möjligt att ställa kraven hårdare än att kreditgivaren kan 
använda sig av schabloner och lathundar för att räkna ut räntan.99 
 
Informationen om den effektiva räntan ska anges i samband med själva 
marknadsföringen och får inte heller anges på ett sätt att konsumenten endast med 
svårighet kan uppfatta räntan. Det är alltså inte tillåtet att låta informationen om räntan 
få en undanskymd plats eller på en plats där konsumenten inte väntar sig att finna den 
typen av information.100  
 
Ingen av den ovan nämnda informationen måste lämnas om det rör sig om krediter som 
uppgår till ett värde av högst 1500 kronor eller om krediten ska betalas tillbaka inom tre 
månader. När det i lagen anges att krediter endast får uppgå till ett värde av 1500 kronor 
innebär det att kreditbeloppet endast får uppgå till ett värde om 1500. Kreditbeloppet 
definieras i konsumentkreditlagen som det sammanlagda beloppet av de räntor, tillägg 
och andra kostnader som konsumenten skall betala för krediten. Trots att undantaget 
gäller om krediter inte överstiger 1500 kan det ofta vara svårt att i förväg veta om en 
eventuell kredit kommer att överstiga det aktuella beloppet. Vet näringsidkaren inte om 
krediten kommer att göra det gäller inte undantaget utan marknadsföringen måste 
omfatta den effektiva räntan. Den andra grund på vilket undantaget aktualiseras är om 
kredittiden inte överstiger tre månader vilket innebär att krediten ska vara slutligt 
reglerad inom tre månader. De undantag som här tagits upp är även de som skrivits in i 
lagen och den aktuella regeln är uttömmande. 101 
 
Undantagen grundas på ett EG-direktiv (87/102/EEC) som kom i samband med att 
konsumentkreditlagen gjordes om. I anslutning till denna bestämmelse finns endast 
begränsad information. Att informationen är begränsad hänför sig inte främst till att 
regeln inte vållat några problem, utan till att den har sitt ursprung i ett EG-direktiv. Som 
bekant innebär detta att Sverige är skyldiga att implementera direktivet i den nationella 
lagstiftningen.102 
 
Information ska näringsidkaren skriftligen lämna konsumenten innan ett kreditavtal ska 
ingås. Paragrafen påminner i stort om kravet på skriftlighet men själva syftet skiljer sig 
                                                
97 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 95f, Prop. 1976/77:123 S 160f 
98 Prop. 1991/92:83 S. 42, 109, Konsumentkreditlagen 2§, KOVFS 2004:6 
99 Prop. 1976/77:123 S. 161, Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 99 
100 Prop. 1976/77:123 S.161, Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 99f, KOVFS 
2004:6 
101 Konsumentkreditlagen 2, 6§, Prop. 1991/92:83 S. 109f, Eriksson Anders, Lambertz Göran 
konsumentkrediter S. 108f 
102Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 108 
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åt. Kravet på skriftlighet syftar till att konsumenten ska ingå kreditavtal med mer 
eftertanke samt skapa ett bättre bevisläge. Kravet på information å sin sida syftar till att 
säkerställa att konsumenten innan denne binder sig till en kredit fått samtlig information 
som denne har rätt till.103  
 
7 § Innan ett kreditavtal sluts skall näringsidkare som lämnar eller förmedlar krediten lämna konsumenten 
information i de hänseenden och i den omfattning som anges i 6 §. Informationen skall lämnas skriftligen. 
 
Vid åsidosättande av reglerna om information gäller reglerna i marknadsföringslagen. 
Kort kan sägas att reglerna innebär en möjlighet för marknadsdomstolen att ålägga 
näringsidkaren vite att lämna information. Regeln har kritiserats för att vara trög och 
långsam men det har ansetts att det skulle vara att gå för långt att ge regeln en 
direktverkande påföljd vid brott mot informationsplikten på grund av att 
informationspliktens omfattning är tämligen oklar i varje enskilt fall. Det är möjligt att 
situationen skulle se annorlunda ut om informationsplikten skulle preciseras.104  
 
8 § I fråga om underlåtelse att lämna information som anges i 6 och 7 §§ eller som annars är av särskild 
betydelse från konsumentsynpunkt gäller marknadsföringslagen (1995:45)  
 

5.3. ”Särskild betydelse från konsumentsynpunkt” 
Vid marknadsföring av konsumentkrediter anges i konsumentkreditlagens 6, 7 och 8§§ 
vad näringsidkaren ska ta hänsyn till med början i 6§ som uppställer ett krav på när den 
effektiva räntan måste anges samt i vissa fall då kreditkostnaden och kontantpriset 
måste anges. Vidare följer av 7§ att samma sak måste anges även vid kreditens 
ingående. I 8§ regleras att näringsidkaren kan bli ansvarig i enlighet med 
marknadsföringslagens regler om denne skulle bortse från vad som regleras i 6 och 7§§ 
samt annat som är av ”särskild betydelse från konsumentsynpunkt”105 
 
Angående bestämmelsen i 8§ finns det en utredning grundad på ett EG direktiv som 
föreslår en förändring till att all information som föreskrivs i 6 och 7§§ nu ska anses 
vara av väsentlig betydelse från konsumentsynpunkt. Ändringen får främst redaktionell 
betydelse genom att det istället för särskild betydelse nu kommer omfatta uppgifter av 
väsentlig betydelse. Att 8§ inte uppställer några undantag för dessa mindre krediter 
torde inte innebära att de undantag som görs i 6 och 7§§ slutar gälla.106 
 

5.4. Marknadsdomstolens utslag MD 2007:17 
I mål 2007:17 prövar marknadsdomstolen hur konsumentkrediter får marknadsföras. 
Talan riktas mot ett av alla de bolag som agerar på marknaden för små snabba 
konsumentkrediter.  
 
Parterna i målet är konsumentombudsmannen som är kärande och Mobillån Sverige AB 
som är svarande.  
 
Tvisten rör två olika reklaminslag som bolaget använder sig av i sin marknadsföring av 
krediter.  

                                                
103 Konsumentkreditlagen 7§, Prop. 1991/92:83 S. 84f, 110 
104 Konsumentkreditlagen 8§, Prop. 1991/92:83 S. 111, Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 
113 
105 Konsumentkreditlagen 6 – 8§§, Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 88 
106 SOU 2006:76 S. 63, 346 
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• Det ena reklaminslaget är en TV-reklam som pågår under ca 10 sekunder. Reklamen inleds med 

sången ”SMS:a LÅNA, SMS:a LÅNA” samtidigt som en dollarsedel flyger omkring. Efter det 
följer texten ”SMS: LÅNA, TILL: 72777, LÅNA:1000 kr, 2000 kr, 3000 kr” I det övre högra 
hörnet anges ”25kr/ sms”. nederst finns också följande text i mycket liten stilgrad ”kredittagaren 
är skyldig att erlägga särskild avgift till kreditgivaren som ersättning för kreditgivarens 
kostnader för krediten. Den särskilda avgiften uppgår till 300 kr vid lån om 1000 kr, 450 kr vid 
lån om 2000 kr samt 600 kr vid lån om 3000 kr”. Sången följs av en speakerröst som säger ”… 
till 72777. Du kan snabbt låna 1, 2 eller 3000 … eller besök oss på mobillån.se”. 

 
• Det andra reklaminslaget är en radioreklam som finns i olika versioner men där alla går ut på att 

en person befinner sig i en ekonomiskt pressad situation. Situationen löses alltid snabbt genom 
att personen skickar ett SMS-meddelande till bolaget och lånar pengar. Reklamen görs i form av 
sketcher som följs av medellandet ” SMS:a LÅNA, SMS:a LÅNA till 71777. Du kan snabbt låna 
1, 2 eller 3000 under 30 dagar. Du har pengarna inom 15 minuter på ditt konto, SMS-kostnad 25 
kr. SMS:a LÅNA till 72777 … eller besök oss på mobillån.se”.  

 
Den verksamhet som bedrivs av mobillån är en kreditgivningsverksamhet till 
konsumenter i form av mycket små krediter med kort kredittid. Den form av lån bolaget 
tillhandahåller kallas även blancolån.  
 
För denna typ av lån finns det inget krav på kreditprövning då kredittiden inte överstiger 
tre månader. Kraven på information är även de begränsade med tanke på den korta 
kredittiden och de låga lånebeloppen. Kravet på skriftlighet är även de begränsat av 
samma anledningar som ovanstående. Det finns vidare inget krav på att kreditkostnad 
och kontantpris ska anges. Oavsett detta ska uppgifter som är av särskild betydelse från 
konsumententsynpunkt.  
 
Konsumentverket anser att dessa uppgifter är sådana uppgifter som är av särskild 
betydelse från konsumentsynpunkt och att de således ska lämnas i marknadsföringen av 
krediterna. Vidare anser de att mobillåns marknadsföring av sina blancolån framhåller 
snabbheten som en av de stora fördelarna. En sådan marknadsföring innebär en ökad 
risk att konsumenter ingår kreditavtal som är mindre genomtänkta då det inte finns 
samma tidsmöjligheter att överväga krediten eller tid att jämföra den med andra 
alternativ. Konsumentverket menar alltså att det skett ett avsteg från principen om god 
kreditgivningssed (ledstjärnan inom marknadsföring av konsumentkrediter) genom att 
marknadsföra krediterna på det sätt som skett. Genom att fortsätta med den aktuella 
marknadsföringen anser konsumentverket alltså att mobillån gör sig skyldiga till avsteg 
från god kreditgivningssed och således även otillbörlig marknadsföring enligt 
marknadsföringslagen.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar Konsumentverket att mobillån ska åläggas vite vid 
fortsatt sändande av radioreklamen och TV-reklam i dess nuvarande form.  
 
Mobillån å sin sida menar att de inte har någon skyldighet att ange kreditkostnad eller 
kredittid. De menar med stöd av detta att deras marknadsföring inte strider mot god 
kreditgivningssed.  
 
Marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att det inte föreligger någon skyldighet 
för mobillån att ange kredittid eller kreditkostnad med stöd av motivuttalandena till 
konsumentkreditlagen. Vidare säger de dock att det med tanke på att denna typ av 
krediter är en ny företeelse kan det finnas anledning att i framtiden utvidgad kraven på 
information för dessa krediter, en sådan ändring får således anses ankomma på 
lagstiftaren.  
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I enlighet med konsumentverkets yrkande bedömer även marknadsdomstolen att 
mobillåns marknadsföring av krediten som en snabb och smidig möjlighet att lösa 
ekonomiska problem står i strid med god kreditgivningssed. Det samma gäller även 
marknadsföring som syftar till att locka kunden att fatta oöverlagda beslut om att binda 
sig till en kredit.  
 
Marknadsdomstolen anser alltså att mobillån i sin radioreklam på ett tydligt sätt 
framhållit snabbheten som ett avgörande argument i förhållande till andra villkor samt 
med beaktande av att marknadsföringen främst riktar sig till konsumenter med svag 
ekonomi gjort ett avsteg från god kreditgivningssed vilket även är otillbörligt i enlighet 
med marknadsföringslagen.  
 
Vad gäller TV-reklamen anser marknadsdomstolen inte att snabbheten fått en så 
framträdande roll att det kan anses stå i strid med god kreditgivningssed.  
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6. Snabblån  
Snabbkrediter introducerades på den svenska marknaden i mars 2006 och har sedan 
dess ökat i omfattning i och med att fler och fler tar små och snabba krediter. Krediter 
av denna typ är till synes lagliga men frågan är hur lämpliga de är.  
 

6.1. Snabbkrediter i praktiken 
I huvudsak uppstår snabbkrediterna på samma sätt oberoende av vilket företag som 
tillhandahåller dem, även om små skillnader kan föreligga spelar dessa i praktiken ingen 
roll. En kredit uppstår som regel genom att en konsument skickar ett sms till företaget 
om en önskan att erhålla ett lån på ett bestämt belopp. Ett annat möjligt förfarande är att 
en konsument går in på företagets hemsida och där snabbt fyller i det belopp som 
konsumenten i fråga önskar erhålla. Efter det har konsumenten pengarna inom ca 15 
minuter.107  
 
De företag som blivit föremål för närmare granskning är  

• Folkia, företaget erbjuder lån på 1, 2 eller 3000 kronor med en kredittid på 30 
dagar.  För krediterna tas en avgift ut på 250 kronor för ett lån på 1000 kronor 
och 300 kronor för ett lån på 2000 kronor och 375 kronor för ett lån på 3000 
kronor. Vad gäller övriga villkor uppställer företaget krav på att konsumenten 
ska vara minst 20 år, ha en årsinkomst på minst 25000 kronor. Utöver det får 
konsumenten inte ha några betalningsanmärkningar. Krediten erhålls inom 15 
minuter.108 

• Mobillån, företaget erbjuder lån på 1, 2 eller 3000 kronor. För krediterna tas 
avgifter ut på 300 för ett lån på 1000 kronor och 450 kronor för ett lån på 2000 
kronor och 600 kronor för ett lån på 3000 kronor utöver det tillkommer alltid en 
ansökningsavgift på 25 kronor. Hur lång kredittiden är framgår inte men de 
kräver konsumenten är 18 år. Krediten erhålls inom 15 minuter.109  

• Nettofinans, företaget erbjuder lån på 1, 2 eller 3000 kronor med en kredittid på 
30 dagar. För krediterna tas en avgift ut på 300 kronor för ett lån på 1000 kronor 
och 400 kronor för ett lån på 2000 kronor och 600 kronor för ett lån på 3000 
kronor. Vad gäller övriga villkor uppställer företaget krav på att konsumenten 
ska vara minst 18 år, ha en årsinkomst på minst 25000 kronor. Krediten erhålls 
under dagen.110 

• Kredit365, företaget erbjuder lån på 1, 2 eller 3000 kronor med en kredittid på 
30 dagar. För krediterna tas en avgift ut på 300 kronor för ett lån på 1000 kronor 
och 400 kronor för ett lån på 2000 kronor och 500 kronor för ett lån på 3000 
kronor. Företaget tillhandahåller lånet inom 15 minuter och uppställer inga 
synliga krav på vare sig ålder eller inkomst. De säger vidare att ”betalnings-
anmärkning behöver inte vara ett problem när Du ansöker om lån hos 
KREDIT365”.111 

• Smskredit, företaget erbjuder lån på 1, 2 eller 3000 kronor med en kredittid på 
30 dagar. För krediterna tas avgifter ut på 300 för ett lån på 1000 kronor och 450 
kronor för ett lån på 2000 kronor och 600 kronor för ett lån på 3000 kronor 
utöver det tillkommer alltid en ansökningsavgift på 25 kronor. Av företagets 

                                                
107 Exempelvis: www.nettofinans.se, www.smskredit.se/microlån, www.folkia.se, www.kredit365, 
www.mobillån.se  
108 www.folkia.se  
109 www.mobillån.se  
110 www.nettofinans.se  
111 www.kredit365.se  

http://www.nettofinans.se
http://www.smskredit.se/microl�n
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http://www.kredit365
http://www.mobill�n.se
http://www.folkia.se
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http://www.kredit365.se
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övriga villkor finns krav på att konsumenten är minst 18 år men inga krav finns 
på någon inkomst.112 

 
Kronofogden har kunnat konstatera att personer mellan 18 och 25 år är den åldersgrupp 
som är överrepresenterade vad gäller att ta snabblån. Genom en undersökning med 
personer i den åldern har det visat sig att över hälften av de som har tagit ett snabblån 
har haft svårt att betala tillbaka det. Att de valde att ta denna typ av lån berodde i de 
flesta fallen på att de fick pengarna direkt och i andra hand på att sättet att ansöka var 
enkelt. Många av dem som tagit ett lån har även tagit flera lån av samma typ och knappt 
hälften kan tänka sig att ta ett liknande lån igen. Av dem som tagit denna typ av lån har 
en fjärdedel sedan tidigare skulder hos kronofogen och av dem som tagit många lån har 
nästan hälften haft svårt att betala tillbaka lånen.113 
 
Det har som tidigare nämnts förekommit kritik vad gäller kostnaderna för dessa krediter 
och informationen om kostnaderna. Konsumenterna har i den stora majoriteten av fall 
varit medvetna om kostnaderna även om den stora majoriteten också ansett att 
avgifterna varit höga.114 
 
För en konsument är det olika parametrar som får betydelse för huruvida dessa lån tas 
eller ej men som exempel har angetts att lånen inte skulle tas om det tog längre tid innan 
konsumenten fick pengarna, om betänketiden skulle vara längre, om de förstått exakt 
vad lånen innebar, om de fått bättre information om villkoren eller om kreditgivaren 
hade kontrollerat deras ekonomi.115 
 
Av dem som har angett snabbheten som det avgörande för krediten har drygt hälften 
sagt att de har haft svårt att betala tillbaka lånet. Nästan hälften hade avstått från att ta 
lånet om de fått vänta på utbetalningen av pengarna.116 
 

6.2. Lagens undantag 
Små krediter är undantagna vissa av konsumentkreditlagens uppställda krav. Att den 
aktuella formen av krediter undantagits beror på att beloppen är förhållandevis små samt 
att kredittiden är förhållandevis kort. Undantagen har kommit till utryck i 
konsumentkreditlagen och rör främst kraven på kreditprövning och informationens 
omfattning och avtalets form.117 
 
Det första undantaget som är föreskrivet i konsumentkreditlagen är 5a §. För att krediter 
ska omfattas av undantaget krävs det att någon av följande rekvisit uppfylls:118 

• Kreditens löptid är max tre månader och att hela krediten skal betalas vid ett 
tillfälle 

• Avtalet avser krediter till en mindre summa.  
 
Om ett kreditavtal uppfyller något av de två rekvisiten har kreditgivaren inte ansetts ha 
någon skyldighet att företa en kreditprövning som annars krävs.119  

                                                
112 www.smskredit.se  
113 KFM rapport 2007:2  S. 4ff, 19ff 
114 KFM rapport 2007:2  S. 17f 
115 KFM rapport 2007:2 S. 20 
116 KFM rapport 2007:2  S. 22ff 
117 Prop. 2002/03:139 S. 587, konsumentkreditlagen 5a, 6, 9§§ 
118 Konsumentkreditlagen 5a§ 
119 Konsumentkreditlagen 5a§ 

http://www.smskredit.se
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Det andra undantaget är det som har ställts upp i konsumentkreditlagens 9§. I den 
aktuella paragrafen krävs det att något av de följande rekvisiten ska vara uppfyllda för 
att kravet på att kreditavtalet ingås skriftligen ska kunna frångås: 120 

• Krediten löper över max 45 dagar och ska återbetalas vid ett tillfälle  
• Krediten uppgår till ett högsta värde om 1500 koronor.  

 
Om något av ovanstående rekvisit är uppfyllda kan ett kreditavtal ingås även muntligt 
till skillnad från det ordinarie kravet på skriftlighet för att avtalen ska vara giltiga.121 
 
Det tredje undantaget regleras i konsumentkreditlagens 6§ och gäller undantag från den 
skyldighet kreditgivaren vanligen har att ange den effektiva räntan för en kredit. Om en 
kredit uppfyller något av nedanstående rekvisit har näringsidkaren inte längre någon 
skyldighet att lämna information om den effektiva räntan:122 

• Krediten uppgår till ett belopp om högst 1500 kronor 
• Krediten ska betalas tillbaka inom tre månader 

 

6.3. Konsekvenser av lagens undantag 
När konsumentkreditlagen tillkom var ett av huvudsyftena att konsumenter inte skulle 
kunna överskuldsätta sig på det vis som skedde under finanskrisen i början av 1990 
talet.123  
 
Lagen innebär till viss del undantag från kreditgivarens ansvar vad gäller små och 
snabba krediter eftersom att det inte ansågs att de små och snabba krediterna skulle 
kunna medföra någon överskuldsättning på grund av dess ringa omfattning.124 
 
Idag är dock förhållandet förändrat och snabbkrediter har lett till att många människor 
hamnat hos kronofogden på grund av att de inte kunnat betala sina krediter. 
Kronofogden beräknar att antalet krediter som leder till betalningsanmärkningar i slutet 
av 2007 kommer att vara mellan 15 och 20 tusen.125 
 
Om en har kredit har lett till en betalningsanmärkning kan det leda till att personen som 
omfattas av anmärkningen i ett senare skede får svårt att ta bolån eller få ett kontrakt på 
en hyresrätt eller telefonabonnemang och kan även innebära svårigheter att få en vanlig 
anställning.126 
 
Kronofogden ser i nuläget ingenting som tyder på att ansökningarna om betalnings-
föreläggande kommer att minska, snarare tvärtom.127 
 

                                                
120 Konsumentkreditlagen 9§  
121 Konsumentkreditlagen 9§  
122 Konsumentkreditlagen 6§  
123 Prop. 1991/92:83 S. 106f 
124 Prop. 2002/03: 139 S. 587, 1991/92:83 S. 114,  
125 Intervju med kronofogdemyndigheten 
126 Sokolow Irene Skuldrekord när snabblånen ökar, 26 november 2007 www.e24.se  
127 KFM rapport 2007:2  S. 7 
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6.4. Konsumentens möjligheter 
Överlag har konsumenter ett starkt skydd i den svenska lagstiftningen. Skyddet beror på 
att det ansetts viktigt att stärka konsumenters svagare position i avtalsförhållanden med 
en näringsidkare. Skyddet har skapats av regler som är tvingande till konsumentens 
förmån. En konsument kan således grunda sina rättigheter på olika bestämmelser.128 
 

6.4.1. Jämkning/ogiltighet 
Huruvida det föreligger grund för jämkning bedöms utifrån avtalslagens 36§. För att 
jämkning ska bli aktuell ska avtalet vara oskäligt. Oskäligheten grundas på avtalet som 
sådant, händelser i samband med dess tillkomst eller senare inträffade förhållanden. Det 
krävs således att ett avsteg gjorts från vad som anses vara skäligt.129 
 
Att en kreditgivare beviljar en kredit som inte skulle ha beviljats genom en sedvanlig 
kreditprövning när en sådan skyldighet inte föreligger anses inte kunna föranleda grund 
för jämkning. Det spelar ingen roll att kreditavtalet skulle ha jämkats på grund av att 
krediten egentligen inte skulle ha beviljats, att det förhåller sig på det sättet grundas på 
att kreditgivaren vad gäller snabbkrediter inte har någon skyldighet att företa en seriös 
kreditprövning.130 
 
En kredit ska som regel inte heller jämkas om konsumenten utan större svårighet borde 
ha insett att avtalets förpliktelser skulle bli svåra att uppfylla.131 
 
Bortsett från de fall ett kreditavtal inte kan jämkas på ovan nämnda grund kan brister i 
den goda kreditgivningsseden föranleda jämkning. 132 
 
Ett kreditavtal kan som tidigare framgått ogiltigförklaras om det vid tillkomsten 
förekommit omständigheter som strider mot tro och heder samt att det var känt för 
kreditgivaren att det förhöll sig på det sättet.133 
 
Konsekvensen av att ett konsumentkreditavtal förklaras ogiltigt blir att krediten ska 
betalas tillbaka omedelbart vilket sällan är ett alternativ konsumenten är intresserad 
av.134  

6.4.2. Ocker 
Ocker kan enligt avtalslagens regler (31§) vara grund till att ogiltigförklara ett avtal. 
Ocker innebär att en part otillbörligt utnyttjar en avtalssituation genom att dra vinning 
av en parts trångmål eller beroende ställning eller annars utnyttjar parts omdömeslöshet 
eller obetänksamhet. Det räcker inte med att utnyttja utan det ska även innebära ett 
uppenbart missförhållande mellan prestationen och motprestationen. Bestämmelsen ska 
tillämpas restriktivt men om det konstaterats att ocker föreligger blir nästa steg att 
bedöma straffet för ocker. Straffreglerna om vad som händer om ocker konstateras 
föreligga regleras i brottsbalken 9:5§.135 

                                                
128Olsen Lena Konsumentskyddets former S. 165f, 173f  
129 Avtalslagen 36§ 
130 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 90 
131 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 90 
132 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 89 
133 Hedwall Mattias Tolkning av kommersiella avtal S. 158 
134 Ramberg Christina Kontraktstyper S. 169 
135 Ramberg Jan, Ramberg Christina Allmän avtalsrätt S. 72f  
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I brottsbalken 9:5§ står det: Den som vid avtal eller annan rättshandling begagnar sig 
av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig 
förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag 
inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.  

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller 
i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, breder 
sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till 
motprestationen. 
 
Med ränta eller annan ekonomisk förmån avses det sammanlagda värde av den 
gottgörelse som kreditgivaren betingar sig genom vederlag för att lämna krediten. Även 
kostnader för låneuppläggning, kreditupplysningar med mera ska vägas in i 
bedömningen av förhållandet mellan prestationerna.136 
 
Det har alltså slagits fast att det är förbjudet att dra nytta av annans trångmål, oförstånd, 
lättsinne eller beroende ställning och på sätt bereda sig förmån som står i uppenbart 
missförhållande till motprestationen. När det i paragrafens andra stycke föreskrivs ränta 
eller annan ekonomisk förmån avses det sammanlagda värdet av den vinning 
kreditgivaren gör genom sitt handlande, även kostnader för låneuppläggning och 
kreditupplysningar med mera ska vägas in i bedömningen. Det som beaktas är endast 
lånevillkoren och inte i vilken situation konsumenten befann sig. Vad som menas med 
uppenbart missförhållande synes av lagstiftaren ha lämnats till domstolarna att närmare 
precisera.137 
 
Genom tilläget har särskilt kreditocker avsetts vilket är en av de vanligaste 
ockersituationerna. Det rör sig ofta om att låntagaren har dåligt med pengar och snabbt 
behöver pengar vilket kreditgivaren erbjuder men till mycket högre ränta. Räntesatsen 
varierar dock beroende av olika faktorer som marknadsräntan, kreditrisken, löptiden, 
uppsägbarhet och övriga lånevillkor. Huruvida ocker föreligger måste bedömas utifrån 
varje marknad individuellt genom att hänsyn måste tas till den egna marknadens 
förutsättningar.138  
 
När ockerbestämmelserna utvidgades under 1980-talet gjordes det till stor del på grund 
av att det kommit flera utlåningsfirmor som låg i gråzonen för vad som var tillåtet och 
inte. Syftet var att komma tillrätta med de företag som ofta lånade ut små belopp för en 
kortare tid.  Många som tog dessa lån gjorde det för att tillfälligt lösa sina ekonomiska 
problem.139  
 
För att bedöma huruvida ocker föreligger vid små och snabba krediter måste hänsyn 
tagas till ett antal faktorer. Dessa krediter ges vanligtvis utan krav på säkerhet och av 
firmor som agerar i en gråzon mellan vad som är och inte är tillåtet. Kredittagaren kan 
räkna med att de avgifter som tas ut för dessa krediter proportionerligt sett är högre 
genom att avsaknaden av säkerhet leder till att kreditgivaren måste kompensera risken 
för insolvens. Utöver detta ökar de kringliggande kostnaderna i proportion till 
kreditbeloppet som ska motsvara räntan.140 
 

                                                
136 Prop. 1985/86: 65 S. 46 
137 Brottsbalken 9:5, Prop. 1985/86: 65 S. 46 
138 Ramberg Jan, Ramberg Christina Allmän avtalsrätt S. 73  
139 Prop. 1985/86:65 S. 37f  
140 Ramberg Jan, Ramberg Christina Allmän avtalsrätt S. 73 
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6.4.2.1. NJA 1995 s. 430 angående ocker 
I ett avgörande från högsta domstolen har frågan om vad som är att betrakta som ocker 
vid kreditgivning prövats.  
 
I fallet har kreditgivning skett till fyra personer varav två personer vardera beviljades ett 
lån om 3000 kronor var och två personer gemensamt beviljades ett lån om 4000 kronor 
gemensamt. Räntan på lånet om 4000 kronor var på 125  %. Räntan på de andra två 
lånen om 3000 var 132  % respektive 137  %.  
 
Kreditgivaren medger att han erbjudit och beviljat nämnda krediter men att han inte 
gjort sig skyldig till ocker och menar vidare att de verkliga beloppen var 4956 med en 
ränta på 74  % och 3720 med en ränta på 86  %.  
 
I målet finns handlingar enligt vilka det framgår att kreditgivaren för den gemensamma 
krediten tagit ut en uppläggningskostnad om 295 kronor samt en personupplysnings-
kostnad om 65 kronor och en postförskottsavgift om 65 kronor. Vad gäller de andra två 
krediterna har det istället utgått en sammanlagd avgift om 420 kronor respektive 444 
kronor. Utöver detta har det för alla krediter avtalats på en rak ränta om 2 % per månad.  
 
För att beräkna kostnaderna sägs det i konsumentkreditlagen att räntan ska beräknas på 
en effektiv ränta som innebär att kreditkostnaden anges som en årlig ränta beräknad på 
kreditbeloppet. Kreditkostnaden består av räntor, tillägg och andra kostnader som 
konsumenten ska betala för krediten.141  
 
I Tingsrättens utslag konstateras inledningsvis att krediterna är att betrakta som 
konsumentkrediter och skyddas alltså av konsumentkreditlagen. Angående kreditens 
omfattning har parterna tvistat. I reversen som ligger till grund för krediten uppgår 
beloppen för den gemensamma krediten till 4956 kronor och beloppen gällande de 
enskilda krediterna uppgår vardera till 3720 kronor. I reversen var det föreskrivet att 
ränta ingår i beloppet med 960 kronor för krediten om 4956 och med 720 kronor för 
krediten om 3720. Vid ingåendet av krediterna togs i själva verket ut en förskottsränta 
om 1040 kronor för den högre krediten och en förskottsränta om 780 kronor för den 
lägre krediten. Med beaktande av detta måste krediternas verkliga belopp vara som 
åklagaren hävdat på 4000 respektive 3000 kronor.  
 
De säger vidare att det föreligger enighet mellan det sammanlagda värde som finns i 
konsumentkreditlagen som det sammanlagda värde som finns i brottsbalkens 9:5§ 2 
stycket. Genom att konsumentkreditlagen är tillämplig ska räntan beräknas på en 
effektiv ränta på årsbasis. Vid beräknande av vad den effektiva räntan är använder 
Tingsgrätten en av konsumentverket erkänd metod. Genom denna metod konstaterar de 
att räntan uppgår till cirka 125, 130 respektive 135 %. Efter att räntan fastslagits återstår 
att bedöma om den är att betraktas som ocker. I detta fall har riskerna med krediterna 
inte varit högre än vid andra krediter. Vid den aktuella tidpunkten tog bankerna ut en 
ränta om cirka 20 %. Ett finansbolag som i detta fall, tillåts ha högre ränta i och med de 
merkostnader som uppstår i samband med krediten. Tingsrätten anser dock att den ränta 
som kreditgivaren berett sig i detta fall är oproportionerligt hög och att ocker således 
föreligger. Straffet stannar dock vid böter med ett bötesbelopp om 50 dagsböter a 145 
kronor.  
 

                                                
141 Konsumentkreditlagen 2§  
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Domen överklagades till hovrätten av kreditgivaren. Utslaget ändras inte i sak men 
hovrätten utvecklar ränteläget lite och fastställer Tingsrättens domslut.  
 
Kreditgivaren överklagade även till högsta domstolen som prövade fallet. 
 
Högsta domstolen yttrar i sina domskäl att det vid bedömningen av om det föreligger ett 
uppenbart missförhållande mellan en kredit och det vederlag som tas ut av kreditgivaren 
för krediten kan vara väl snävt om det enda som beaktas är den effektiva räntan. Vid 
mindre och snabba krediter som har kort löptid kan det te sig naturligt att de avgifter 
som tas ut är förhållandevis höga om de beräknas som en årsränta genom att avgifterna 
till sitt belopp inte behöver vara oproportionerligt höga. Vid små krediter med kort 
löptid förutsätter det alltså att det görs en sammantagen bedömning av dels den 
effektiva räntan och dels kreditbelopp, kredittid och lånekonstruktion för betalning. 
Genom en bedömning av den effektiva räntan i belysning av övriga lånevillkoren 
uppnås ett mer rättvisande resultat.  
 
I det aktuella fallet konstaterar högsta domstolen att den faktiska ränta som utgått till 
följd av den större krediten är 1125 kronor och att i det fallet det faktiska kreditbeloppet 
uppgått till 3916 kronor. Det innebär en fallande (hänsyn har tagits till att avbetalningar 
successivt skett) årsränta om 49, 5 %. Till de kostnaderna tillkom kreditkostnader till ett 
värde av 665 kronor  
 
Vad gäller de andra krediterna bedöms den faktiska ränta som tagits ut till följd av 
krediten vara 780 kronor och det faktiska kreditbeloppet uppgått till 2949 kronor. Det 
innebär en fallande ränta på 45, 8 %. Utöver det tillkommer kreditkostnader på i alla fall 
600 kronor. Den andra krediten som i villkoren överensstämmer med den andra krediten 
där kreditbeloppet uppgått till 2949 kronor. Vad gäller räntan uppges den enligt samma 
beräkningsmetoder vara 47, 5 % på grund av att ett högre räntebelopp skulle avräknas.  
 
I målet ombads finansinspektionen att avge ett yttrande. De uttalade att vid erbjudande 
av en kredit ska informationen vara tillräckligt omfattande för att konsumenten ska 
kunna skapa sig en uppfattning om det ekonomiska ansvar som följer av krediten samt 
underlätta jämförelser mellan olika krediter. Av den information som är av 
grundläggande betydelse hör angivande av den effektiva räntan samt tydlighet av villkor 
och avtal. Med beaktande av det ansåg finansinspektionen att ett avsteg gjorts från 
bland annat angivande av den effektiva räntan. Ett avsteg av förevarande slag borde vid 
en tvist i skälig omfattning drabba den som utformat avtalet. Finansinspektionen anser 
dock att det för att göra en rättvisande bedömning av skäligheten inte räcker med att ta 
hänsyn endast till den effektiva räntan utan att även kreditbelopp, kredittid och en 
acceptabel lånekonstruktion för betalning av kreditkostnaderna bör beaktas. I 
förevarande fall har inspektionen gjort en jämförelse med vad som var brukligt vad 
gällde kostnaderna för motsvarande krediter. Det visade sig att kostnaderna i det 
aktuella fallet översteg de som ansetts brukliga med cirka 10 %. Inspektionen har dock 
undvikit att svara på huruvida detta inneburit ett uppenbart missförhållande mellan 
kostnader och förmåner för kreditgivaren.142 
 
Kreditgivaren har motiverat den höga räntan med att någon säkerhet inte har ställts för 
krediterna samt att företagets ordinarie upplåningsränta 20 % vilket även påverkar 
utlåningsräntan.  
 

                                                
142 Finansinspektionens yttrande till mål nr B 2585/92 S. 1ff  
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Högsta domstolen säger dock att även vid beaktande av att ingen säkerhet ställts samt 
företagets upplåningskostnader framstår räntan som mycket hög. Utöver det överstiger 
räntan den genomsnittliga räntan som finansbolag det aktuella året tillämpade med cirka 
10 %. De fördelar som bolaget betingat sig får i alla fall genom en sammantagen 
bedömning anses stå i uppenbart missförhållande till motprestationerna. På grund av det 
anförda fastställde högsta domstolen hovrättens domslut och dömde således 
kreditgivaren till böter.  
 

6.4.2.2. Ocker vid snabbkrediter 
Vid småkrediter finns som sagt ingen skyldighet att ange effektiv årsränta. Detta är en 
av de saker som eventuellt kan komma att bli föremål för förändring.143  
 
Huruvida snabbkrediter är att bedömas som ocker avgörs av förhållandet mellan räntan 
och de övriga avgifter som tas ut för krediten i förhållande till kreditens storlek.144   
 
Om den ränta/avgift som tas ut för snabbkrediter är att betrakta som ocker bedöms 
utifrån om räntan/avgiften ska beräknas på den månad på vilken krediten löper, eller om 
den ska räknas om till en årsränta. Skulle räntan/avgiften beräknas på den månad 
krediten löper torde den inte vara föremål för ocker, men skulle den räknas om som en 
årsränta är det troligt att den skulle komma att bli föremål för ocker. Det har ännu inte 
prövats huruvida denna form av krediter är föremål för ocker men konsumentverket har 
gett in en stämningsansökan om att ocker förelåg men frågan prövades aldrig i domstol 
genom att åklagaren inte ansåg att det rörde sig om ocker.145 
 

6.4.3. Skadestånd 
Det har varit föremål för diskussion huruvida ett avsteg från god kreditgivningssed kan 
medföra skadeståndsskyldighet för kreditgivaren. Det torde vara än svårare för en 
konsument att tilldömas skadestånd av ett kreditgivningsföretag än från en bank. Vidare 
har som tidigare framgått vissa undantag gjorts från kreditgivarens skyldigheter vilket 
torde innebära att möjligheten för en konsument att tilldömas skadestånd är små.146 
 

6.5. Eventuella förändringar 
Kronofogden147 vill att det ska införas lagstiftning på området som gör att det inte 
längre är möjligt för kreditgivarna att tillhandahålla de krediter som idag är tillåtna. Vad 
det mer konkret bör innebära överlåter dem till lagstiftaren att avgöra.148 
 
Vad som mer precist kan komma att förändras är oklart då justitiedepartementet 
inväntar EG:s kommande direktiv om konsumentkrediter. Med tanke på den utveckling 
som idag skett av snabbkrediter överväger dock justitiedepartementet att lyfta ut sms-
lånen för en tillfällig reglering till dess en gemenskapsrättslig lagstiftning tillkommit. 149 
 

                                                
143 Konsumentkreditlagen 6§, TT Ask vill driva igenom lag om sms-lån, 11 december 2007, www.DN.se 
144 Brottsbalken 9:5 2st 
145 Intervju med Mikael Mellkvist i Uppdrag granskning 14 november 2007 
146 Olsen Lena Konsumentskyddets former S. 125, Jan Kleineman Lender Liability S. 307ff 
147 Kronofogdemyndigheten i Stockholm Jan Åkerlund som arbetar med frågor om snabbkrediter  
148 Intervju med kronofogden 
149 TT Ask vill driva igenom lag om sms-lån, 11 december 2007, www.DN.se 
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De förändringar som exempelvis kan bli aktuella är att införa ett krav på kreditprövning 
även vid sms-lån. Andra möjligheter är att bestämmelser om att den effektiva räntan 
måste anges även vid sms-lån införs samt att den anges årsvis.150 
 
Bortsett från vad som kan ske rent lagstiftningsmässigt har flera av storbankerna 
försvårat möjligheterna för snabblåneföretagen att betala ut pengarna inom några 
minuter. Det innebär i praktiken att en person som är kund i någon av storbankerna och 
tar ett snabblån kommer att få vänta längre tid på sina pengar. Det innebär att det blir 
möjligt för dessa kunder att ta snabblån men det tar längre tid innan pengarna finns på 
kontot. Initiativet välkomnas av kronofogdemyndigheten som hoppas att fler banker ska 
följa efter. Snabblåneföretagen å sin sida är irriterade på strypning av de snabba 
lånen.151 
 

6.6. Kronofogdens syn 
Om en konsument inte kan betala en kredit som denne tagit skickas först en påminnelse 
som är förenad med en påminnelseavgift om parterna i kreditavtalet kommit överens om 
att en sådan avgift får tas ut. Påminnelseavgiften är 50 kronor. Om konsumenten inte 
betalar trots påminnelsen skickas ett inkassokrav ut vilket kostar 160 kronor. Om 
konsumenten inte betalar trots inkassokravet görs en ansökan om betalnings-
föreläggande. Betalningsföreläggandet kostar 640 kronor och består av en ansöknings-
avgift tillkronofogden på 300 kronor samt ett ombudsarvode på 340 kronor. 
Betalningsföreläggandet ska meddelas konsumenten som har möjlighet att bestrida 
föreläggandet. Om konsumenten inte bestrider leder avsaknaden av betalning av 
krediten till ett utslag i form av en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning kan 
verkställas och kan ligga till grund för en utmätning hos konsumenten. Ju längre tid det 
tar för konsumenten att betala desto mer ökar skulden genom att det tillkommer en 
dröjsmålsränta på 30% per år från det att kreditgivaren skickat ut ett krav på betalning 
och kredittagaren fortfarande inte betalat inom 30 dagar eller från dagen när delgivning 
om betalningsföreläggande skickas ut till kredittagaren.152 
 
Den totala kostnaden som kan tas ut för en kredit är alltså i ett exempel när krediten är 
3000 kronor och avgiften är 600 samt en ansökningsavgift på 50 kronor vilket är vanligt 
förekommande siffror. Kostnaderna ser då ut enligt följande:153 
Ansökan om kredit 50 kronor 
Krediten  3000 kronor 
Kreditavgifter 600 kronor 
Påminnelseavgift 50 kronor 
Inkassoavgift  160 kronor 
Betalningsföreläggande 640 kronor 
Dröjsmålsränta 30% per år 900 kronor 
 
Den totala kostnaden efter ett år när konsumenten inte kan betala är alltså 5400 kronor, 
efter det ökar skulden med 900 per år.  
 
För närvarande finns det ingen statistik över hur många personer som inte kunnat betala 
sina snabblån på grund av att kreditföretagen inte för någon statistik över hur många lån 
de beviljar. Kronofogden har däremot gjort en uppskattning av hur många krediter som 
                                                
150 TT Ask vill driva igenom lag om sms-lån, 11 december 2007, www.DN.se 
151 www.ekonominyheterna.se, www.tt.se  
152 Intervju med kronofogden, räntelagen 4, 6§§ 
153 Intervju med kronofogden, räntelagen 4, 6§§ 
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leder till betalningsföreläggande. Enligt deras uppskattning kommer antalet obetalda 
snabblån vid årsskiftet uppgå till mellan 15 och 20 tusen krediter.154 
 
Kronofogden har ingen generell uppfattning om snabblån i sig men anser att området 
bör regleras lagligen för att det inte ska vara möjligt för kreditgivarna att tillhandahålla 
krediter på det sätt som idag är möjligt.155 
 
Snabblån är en vanlig skuldfälla hos ungdomar genom att de tar en kredit hos ett företag 
och när de inte kan betala den tar de en ny kredit hos ett annat företag för att kunna 
betala den första och så fortsätter de tills konsumenten är fast i en skuldcirkel. Det är 
möjligt för kredittagare att ha det här beteendet genom att kreditgivarföretagen inte 
behöver ta hänsyn till konsumentkreditlagens regler i de fall snabbkrediterna är 
undantagna från de ordinarie reglerna. På grund av det anförda vill kronofogden att 
området ska lagregleras för att konsumenter inte ska hamna i skuldfällor som idag är 
möjligt och blir allt vanligare.156 
 
Vad som är föremål för kronofogdens främsta kritik är att krediterna tillhandahålls på 
ett snabbt sätt som gör att det är lätt att ta en kredit på en ren impuls från konsumenten. 
Kronofogden har även kritiserat den otydlighet som ofta föreligger angående betalning 
och andra villkor samt den snabba återbetalningstiden som i regel är en månad. 
Kronofogden har dessutom kritiserat att det inte föreligger någon skyldighet att 
kreditpröva. Även om vissa av kreditföretagen gör gällande att de företar en 
kreditprövning av sina kredittagare omfattar prövningarna endast betalningshistoriken 
och inte som vid en ordinarie kreditprövning även den förväntade återbetalnings-
möjligheten.157  
 
Det leder till att en person kan ta krediter hos flera företag samtidigt utan att ha någon 
direkt inkomst och därigenom dra på sig stora skulder även om krediterna var för sig är 
små. Det är möjligt därför att företagen inte genomför en kreditprövning av den aktuella 
skuldsituationen utan endast tidigare återbetalningshistorik.158 
 
För att komma tillrätta med de problem som snabbkrediter innebär vill kronofogden att 
området ska lagregleras. Kronofogden gör även vad de kan genom att de informerar 
ungdomar om vad snabblånen innebär och varför de inte är lämpliga.159 
 

6.7. Konsumentverkets syn 
Vad gäller snabblån anser konsumentverket att det finns brister i bland annat marknads-
föringen i enlighet med MD 2007: 17 men även att de avgifter som tas ut i samband 
med dessa är att betrakta som ocker. Den synpunkten har konsumentverket framhållit 
för marknadsdomstolen men frågan prövades inte. Vidare är konsumentverket kritiska 
till säkerheten med att ta ett lån över en mobiltelefon, huruvida personen som söker 
verkligen är den person den utger sig för att vara.160 
 

                                                
154 Intervju med kronofogden  
155 Intervju med kronofogden 
156 Intervju med kronofogden  
157 Intervju med kronofogden 
158 Intervju med kronofogden 
159 Intervju med kronofogden 
160 Intervju med konsumentverket  
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Vad gäller möjliga förändringar anser verket att samma regler bör gälla oavsett vilka 
konsumentkrediter det är fråga om, alltså att de undantag som konsumentkreditlagen 
idag medger inte längre ska vara undantagna. Utöver det anser verket att det bör 
övervägas att det införs en fördröjning av utbetalningen av krediten för att på det sättet 
skapa ett tillfälle för eftertanke hos konsumenten. De anser vidare att kreditgivarna bör 
skicka ut information till konsumenten innan avtalen ingås. De anser även att det bör 
ske en översyn över själva avtalsslutandet vad gäller snabblån, främst avseende kravet 
på skriftlighet som normalt uppställs.161 
 
 
 
 
 

                                                
161 Intervju med konsumentverket 
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7. Diskussion  
Under 1980-talets andra hälft växte hushållens skulder kraftigt, vilket i sin tur drabbade 
många privatpersoner hårt. Konsekvenserna som följde var både rent ekonomiska och i 
form av personliga och sociala problem. Skulden för de problem konsumenterna fick 
berodde till stor del på kreditgivarna som möjliggjorde en överskuldsättning. Krediter 
marknadsfördes på den tiden mycket intensivt och nästan aggressivt samtidigt som 
kreditprövningen ofta var bristfällig. En marknadsföring av ifrågavarande slag är ofta 
frestande för konsumenter, i ännu större omfattning konsumenter som har sämre 
ekonomiska förutsättningar av olika anledningar. Detta förhållande påminner i stora 
delar om det som håller på att hända genom möjligheterna för konsumenter att ta 
snabblån.162 
 
Även om det tidigare har varit möjligt att ta större lån under de förutsättningar som idag 
bara gäller för smålån, kan dessa smålån leda till att konsumenter överskuldsätter sig i 
en omfattning som annars inte skett.  
 
Under början av 1990-talet diskuterades den utvidgning som skulle komma att ske på 
konsumentkrediträttens område. Det föreslogs att det skulle tas in utryckliga regler om 
kreditprövning och förbud mot marknadsföring i större omfattning än vad som idag 
finns angivet i lagen. De förslagen togs dock inte in i lagen när den väl stiftades även 
om de indirekt kommit till utryck genom kravet på god kreditgivningssed. Att förslagen 
inte togs med motiverades med att kreditgivarna lärt sig av de misstag som begåtts 
under 1980-talet och att beteendet således inte skulle komma att upprepas samt att 
marknaden förändrats.163  
 
Det kan tyckas att de belopp som kreditbolagen erbjuder som ligger på mellan 1000 och 
3000 kronor inte kan leda till att en konsument överskuldsätter sig. Ett annat sätt att 
resonera är att om en konsument en månad tar ett lån tas lånet som regel för att personen 
inte har de pengar som behövs. Med ett sådant resonemang går följande slutsats att dra. 
En konsument som måste ta ett lån för att ha "råd en månad" har knappast de 
nödvändiga ekonomiska förutsättningarna att klara sina fasta och löpande utgifter. Att 
konsumenten därutöver skulle ha råd att betala tillbaka såväl lånet som den till lånet 
hörande avgiften är högst tveksamt. De flesta människor är tvungna att ställa krediten i 
relation till det som finns kvar av inkomsterna efter att utgifterna betalats. Med 
möjligheterna till dessa snabblån ökar risken för människor att överskuldsätta sig i och 
med att det finns möjlighet att få en kredit även om den egentligen inte borde ha 
beviljats.  
 
Oavsett beloppens storlek har begreppet god kreditgivningssed stor betydelse och ska 
fungera som en norm inom vilka ramar en kreditgivare bör handla. Det har även visat 
sig att kreditgivarnas handlande fått stor betydelse för i vilken omfattning svenska 
hushåll skuldsatte sig. Med vetskap om det förhållandet bör kreditgivarna ta ett större 
ansvar än vad som görs idag för att personer inte ska hamna i skuldfällor som de annars 
inte gjort. Ansvaret består delvis av att en kreditprövning bör göras vid alla typer av 
krediter.  
 
Att ringa belopp inte kräver kreditprövning har motiverats med att de inte innebär någon 
risk för överskuldsättning men med den ökning som skett av snabbkrediter anser jag att 

                                                
162 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 78 
163 Eriksson Anders, Lambertz Göran konsumentkrediter S. 79 
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det kan vara aktuellt att diskutera vikten av att även dessa krediter blir föremål för 
kreditprövning. Med tanke på de skuldfällor många hamnar i idag på grund av 
snabblånens ökning är det frågan om det inte föreligger en risk att även dess krediter 
kan få sådan betydelse att en kreditprövning bör ske. Å andra sidan är det frågan om 
kreditprövningsskyldigheter kan utvidgas till att omfatta så förhållandevis små krediter. 
 
Krediter till ett lågt belopp och en kort löptid kräver inte skriftlig form till skillnad mot 
andra krediter. Att de andra krediterna kräver det har bland annat motiverats med att 
konsumenten ska få tillfälle att överväga krediten. Tiden för eftertanke avsåg vid 
införandet bland annat skydda konsumenter från att ingå kreditavtal över telefon. Det 
sades även att det inte var motiverat att införa ett sådant krav när det inte var 
meningsfullt på grund av att krediterna som togs var små. Det har alltså uttryckligen 
sagts att krediter över telefonen inte bör kunna tas men att det bör vara tillåtet vid små 
krediter genom att det vid små krediter föreligger så förhållandevis liten risk att 
konsumenten ifråga hamnar i skuldfällor. Med tanke på hur samhället ser ut idag tycker 
jag att det kan vara en ide att överväga om konsumenter inte behöver tillfälle att tänka 
över även små krediter med kort löptid genom att det inte är helt ovanligt att denna typ 
av krediter leder till skuldfällor. Å andra sidan tål det att påpekas att det i praktiken inte 
skulle få någon större betydelse om kravet på skriftlighet skulle omfatta även de mindre 
krediterna. Anledningen är att även om ett kreditavtal inte ingås skriftligen är det 
fortfarande gällande gentemot konsumenten om avtalet inte innebär sämre villkor än det 
skulle göra om det utformats i enlighet med konsumentkreditlagen.  
 
Vid marknadsföring av krediter får snabbheten inte framhållas som ett mer framstående 
skäl än annan marknadsföring. De skäl som ligger bakom det ligger väl i linje med det 
konsumenterna anger i form av att snabbheten från ansökan tills pengarna finns på 
kontot är ett av de skäl som gör att denna typ av lån tas. Detta har dock förbättrats 
genom storbankernas initiativ att fördröja utbetalningarna.  
 
Vid marknadsföring av krediter krävs det generellt att vissa krav på information iakttas 
men vid tillkomsten av dessa bestämmelser undantogs dessa små och snabba krediter 
från kravet på information om den effektiva räntan vid marknadsföringen. Vissa 
remissinstanser ansåg dock att det inte skulle göras några undantag. Undantaget 
motiverades med att det fanns risk att informationen skulle bli missvisande. Idag finns 
det således inget krav för kreditgivaren att ange den effektiva räntan för snabblån. Utan 
att den effektiva räntan anges är det svårare för konsumenten att jämföra det avtalet med 
andra möjliga avtal och bedöma huruvida det finns utrymme i den egna ekonomin för 
krediten. Regleringen grundas i att det inte ansetts nödvändigt att ange räntan eftersom 
det vid den tiden sades att de små och snabba krediter som undantogs och även idag är 
undantagna inte torde leda till någon överskuldsättning.  
 
Det finns som sagt ingen skyldighet att ange kostnaderna men detta är som marknads-
domstolen uttalar en ny företeelse som i framtiden kan leda till att det bör införas 
utvidgade krav på informationen även vad gäller dessa. De säger dock att det ankommer 
på lagstiftaren att utvidga det ansvaret. Nu har även justitiedepartementet uttalat att det 
kan vara nödvändigt att införa en tillfällig lagändring tills det nya EG direktivet om 
konsumentkrediter kommer.  
 
Vad gäller de avgifter som får tas ut för en kredit blir det naturligt sett proportionerligt 
högre genom att det ofta rör sig om fasta kostnader som uppkommer oavsett kreditens 
storlek. Att det förhåller sig det sättet är något konsumenten måste räkna med.  
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Frågan är då hur man ska komma tillrätta med dessa problem när denna typ av krediter 
kan godtas. Att bevilja krediter på det sätt som de aktiva företagen i dagsläget gör är i 
överensstämmelse med vad lagen föreskriver om kreditgivning. Även om det kan ges i 
enlighet med lagens uttryckliga regler är själva syftet med lagen att konsumenten inte 
ska överskuldsätta.  
 
Det konsumenten själv kan göra handlar främst om att jämka eller ogiltigförklara avtalet 
på grund av att kreditgivaren brustit i sitt ansvar. Även om konsumenten vinner bifall i 
sitt yrkande leder det endast till att krediten och de sammankopplade avgifterna ska 
betalas tillbaka omedelbart vilket sällan hjälper konsumenten. Det har diskuterats 
huruvida det skulle vara möjligt att låta konsumenten betala tillbaka endast delar av 
krediten istället för hela men detta är en ingripande åtgärd som endast kan genomföras 
med stöd i lag vilket idag inte finns. Att kreditgivaren inte handlar i enlighet med god 
kreditgivningssed föranleder inget straffrättsligt ansvar vilket gör det svårt att få 
kreditgivarna att sluta med sin verksamhet i och med att den är lönsam för dem. Vore 
den inte det skulle företagen upphöra med sin kreditgivning.   
 
Kreditgivarnas ansvar kan kritiseras även ur ett marknadsrättsligt perspektiv men i och 
med att de reglerna inte har till syfte att skydda den enskilde konsumenten är det 
Finansinspektionen och konsumentverket som får säkerställa konsumentens rätt genom 
att företagens handlande förenas med vite.  
 
Vad som sagts ovan innebär att konsumentkreditlagens undantag leder till ökade risker 
för överskuldsättning trots att det i propositionen till konsumentkreditlagen uttalats att 
syftet med lagen är just att undvika överskuldsättning. Även om storbankerna tagit ett 
steg är det fler som behöver tas och det som krävs tror jag antingen är att lagen görs om 
eller att vädja till kreditgivarnas etik och moral och få dem att förstå att de har ett visst 
samhällsansvar.  
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Bilaga 1  
Schema över vad som händer om räkningar inte betalas i tid. 
 
 

164 
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