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vad dessa år har gett mig. 

Tack till…  
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Sammanfattning 

Genom att konsumentkrediter får nya former, snabblånen och krediter med höga avgifter ökar 
riskerar konsumenter att bli överskuldsatta. Krediter med påträngande marknadsföring riktas 
inte allt för sällan mot individer med redan sämre ekonomiska förutsättningar. Individer beviljas 
även krediter som de egentligen inte har råd att betala tillbaka. Vilket kan vara resultatet av 
bristfälliga kreditprövningar från kreditgivare. När individer hamnar i en ond cirkel och inte har 
förmågan att betala avgifter eller amortera på krediter finns risken att de till slut blir 
överskuldsatta. Emellertid syns inte enbart konsekvenserna av detta på individnivå, då det visats 
att överskuldsatta personer ofta drabbas av både psykisk och fysiks ohälsa. Utan det syns även 
på samhällsnivå, med potentiellt lägre arbetsutbud och ett lägre BNP. Dessutom kan de 
drabbade individernas anhöriga påverkas av problemet.  

Kravet om kreditprövning vid beviljade av krediter till konsumenter finns i 12 § 
konsumentkreditlagen. Denna reglering omfattar samtliga kommersiella kreditgivare och syftar 
till att skydda konsumenter från att ingå mindre lämpliga kreditavtal. Bestämmelsen har vidare 
till syfte att skydda konsumenter mot överskuldsättning. Emellertid har inte 
kreditprövningskravet alltid funnits i konsumentkreditlagen, utan det dröjde till 2004 innan 
bestämmelsen implementerades i lag. Kravet om kreditprövning finns även i lagen om bank- 
och finansieringsrörelse. När kreditgivare beviljar krediter till konsumenter är det dock 
konsumentkreditlagen som ska tas i beaktning. Som komplement till den aktuella lagstiftningen 
har Konsumentverket och Finansinspektionen utfärdat allmänna råd. I dessa allmänna råd 
preciserar myndigheterna vilka krav som ställs på kreditgivarna avseende en fullgod 
kreditprövning. Konsumentverket och Finansinspektionen är de myndigheter som har 
tillsynsansvaret på kreditmarknaden och ska se till att aktörerna på marknaden efterlever den 
aktuella lagstiftningen. Myndigheterna har emellertid tillsyn för olika typer av krediter och det 
har konstaterats att det förekommer vissa skillnader i hur Konsumentverket och 
Finansinspektionen utför tillsynen. Orsaken till detta kan bland annat beror på att 
Finansinspektionen och Konsumentverket har instruktioner och regleringsbrev som ser olika 
ut. Det finns även skillnader i myndigheterna allmänna råd om kreditprövningar. Särskilt 
angående begreppet ”tillräckliga uppgifter” som uttrycks i 12 § konsumentkreditlagen. 

Att införa en civilrättslig sanktionsregel som åtgärd vid bristande kreditprövning har under flera 
år diskuterats. Emellertid har någon sådan bestämmelse aldrig stadgats i lag. Detta då det 
ständigt argumenterats att en sådan bestämmelse är allt för svårtillämpad och oförutsebar. I 
SOU 2016:68 diskuteras de fördelar och nackdelar som finns med bestämmelsen. Det har vidare 
redogjorts för att en civilrättslig sanktionsregel kan ha ett starkt konsumentskydd mot 
överskuldsättning. De slutsatser som presenteras är att det finns skillnader i hur KOV och FI 
ställer krav på kreditgivarna under deras tillsyn vid kreditprövningskravet jämfört med kravet 
som stadgas i lag, särskilt när det gäller begreppet ”tillräckliga uppgifter”. Vidare framgår det 
att det även finns skillnader i hur tillsynen utförs på kreditmarknaden, där uppfattningen är att 
det främst finns nackdelar med detta. Slutligen redogörs för att införa en civilrättslig 
sanktionsregel möjligen skulle kunna minska överskuldsättningen hos konsumenter. 
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1.   INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Tar en konsument ett lån och sedan inte har förmågan att betala tillbaka kan detta leda till 
allvarliga konsekvenser. Att få en betalningsanmärkning kan i värsta fall vara ett första steg 
mot överskuldsättning. Konsumtionslånen ökar ständigt i samhället genom snabblån och nya 
former av krediter med höga avgifter. Vad dessa har gemensamt är att påträngande 
marknadsföring ofta riktar in sig mot konsumenter med låg inkomst och att kreditprövningen 
är bristfällig. Det resulterar i att konsumenter hamnar i en ond cirkel med höga avgifter och 
räntor som för många blir svårt att klara av. Konsekvenserna av detta syns inte bara på 
samhällsnivå, då det bidrar till stora problem för samhället, utan även på individnivå där 
överskuldsatta drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa. Dessutom är det inte enbart de 
enskilda individerna som drabbas, utan även deras anhöriga.1  

 

1.2 Problemformulering 

Näringsidkare som inom sin verksamhet erbjuder krediter till privatpersoner måste beakta de 
regler som stadgas i konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL). I 12 § KkrL regleras ett krav 
om kreditprövning. Vad det närmare innebär är att en kreditgivare måste utföra en 
kreditprövning innan denne godkänner en kredit till en privatperson. Denna prövning innebär 
att kreditgivaren ska få en inblick i privatpersonens ekonomiska förhållande och sedan kunna 
fatta ett legitimt beslut huruvida personen ska medges krediten eller inte. Vidare återfinns även 
kravet om kreditprövning i 8 kap. 1 § lagen (2004:294) om bank- och finansieringsrörelse 
(LBF). Emellertid är det kravet om kreditprövning i KkrL som blir aktuellt när en kredit 
beviljats åt en konsument. I enlighet med 55 § KkrL är det Konsumentverket (KOV) och 
Finansinspektionen (FI) som har tillsyn över huruvida kreditgivare efterlever reglerna i KkrL. 
Vad som sedan är avgörande ifall det är KOV eller FI som är tillsynsmyndighet beror på vilken 
typ av verksamhet som näringsidkaren bedriver. 

När den första KkrL infördes ansågs det inte finnas ett behov av ett lagstadgat 
kreditprövningskrav. Kravet om kreditprövning infördes i lag först i samband med lagändringen 
som skedde 2004 och har sedan utvecklats genom åren. När den aktuella KkrL infördes i januari 
2011 gjordes det stora ändringar. Nu gällande KkrL bygger på ett EU-direktiv2, där syftet var 
att skärpa reglerna som skulle bidra till att överskuldsättning hos konsumenter skulle minska 
och ge ett starkare konsumentskydd vid ingåendet av kreditavtal. Den skärpta regleringen skulle 
framförallt innebära att ”snabblåneföretagen” inte skulle kunna medge krediter i samma 
utsträckning till icke-kreditvärdiga konsumenter.3 Men överskuldsättning har fortsatt att öka 
efter att nu gällande KkrL infördes. För att minska problemet med överskuldsättning hos 

                                                
1 Sveriges Konsumenter, Konsumtionslån & överskuldsättning – lösningar för en mer hållbar kreditmarknad, s. 
4-5. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om 
upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG. 
3 Prop. 2009/10:242, s. 1. 
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konsumenter är en av de åtgärder som vidtagits att kreditgivare måste ansöka om tillstånd hos 
FI i de fall de bedriver verksamhet som erbjuder krediter till konsumenter, se lag (2014:275) 
om viss verksamhet med konsumentkrediter (LVK). Vid genomförandet av denna lag var 
intentionen att även här inskränka i mängden ”snabblåneföretag” som beviljade icke-
kreditvärdiga privatpersoner krediter. Ett krav på tillstånd skulle således resultera i en 
minskning av konsumenter som är överskuldsatta.4 

Något som fortfarande tycks vara ett problem är kravet om kreditprövning och vad en 
kreditprövning bör grundas på. Tillsynsmyndigheterna och domstolarna verkar vara av olika 
åsikter vad gäller begreppet ”tillräckliga uppgifter” som återfinns i 12 § KkrL. Frågan som då 
ställs är varför de har olika uppfattningar om kreditprövningskravet. Det torde vara av vikt att 
detta utreds. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har till syfte att analysera hur bristande kreditprövning kan leda till att 
konsumenter blir överskuldsatta. Det ska även analyseras ifall det finns skillnader mellan 
KOV:s och FI:s tillsyn på kreditmarknaden, och vad dessa skillnader skulle kunna bero på. De 
bakomliggande orsakerna till överskuldsättning och vad konsekvenserna blir för konsumenter 
kommer även att tas upp i denna uppsats. De frågeställningar som kommer besvaras är följande: 

1.   Ställer KOV och FI olika krav på kreditgivarna vad gäller kravet om kreditprövning 
jämfört med kravet som stadgas i lag, och finns det för- eller nackdelar med detta? 

2.   Finns det skillnader i hur KOV och FI utför tillsynen på kreditmarknaden, och finns det 
för- eller nackdelar med detta? 

3.   Skulle en civilrättslig sanktionsregel vid bristande kreditprövning kunna hindra 
överskuldsättning? 

 

1.4 Avgränsning 

Som ovan beskrivits så har uppsatsen sitt syfte att granska det tillsynsansvar KOV och FI har 
på kreditmarknaden utifrån kreditprövningskravet. Därmed kommer inte den resterade tillsynen 
myndigheterna har att undersökas. Huvudfokus kommer att ligga på kreditprövningskravet i 
KkrL. Dock återfinns även kravet om kreditprövning i LBF, då viss kreditverksamhet är inom 
ramen för denna lag och FI har tillsyn över dessa kreditgivare. Som kommer redogöras för i 
avsnitt 4.3.1 har FI inte tagit sanktionsbeslut enligt KkrL ännu. Dock kommer beslut tagna 
enligt LBF att redogöras för. Detta för att exemplifiera hur FI anser att en fullgod kreditprövning 
bör se ut. Dock kommer inte LBF något djupare att analyseras. Vad gäller överskuldsättning 
har jag inte valt att själv göra en egen studie om detta då jag enbart har inslag av rättssociologisk 
metod i min uppsats, vilket kommer att redovisas för nedan i avsnitt 1.5.2.  

Jag kommer inte ta upp implementeringen av konsumentdirektivet i KkrL, då avsikten med 
uppsatsen inte varit att redogöra för någon komparativ rätt. Även fast detta hade varit en 

                                                
4 Prop. 2013/14:107, s. 1. 
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intressant inriktning anser jag att det hade blivit allt för brett och inte så avgränsat om jag hade 
valt att även ha denna inriktning. Då jag samtidigt vill redogöra för kreditprövningskravet och 
den tillsyn som KOV och FI har på kreditmarknaden. 

 

1.5 Metod 

1.5.1 Rättsdogmatisk metod 
Vid författandet av denna uppsats har jag valt att använda mig av den traditionella 
rättsdogmatiska metoden. Då syftet med uppsatsen är att främst redogöras för lag och förarbeten 
inom ramen för kreditprövningskravet, men även praxis på området. Den rättsdogmatiska 
metoden brukar sägas ha två sidor. Dessa är dels att beskriva gällande rätt, dels att systematisera 
den. Vad systematisering innebär är att identifiera samband, likheter och principer. Det är ett 
begränsat antal källor som används vid tillämpningen av den traditionella rättsdogmatiska 
metoden. Dessa är lag, förarbeten och prejudikat, samt juridisk litteratur som kan vara relevant 
för analysen.5 De rättskällor som uttrycks ska, bör och får beaktas som auktoritetsskäl vid en 
juridisk argumentation har en viss komplex innebörd. De har dock en stor betydelse. Det är 
nämligen som så att de rättskällor som ska beaktas som auktoritetsskäl är bindande, medan de 
rättskällor som bör och får beaktas som auktoritetsskäl inte är bindande.6 

Huruvida en rättskälla är nödvändig för en juridisk argumentation är rättskällans bindande 
prägel ett viktigt kännetecken. Med andra ord att rättskällan ska och inte enbart bör eller får 
beaktas som auktoritetsskäl. I rättssystem likt det svenska är det endast lagar och ibland 
sedvänjor som juridiskt sett är nödvändiga. Emellertid går det visserligen att härleda en juridisk 
slutsats utifrån andra typer av källor, dock måste dessa ha sin grund i en lagbestämmelse eller 
sedvana. I de fall en juridisk slutsats saknar stöd i lag eller sedvana så är den inte juridisk.7  

Således avgör vissa rättskällenormer olika rättskällors ”status” i en juridisk argumentation. Vid 
en juridisk bedömning eller analys är de använda rättskällornas auktoritet avgörande för 
analysens eller den juridiska bedömningens tyngd.8 För praktikerna har rättsdogmatiken en 
mycket stor betydelse och de befintliga rättskällorna som ligger till dess grund. De befintliga 
rättskällorna har sitt syfte i att definiera de rättsregler som finns, även kallat för de lege lata, 
eller hur en rättsregel bör preciseras av lagstiftaren eller utformas, även kallat för de lege 
ferenda.9 

Det har riktats viss kritik mot den traditionella rättsdogmatiken. Eftersom metoden i sig är så 
pass komplex är det i princip inte möjligt att undersöka hur en del rättsregler fungerar i 
praktiken. Den rättsdogmatiska metoden tillämpas för att fastställa gällande rätt, de lege lata, 
och analysera juridiken.10 Jareborg11 har emellertid slagit tillbaka mot den kritik som riktats 
mot den rättsdogmatiska metoden om dennes bristfälliga vetenskaplighet. Han menar att 

                                                
5 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 49. 
6 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 218. 
7 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 218. 
8 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214. 
9 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 207. 
10 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48-49. 
11 Professor i straffrätt. 
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rättssystemet är det som styr, således kommer verkligheten efteråt och anpassas efter 
rättssystemet. Vidare menar Jareborg att själva rättssystemet som ett normativt system är 
rättsdogmatikens realitet och inte det som systemet utfaller i vid fråga om mänskligt handlande 
när reglerna istället tillämpas av exempelvis myndigheter. Han menar dock inte att det är 
ointressant för rättsdogmatiken hur enskilda och myndigheter tillämpar regler, tvärtom skulle 
rättsdogmatiken bli relativt meningslös om de inte uppmärksammar det som sker i omvärlden. 
Ändock är det inte samma verklighet som ombildas i rättsdogmatiken, utan det är det normativa 
systemet.12 

Trots vad som ovan anförts har jag valt den traditionella rättsdogmatiken som metod då jag 
anser att den är relevant för det område jag valt att behandla i min uppsats. Detta då 
skuldsättning och krediträtt kan bli ett väldigt brett område. Så för att kunna systematiskt 
redogöra för gällande rätt anser jag att den hierarkiska ordningen som den rättsdogmatiska 
metoden tillhandahåller blir relevant.  

 

1.5.2 Inslag av rättssociologisk metod 
Utöver att tillämpa den traditionella rättsdogmatiska metoden har jag vidare valt att ha inslag 
av rättssociologisk metod. Vad som är gemensamt för rättssociologi och rättsdogmatiken som 
rättsvetenskap är att de har rättsordningen som intresse. Rättsdogmatiken och dess perspektiv 
är det vertikala och är byggt på härledning av slutsatser från regler och principer till beteende 
eller handling. Detta är vad som kännetecknas som de äkta rättskällorna. Den rättssociologiska 
delen motsvarar det samhällsvetenskapliga och är det horisontella perspektivet.13 Det går att 
uttrycka det som att rättssociologi är både samhälls- och rättsvetenskap på samma gång. 
Problemlösningen avgörs här var betoningen ligger i det specifika fallet. Relationen mellan 
samhället och rätt är det som rättssociologi handlar om.14 

Rättsdogmatiken kompletteras av rättssociologin inom rättsvetenskapen då det genom 
rättssociologin kan ställas andra frågor till rättsordningen. Rättsdogmatiken fokuserar på 
reglernas tillämpning medan rättssociologin intresserar sig för rättens orsaker eller uppkomst 
och dess funktioner eller konsekvenser. Således handlar det om två olika kunskapsfält. Sett ur 
ett praktikerperspektiv så fyller rättssociologin även kunskapsteoretiskt en viktig och stor yta 
av rättsvetenskapen.15 Rättssociologi blir rättsvetenskap när den uppmärksammar hur 
samhälleliga relationer inverkar på rättsbildningen och rättstolkningen. Att redogöra för 
rättssociologi som rättsvetenskap går även då den studerar rättsliga företeelser med 
samhällsvetenskapliga metoder. Detta gör att rättssociologi är en empirisk vetenskap och inte 
en normativ vetenskap som rättsdogmatiken är.16 

                                                
12 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 9. 
13 Hydén, H., Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 15. 
14 Hydén, H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, s. 207., i Zamboni, M., 
Korling. F (red.), Juridisk metodlära. 
15 Hydén, H., Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 16. 
16 Hydén, H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, s. 207., i Zamboni, M., 
Korling. F (red.), Juridisk metodlära. 
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Även om uppsatsen inte uppnår rättssociologisk metod till fullo, så är det av vikt att få in inslag 
av metoden för att uppnå uppsatsen syfte som är att se till samhället och hur individerna 
påverkas av skuldproblemet. Detta kommer göras genom statistik från Kronofogden och KOV, 
för att kunna illustrera överskuldsättningsproblemet i verkligheten. Något vidare studie har jag 
inte valt att göra då det enbart är inslag av metoden som behandlas. 

 

1.6 Material 

När det kommer till val av material vid skrivandet av uppsatsen har jag främst behandlat lag, 
förarbeten och praxis i kapitel två till fyra för att följa den rättsdogmatiska metoden. 
Kompletterande material har varit juridisk doktrin och material från myndigheterna gällande 
tillsynen. I det fjärde kapitlet redogörs det för ett antal beslut tagna av KOV och FI där de anser 
att kreditgivare brustit i kreditprövningen. Dessa beslut presenteras då de överklagats till högre 
instanser, vilket även redogörs för. Syftet med detta var att belysa de olika uppfattningar som 
instanserna och myndigheterna har avseende kreditprövningskravet. 

I kapitel fem har jag behandlat relevant litteratur, statistik, artiklar och forskning. Statistik 
gällande skuldsatta och budget- och skuldrådgivning kommer från både Kronofogden och 
KOV. Forskningen som presenteras är från Henriksons17 avhandling och Sandvalls18 forskning 
om överskuldsättning. Deras forskning och arbete valde jag att utgå ifrån då de, precis som jag, 
valt att rikta in överskuldsättning på samhälls- och individnivå med problemet med efterlevnad 
av lagstiftning. Detta då jag valt att ha inslag av rättssociologisk metod i kapitel fem.  

 

1.7 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sex kapitel.  

I det andra kapitlet presenteras god kreditgivningssed och kreditprövning. Det redogörs för 
konsumentkreditlagens utveckling och orsaken till varför lagen var i behov av en reformering. 
Vidare presenteras näringsidkares informationsskyldighet. Kreditprövningskravet som finns i 
både KkrL och LBF, och dess betydelse för konsumentskyddet presenteras kortfattat.  

I det tredje kapitlet görs en bredare undersökning av kravet om kreditprövning. En jämförelse 
mellan KOV:s och FI:s tillsyn över förfarandet. En civilrättslig sanktionsregel vid bristande 
kreditprövning har varit något som diskuterats ett flertal gånger. Detta kommer presenteras och 
slutligen för- och nackdelar med bestämmelsen. 

Uppsatsens fjärde kapitel redogörs det för beslut gällande bristfällande kreditprövning hos de 
båda tillsynsmyndigheterna. Bedömning från myndigheterna presenteras och i de fall beslut 
överklagats till högre instanser presenteras även detta, och bedömning samt beslut från vardera 
instanser. 

                                                
17 Ann-Sofie Henrikson är lektor i rättsvetenskap. Hennes avhandling handlar om konsumentskyddet mot 
överskuldsättning. 
18 Lisbeth Sandvall är lektor i social arbete och samhällsvetenskap. Hennes doktorsavhandling är en studie om 
överskuldsättning och att komma ut ur ekonomiska svårigheter. 



 6 

I det femte kapitlet diskuteras överskuldsättning som samhällsproblem, att det inte enbart är den 
enskilda individen som är skuldsatt som de facto drabbas av problemet. De faktorer som kan 
bidra till skuldsättning tas upp och till sist kommer en presentation av budget- och 
skuldrådgivning som är obligatoriskt för kommuner att erbjuda sina invånare. 

Slutligen i det sjätte kapitlet presenteras analysen som grundar sig på kapitlen ovan, och en 
slutsats för att tydligt besvara frågeställningarna.   
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2. GOD KREDITGIVNINGSSED & KREDITPRÖVNING 
2.1 Inledning 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för konsumentkreditlagen och dess utveckling genom 
åren. Syftet med lagen och det skydd som ges åt konsumenten beskrivs med lagens paragrafer. 
En förklaring av god kreditgivningssed, näringsidkarens informationsskyldighet och 
kreditprövningskravet görs. Vidare redogörs det kortfattat för kravet om kreditprövning som 
även finns i lagen om bank- och finansieringsrörelse och syftet med den bestämmelsen.  

 

2.2 Konsumentkreditlagens utveckling 

I det moderna samhället vi lever i har kreditköp blivit ett väldigt vanligt och oundvikligt 
fenomen. Utan möjligheten att köpa på kredit skulle flera konsumenter aldrig ha möjligheten 
att skaffa sig kapitalvaror av olika slag. Kontantinsatsen är ofta obefintligt eller i vart fall låg, 
och amorteringstiden lång. Dock finns det också nackdelar med detta. Människor lockas att 
köpa saker som de i själva verket inte har råd med. I många fall resulterar det även i att handla 
på kredit är dyrare än att köpa kontant.19 

Lagen om avbetalningsköp från 1915 var den som länge gällde. Även om ordet konsument inte 
figurerade i lagtext förrän 1970-talet sägs det att lagen om avbetalningsköp är det äldsta 
exemplet på konsumentskyddande lagstiftning. Den tog parti för den svagare parten, med andra 
ord köparen. Dessutom var den tvingande till köparens förmån, likt nuvarande 
konsumentlagstiftning. Den redan existerade 1905 års köplag var nämligen neutral. Efter en tid 
ansågs dock skyddet för köparen som fanns i 1915 års lag om avbetalningsköp varit alltför 
begränsat. Av den orsaken ersattes lagen med tiden av konsumentkreditlagen (1977:981) och 
lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare. Med det visade det sig ganska 
snabbt att lagen var i behov att reformeras på nytt med den bakgrunden att hushållen kraftigt 
blivit skuldsatta. Detta ledde till tillkomsten av 1992 års konsumentkreditlag (1992:830). Lagen 
var generell och kompletterades med föreskrifter utställda av FI och KOV.20 

Den nya KkrL trädde in i januari 2011 och syftade bland annat till att genomföra ett EU-
direktiv21 om konsumentkrediter och att motarbeta de problem med skuldsättning som de så 
kallade snabblånen medfört.22 De viktigaste nyheterna i den nya lagen jämfört med 1992 års 
konsumentkreditlag är att konsumenten har rätt att ångra kreditavtalet den ingått, inom 14 
dagar. Dessutom ställs det ett högre krav på informationen som ges till konsumenten. 
Kreditgivaren ska kunna ge de förklaringarna som konsumenten behöver för att kunna avgöra 
huruvida kreditavtalet passar denne eller inte.23 

                                                
19 Grobgeld, L., Norin, A., Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenterna, s. 143. 
20 Grobgeld, L., Norin, A., Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenterna, s. 143. 
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om 
upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG. 
22 Prop. 2009/10:242, s. 1. 
23 Matteson, M., Konsumenträtt med skuldsanering – en introduktion för professionsutbildningar, s. 35 
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Den nya lagen är tillämplig på krediter som näringsidkare erbjuder eller lämnar till 
konsumenter, vilket framgår av 1 § KkrL: 

”Denna lag gäller kredit som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en 
konsument. Lagen gäller också kredit som lämnas eller erbjuds en konsument av 
någon annan än en näringsidkare, om krediten förmedlas av en näringsidkare 
som ombud för kreditgivaren.” 

Alla olika former av konsumentkrediter omfattas i princip av lagen, även så kallade 
fakturakrediter där det av praktiska skäl ofta lämnas en kredit vid försäljning av en tjänst eller 
en vara. Emellertid finns det dock ett par krediter som undantas från lagens tillämpningsområde. 
Exempel på detta är lån som pantbanker lämnar eller studielån som lämnas enligt 
studiestödslagen. Det är även vissa typer av krediter som undantar delar av lagen, som 
exempelvis kreditprövning, reglerna om information, ångerrätt och dokumentation av 
kreditavtalet. Krediter som undantar detta är vissa kontokrediter, fakturakrediter där betalning 
ska ske inom tre månader, bostadskrediter med panträtt eller annan säkerhet och så kallade 
värdepapperskrediter.24  

Med kreditköp åsyftas i den nya lagen med ett köp av en tjänst eller en vara som finansieras 
genom en kredit som i sig lämnats av säljaren eller annan kreditgivare. 1992 års KkrL var 
emellertid endast tillämplig på förvärv av tjänster som omfattades av konsumenttjänstlagen 
(1985:716). Den nya KkrL omfattar även andra typer av tjänster, som exempelvis resor, 
undervisning och skönhetsbehandlingar.25 Vidare framgår det av 5 § KkrL att lagen är tvingade 
till konsumenters fördel. Således är det inte möjligt att ha med villkor i avtal som i jämförelse 
med lagens regler resulterar i ett sämre utfall för konsumenter. 

 

2.3 God kreditgivningssed och näringsidkares informationsskyldighet 

I 6 § KkrL stadgas god kreditgivningssed i paragrafen på följande vis: 

”Näringsidkaren ska i sitt förhållande till konsumenten iaktta god 
kreditgivningssed. Näringsidkaren ska därvid ta till vara konsumentens intressen 
med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver.”  

Det framgår i förarbeten till lagen att god kreditgivningssed har sitt syfte att gälla utöver lagens 
specifika informationsregler.26 Vidare innefattar god kreditgivningssed att näringsidkaren ska 
agera med utgångsläge att kreditavtal ofta har en stor roll för konsumentens ekonomi och handla 
ansvarsfullt mot konsumenten. Dessutom ska marknadsföringen vara måttfull, att exempelvis 
marknadsföra en kredit som helt en bekymmerslös lösning på ekonomiska problem är att anses 
strida mot god kreditgivningssed. Tanken med god kreditgivningssed var utöver ovan nämnda 

                                                
24 Grobgeld, L., Norin, A., Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenterna, s. 143-144. 
25 Grobgeld, L., Norin, A., Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenterna, s. 144. 
26 Prop. 2009/10:242, s. 52.  
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att den skulle träda in som en norm, en sorts generalklausul. Paragrafens innebörd preciseras 
mera genom de allmänna råd som FI och KOV utfärdat.27 

Vidare framgår det av lagen att näringsidkare har en informationsplikt gentemot konsumenter. 
Krediter som marknadsförs omfattas av marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). Detta 
kompletteras av 7 § KkrL där det framgår vilken information som en kreditgivare ska lämna 
vid marknadsföring. Vad som omfattas av informationskravet är bland annat avgifter och andra 
kostnader, räntan och om den är fast eller rörlig, avtalets längd och den sammanlagda summan 
som ska betalas. Det är viktigt att denna informationen lämnas vid själva marknadsföringen. 
Näringsidkaren kan således inte hänvisa till att informationen finns att hämta någon annanstans, 
som exempelvis på Internet.28 

Sammantaget finns det 19 olika punkter som näringsidkaren ska informera konsumenten om, 
vilka framgår av 8 § KkrL. Paragrafen uttrycker att näringsidkaren ska, i rimlig tid innan ett 
kreditavtal ingås, ge information som är läsbar och i varaktig form om bland annat vilken kredit 
det handlar om, kreditgivarens namn och organisationsnummer, avtalets löptid, ränta och 
villkoren för denna samt dröjsmålsränta.  

Vad begreppet ”rimlig tid” innebär är att konsumenten ska få tillräckligt med tid för att kunna 
överväga den informationen som givits.29 I de fall telefonförsäljning av en kredit lämnas 
framgår det av 10 § KkrL vilken information som ska lämnas. Emellertid ersätts vissa regler i 
KkrL av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) i dessa fall. 
Detta betyder att tämligen begränsad förklaring om krediten kan lämnas, i de fall då 
konsumenten uttryckligen säger ja till detta. Samtidigt är det viss annan information som DAL 
har ett krav på som inte motsvaras av de kraven som återfinns i KkrL.30 I de fall en näringsidkare 
inte lämnar informationen som erfordras av lagen vid marknadsföring eller 
förhandsinformation ska reglerna i MFL tillämpas. Emellertid undantas reglerna som 
marknadsstörningsavgift, vilket uttrycks av 11 § KkrL. 

 

2.4 Kravet på kreditprövning 

2.4.1 Kreditprövning enligt KkrL 
I 12 § KkrL stadgas kreditprövningskravet. Av paragrafen framgår följande: 

”Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att 
fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska 
grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. 
Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att 
fullgöra sitt åtagande.”  

                                                
27 Grobgeld, L., Norin, A., Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenterna, s. 147. 
28 Grobgeld, L., Norin, A., Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenterna, s. 145. 
29 Grobgeld, L., Norin, A., Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenterna, s. 145. 
30 Klefbäck, Konsumentkreditlagen (2010:1846) kommentar till 10 §, Karnov. 
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Kravet om kreditprövning finns även också i LBF. Detta kommer att redogöras för närmare 
under avsnitt 2.4.2. 

Det kan uttryckas att kreditprövningskravet består av tre moment. Vilka är att näringsidkaren 
ska samla in uppgifter om konsumenten, bedöma konsumentens betalningsförmåga och sedan 
avgöra huruvida krediten ska beviljas eller avslås. Kreditprövningskravet omfattar även så 
kallade snabblån.31 Kreditprövningskravet har emellertid inte alltid existerat i KkrL, 
bestämmelsen saknades nämligen i 1977 års KkrL. Ett krav på kontantinsats infördes dock i 
1977 års KkrL, detta då det enligt förarbetena skulle hindra konsumenter att teckna avtal som 
konsumenten de facto inte hade förmåga att fullfölja. Syftet med bestämmelsen var att de 
konsumenter som ekonomiskt sett var svagare skulle skyddas från kreditavtalen de inte hade 
betalningsförmågan att egentligen ingå.32 

Lagrådet ansåg att kravet på kreditprövning skulle bli en del av KkrL i förarbetena till 1992 års 
KkrL. Lagrådet argumenterade främst att syftet med en sådan reglering skulle bidra till en 
minskad skuldsättning hos privatpersoner. Vidare framhöll Lagrådet att kreditgivare av 
affärsmässiga orsaker skulle vilja genomföra kreditprövningen för att se huruvida potentiella 
kredittagares betalningsförmåga var tillräcklig för att fullfölja kreditavtalet eller inte.33 
Emellertid infördes inte kravet om kreditprövning i samband med att 1992 års KkrL trädde i 
kraft, trots Lagrådets argumentation. Däremot infördes kravet i samband med lagändringen 
2004. Diskussionen om kreditprövningskravet togs upp i samband med stiftandet av LBF. 
Syftet med lagstadgad kreditprövning var enligt förarbetena till lagen att minska på problemet 
med överskuldsättning hos privatpersoner.34 

Dessutom skulle kreditprövningskravet innebära att lagstiftaren tydligt understryker att 
ansvaret att bidra till att privatpersoner inte blir överskuldsatta ligger hos kreditgivaren.35 
Däremot var det ett flertal remissinstanser som var tveksamma till att lagreglera en sådan 
skyldighet. Företagarnas Riksorganisation och Finansbolagens Förening uttalade bland annat 
att en sådan reglering skulle bidra till negativa konsekvenser för kreditgivarna, att de skulle få 
ökade administrativa belastningar och kostnader. Regeringen höll med om att så var fallet. 
Vidare menade regeringen dock de negativa konsekvenserna som kreditgivarna skulle drabbas 
av skulle vägas mot konsumentskyddet.36  

Emellertid skulle det lämnas åt KOV och FI att i sina riktlinjer och allmänna råd närmare 
precisera vad som skulle omfattas av kreditprövningskravet.37 Sedermera lagstadgades 
kreditprövningskravet med ett undantag avseende krediter med kort löptid eller av mindre värde 
och i de fall då kreditgivaren redan har god kännedom om konsumenten.38 I samband med 
införandet av den aktuella KkrL så blev det större krav för av som skulle ingå i en 
kreditprövning. Som nämnts i avsnitt 2.2 så syftade den nuvarande KkrL till att implementera 

                                                
31 Grobgeld, L., Norin, A., Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenterna, s. 148. 
32 Prop. 1976/77:123, s. 42. 
33 Prop. 1991/92:83, s. 210.  
34 Prop. 2002/03:139, s. 587. 
35 Prop. 2002/03:139, s. 253. 
36 Prop. 2002/03:139, s. 253. 
37 Prop. 2002/03:139, s. 254. 
38 Prop. 2002/03:139, s. 587. 
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Konsumentkreditdirektivet39. Vidare syftade även den nya KkrL till att hindra de problem som 
uppkommit i takt med att snabblån blivit vanligare och medverkat till konsumenters ökade 
överskuldsättning.40  

 

2.4.2 Kreditprövning enligt LBF 
Som redogjorts ovan så åligger det alla kreditgivare som i sin verksamhet erbjuder 
konsumentkrediter att följa kraven i KkrL. Till skillnad från kravet om kreditprövning i KkrL 
så har bestämmelsen i 8 kap. 1 § LBF till syfte att minimera risken för kreditförluster hos 
kreditgivare och därigenom medverka till ett mer säkert finansiellt system.41 Således bidrar 
även bestämmelsen i 8 kap. 1 § LBF som ett skydd för insättarnas medel.42 LBF omfattar de 
kreditgivare som i enlighet med 1 kap. 1, 3 och 4 §§ LBF driver bank- eller 
finansieringsverksamhet. 

Av 8 kap. 1 § LBF framkommer följande: 

”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att 
de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja 
en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.”  

Det framgår av förarbeten att vid kreditprövningen så bör kreditgivaren beakta kredittagarens 
ekonomiska förhållanden och andra omständigheter som kan påverka huruvida krediten bör 
beviljas eller inte. Vad en kreditprövning bör grundas på avgörs av vad risken kan bli med den 
beviljade krediten. Av förarbeten framgår att utrymme för en enklare kreditprövning kan finnas 
i de fall kredittagaren är känd för kreditgivaren sedan tidigare, eller att krediten avser en mindre 
summa. Vidare redogörs det för att i de fall det handlar om krediter till konsumenter ska hänsyn 
tas till bestämmelserna i KkrL.43 Av 8 kap. 2 § LBF framgår att den kreditprövning som 
kreditgivaren utför ska vara organiserad. Vilket betyder att det ska finnas tillräckligt med 
underlag fatta beslutet i det enskilda fallet. Det är av stor vikt enligt förarbeten att 
kreditprövningen genomförs på ett korrekt sätt. Att hämta in tillräckligt med uppgifter från 
kredittagaren erfordras således av kreditgivaren för att kreditprövning ska anses vara fullgod. 
De inhämtade uppgifterna ska i en utvärdering kunna avgöra om det medför en risk för 
kreditgivaren eller inte att bevilja krediten.44 De inhämtade uppgifterna om kredittagaren kan 
exempelvis vara förmögenhetsställning, intjäningsförmåga och betalningsvilja. Även 
information om koppling till andra kredittagare hos kreditinstitutet och likartade förhållanden 
kan ha en avgörande betydelse vid bedömning att bevilja krediten eller inte. Vidare framgår det 
av förarbeten att den som fattar beslutet om krediten ska ha kunskap om bland annat interna 
riktlinjer.45  

                                                
39 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om 
upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG. 
40 Prop. 2009/10:242, s. 1. 
41 Prop. 2002/03:139, s. 324. 
42 Prop. 2013/14:107, s. 36 och Ds 2013:26, s. 40.  
43 Prop. 2002/03:139, s. 324 och 535. 
44 Prop. 2002/02:139, s. 326. 
45 Prop. 2002/03:139, s. 535-536. 



 12 

3. TILLSYN ÖVER KREDITPRÖVNING & EN MÖJLIG 
SANKTIONSREGEL 
3.1 Inledning 

Detta kapitel har till syfte att beskriva det tillsynsansvar som KOV och FI har på 
kreditmarknaden. Kapitlet börjar med en förklaring av KOV:s tillsyn och myndighetens 
allmänna råd gällande kreditprövningskravet. Efter detta kommer en liknande förklaring av FI 
tillsyn. Vidare redogörs det för det delade tillsynsavaret myndigheterna har och Statsrådets 
utvärdering av detta. Avslutningsvis förs en diskussion kring bestämmelse om en civilrättslig 
sanktion vid bristande kreditprövning. Denna bestämmelse har diskuterats flera gångar, vilket 
kommer redogöras för. Slutligen presenteras de för- och nackdelar gällande bestämmelsen som 
en utredning kommit fram till. 

 

3.2 Konsumentverket 

3.2.1 Instruktion för myndigheten 
I enlighet med 1 § förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket är KOV 
förvaltningsmyndighet avseende konsumentfrågor. KOV har ett ansvar för att de regler om 
konsumentskydd som ligger inom myndighetens tillsynsområde följs. Ett ytterligare ansvar som 
åligger KOV är att konsumenter ska få tillgång till vägledning och information om 
konsumenters skyldigheter och skyldigheter samt att förstärka konsumenters ställning på 
marknaden genom att införa bland annat branschöverenskommelser. Av 3 § i förordningen 
framgår det att KOV ska analysera och bevaka marknaderna ifrån ett konsumenträttsligt 
perspektiv samt att i de fall där de krävs föreslå eller vidta åtgärder. På de områden där KOV 
och FI har delad tillsyn ska de båda myndigheterna samråda, vilket framgår av 6 § i 
förordningen. 

Regeringen styr KOV genom att utge ett nytt regleringsbrev varje år. Där preciseras de 
specificerade mål som KOV ska uppnå. I regleringsbrevet framgår det även hur mycket pengar 
KOV får till sitt förfogande för att uppnå målen.46 I enlighet med 2019 års regleringsbrev ska 
KOV redovisa resultatet av samverkan med Pensionsmyndigheten och FI för att stärka skyddet 
för konsumenter på finansmarknaden. Vidare framgår det av regleringsbrevet att KOV ska 
redovisa hur samarbetet med FI förbättrats avseende det delade tillsynsansvaret enligt KkrL och 
vilka incitament som tagits med utgångsläge ur Statskontorets promemoria47 om delat 
tillsynsansvar. Redovisningen ska grundas på samråd mellan de båda myndigheterna.48 

 
3.2.2 Utförandet av tillsynen 
Till skillnad från FI:s tillsynsarbete (se nedan) ska inte KOV:s arbete med tillsynsfrågor gå ut 
på en fortlöpande övervakning av de kreditgivarna som står under KOV:s tillsyn. Emellertid 

                                                
46 https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/ordlistan-a-o#R, hämtat 2019-04-16. 
47 Statskontoret promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar, dnr 
2017/281-5. 
48 Regleringsbrev för budgetår 2019 avseende Konsumentverket, Fi2019/00723/KO, s. 1.  
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ska myndigheten med hjälp av stickprovskontroller utöva tillsynen så att de kreditgivare som 
är under KOV:s kontroll driver verksamhet i enlighet med KkrL. I de fall myndigheten befarar 
att det förekommer bristande efterlevnad av den aktuella lagen ska KOV koncentrera sina 
resurser så att insatser företas. Vilka dessa insatser är fordras av myndigheten själv att 
bestämma.49 

 
3.2.3 Allmänna råd om kreditprövning 
Av Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1) redogörs det 
bland annat för de råd om kreditprövningen som kreditgivaren har en skyldighet att genomföra 
i enlighet med 12 § KkrL. Råden inleds, avseende kreditprövningen, med en beskrivning av 
kreditgivarens skyldigheter av vad som framkommer av 12 § KkrL som sedan följs av en mer 
djupgående redogörelse av de skyldigheter som fordras av kreditgivaren.50  

Av råden framkommer det att en kreditprövning bör anpassas efter det enskilda fallet och dess 
särskilda omständigheter. Rekvisitet ”tillräckliga uppgifter” som finns i 12 § KkrL definieras 
av KOV så att kreditgivaren föreskrivs en skyldighet att hämta in de uppgifter som bedöms vara 
nödvändiga för att kunna göra bedömningen hur en konsuments nuvarande betalningsförmåga 
är eller framtida betalningsförmåga kommer att vara. Denna bedömning ska kunna genomföras 
med hög säkerhet. Vidare yttrar KOV att de uppgifter som hämtas in bör komma från ett flertal 
olika källor samt att de metoder som används för att hämta in informationen ska vara pålitliga. 
I de fall uppgifterna kommer från konsumenten själv så bör kreditgivaren kontrollera dessa. 
När det kommer till väsentlig ökning i enlighet med 12 § KkrL anser KOV att vad som ska 
anses som en väsentlig ökning får bestämmas utifrån en jämförelse mellan den aktuella 
kreditens storlek i det enskilda fallet och den ansökta höjningen av krediten. KOV anser, som 
riktlinje för kredithöjning, att en ökning med 10 procent eller mer kan anses som väsentlig 
ökning och en ny kreditprövning ska ske i samband med detta.51   

Av råden framgår även att det åligger kreditgivaren att beakta konsumentens utgifter och 
inkomster samt skulder, inklusive ställda säkerheter, och tillgångar vid bedömningen huruvida 
konsumenten har den betalningsförmågan som krävs för att kunna fullgöra kreditavtalet. Vidare 
anser KOV att hänsyn bör tas till huruvida konsumenten ingår i ett hushåll med flera personer. 
I de fall detta är fallet bör hela hushållets ekonomi i lämpad mån beaktas. Med de inhämtade 
uppgifterna som hjälp bör kreditgivaren kunna göra en beräkning för att sedan ha förmåga att 
bedöma om konsumenten har betryggande betalningsutrymme att medges krediten. Vid denna 
prövning anser KOV att kreditgivaren bör beakta skäliga levnadskostnader för konsumenten, 
KOV:s beräkningar av sådana kostnader finns som vägledning för kreditgivaren här. Vidare 
råder KOV kreditgivaren även att hämta in kreditupplysning på konsumenten för att få en 
uppdaterad bild av konsumentens förmåga att kunna betala. Kreditupplysningen bör innehålla, 
förutom inkomstuppgift, uppgifter om konsumentens skulder och information om eventuella 

                                                
49 Prop. 2013/14:107, s. 35 och Ds 2013:26, s. 39. 
50 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1), s. 6. 
51 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1), s. 6. 
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betalningsanmärkningar. KOV menar vidare att även om säkerhet har ställts som täcker upp 
kreditkostnaden och kreditbeloppet så bör kreditprövningen ändå göras.52  

 

3.3 Finansinspektionen 

3.3.1 Instruktion för myndigheten 
Myndigheten FI övervakar företagen som är verksamma på finansmarknaden. I enlighet med 1 
§ förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen ansvarar FI för regelgivning, 
tillsyn och tillståndsprövning över finansiella bolag och finansiella marknader. Vidare ska FI 
vara samordningsorgan för tillsyn vad gäller finansiering av terrorism och penningtvätt. FI har 
även ett ansvar för ingripanden för att hindra finansiella obalanser, i syfte att upprätthålla en 
stabil kreditmarknad. Det anges i förordningens 2 § att FI ska jobba för ett tryggt finansiellt 
system som utgör ett högt konsumentskydd. Vidare framgår det av samma paragraf att FI svarar 
särskilt för att analysera och följa den utveckling som sker på FI:s ansvarsområde. Skulle det 
vara så att FI befarar att det finns en instabilitet i den finansiella sektorn, som kan resultera i 
negativa konsekvenser för systemet i helhet, ska FI informera regeringen om detta.  

I enlighet med förordningens 3 § ska FI utge en rapport en gång om året till regeringen avseende 
tillsynsarbeten av konsumentskyddet på finansiella marknaden. Vidare framgår det av samma 
paragraf att i rapporten ska det framgå uppgifter om FI:s bedömning om risker som finns för 
konsumenter på finansiella marknaden, de åtgärder som har tagits vid för att få ett starkare 
konsumentskydd samt vilka åtgärder som bör vidtas i framtiden. Sedan framgår det av 
förordningens 7 § att FI och KOV ska samråda i de områden som myndigheterna har ett delat 
tillsynsansvar. 

Likt KOV så styrs även FI av regeringen genom att myndigheten får ett nytt regleringsbrev 
varje år av regeringen. I det definieras de mål som FI ska uppnå och myndighetens arbete. I 
regleringsbrevet ska det även anges vilka medel FI får tillgång till.53 I enlighet med 2019 års 
regleringsbrev så ska FI redovisa för hur arbetet med tillsyn, registrering, effektiv reglering och 
tillståndsprövning har skötts för att uppnå målet och på vilket sätt åtgärderna har medverkat till 
att det finansiella systemet bidrar till en mer hållbar utveckling. Målet är att medverka till ett 
stabilt finansiellt system som kännetecknas av ett starkt förtroende med fungerande marknader 
som tar hänsyn till företagens och konsumenternas behov av finansiella tjänster parallellt med 
att det föreligger ett högt konsumentskydd.54 

 

3.3.2 Utförandet av tillsynen 
Utgångspunkten för FI:s tillsyn är att den ska vara riskbaserad. FI genomför sitt arbete enligt 
en tillsynsstrategi som framställdes 2014. Syftet med denna strategi var att regeringen och 
riksdagen hade beslutat om mål för den finansiella tillsynen. Dessa mål var att främja ett bra 
konsumentskydd och ett stabilt finansiellt system. För en riskbaserad tillsyn så är strategin 

                                                
52 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1), s. 6. 
53 https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/ordlistan-a-o#R, hämtat 2019-04-19. 
54 Regleringsbrev för budgetår 2019 avseende Finansinspektionen, Fi2019/00721/FPM, s. 1. 
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baserad på två delar, dels en riskklassificering och dels en riskbedömningsprocess. 
Riskklassificeringen kategoriserar företagen utifrån där problem tycks få mest negativa följder 
för samhällsekonomin och konsumenterna. Riskbedömningsprocessen rangordnar och urskiljer 
de största riskerna.55 För en finansiell reglering och tillsyn så är det yttersta målet att medverka 
till att det finansiella systemet fungerar säkert, effektivt och att arbetar emot de risker som 
förekommer i systemet som kan drabba konsumenterna och samhällsekonomin.56 

I enlighet med olika regelverk så utövar FI tillsyn över flera olika aktörer inom den finansiella 
marknaden. FI har som utgångspunkt i sitt tillsynsarbete att begränsa antalet risker som kan 
orsaka problem och ha en ogynnsam effekt för konsumenter eller på det finansiella systemets 
stabilitet. Det är utifrån dessa risker som FI avgör vilka verksamheter som ska prioriteras 
avseende tillsynsåtgärder för att myndighetens tillsynsarbete ska vara effektivt utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv.57 Emellertid så är det de största riskerna för konsumenterna 
och samhället som ska prioriteras.58 Den ambition som FI har, att kunna genomföra en 
riskbaserad tillsyn så långt det är möjligt, erfordrar i praktiken uppvägas mot det växande 
behovet av en regelverksstyrd tillsyn. Delvis så hänger detta samman i och med den ökade 
internationaliseringen av tillsynen, vilket kan innebära restriktion i verkligheten för hur långt 
tillsynen kan verka när det gäller prioritering efter risk.59 

 

3.3.3 Allmänna råd om kreditprövning 
Precis som KOV så har FI tagit fram allmänna råd angående konsumentkrediter. I enlighet med 
FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2014:11) så bör en 
kreditprövning grundas på skriftligt underlag eller annan pålitlig källa som exempelvis en 
kreditupplysning. Vidare vid bedömningen av konsumententers ekonomiska förhållanden så 
anser FI i råden att kreditgivaren bör ta hänsyn till konsumenters inkomst, utgifter, skulder och 
tillgångar. Vidare menar FI att en kreditprövning bör utföras även om en säkerhet har ställts för 
krediten.60  

 

3.4 Det delade tillsynsansvaret 

3.4.1 Bakgrund till uppdraget 
På uppdrag av regeringen så har Statskontoret61 gjort en utvärdering av KOV och FI:s delade 
tillsynsansvar avseende KkrL. I uppdraget ingick det att undersöka hur de båda myndigheterna 
arbetar med sina delar av tillsynsansvaret och att redogöra för myndigheternas verksamheter på 
området samt att göra en bedömning av det delade tillsynsansvaret med för- och nackdelar. 

                                                
55 Finansinspektionen (2014) Tillsynsstrategi, s. 3. 
56 Finansinspektionen (2014) Tillsynsstrategi, s. 6. 
57 Finansinspektionen (2014) Tillsynsstrategi, s. 12. 
58 Finansinspektionen (2014) Tillsynsstrategi, s. 13. 
59 Finansinspektionen (2014) Tillsynsstrategi, s. 14. 
60 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2014:11), s. 2. 
61 Statskontoret är Regeringens utrednings- och utvärderingsmyndighet. 
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Vidare ingick det i uppdraget att bedöma huruvida det delade tillsynsansvaret bidrar med hinder 
för en effektiv tillsyns istället.62 

Det finns flera olika typer av näringsidkare som erbjuder krediter till konsumenter. Från de lite 
mindre företagen som håller på med gräsrotsfinansiering till de större bankerna som förmedlar 
och erbjuder olika typer av lån. Dessa näringsidkare kallas för kreditgivare. 
Kreditmarknadsföretag och banker som exempelvis har tillstånd att driva sin verksamhet i 
enlighet med LBF kallas enligt lagen för kreditinstitut. De företag som istället har tillstånd 
enligt LVK är nämnda för konsumentkreditinstitut.63  

 

3.4.2 Myndigheternas utförande av tillsynen av kreditprövning 
KOV har uppdraget att bedriva tillsyn över att kreditgivarna beaktar KkrL, vilket framgår av 
55 § KkrL. Emellertid är Sveriges riksbank, de verksamheter som är under FI:s tillsyn och 
verksamhet hos Kronofogden undantagna av KOV:s tillsyn. De företag som har tillstånd i 
enlighet med LVK och de näringsidkare som beviljar egna krediter till konsumenter som gäller 
köp av verksamhetens tjänster eller varor är de företag som KOV utövar tillsyn över. När det 
gäller FI:s tillsyn på kreditmarknaden så blir de övriga institut som har tillstånd av dem själva, 
kreditinstitut bland annat. Således har FI tillsynsansvar enligt KkrL för majoriteten av 
kreditgivarna.64  

Som nämnts i avsnitt 3.3.1 och 3.3.2 så ska FI genomföra sitt tillsynsarbete enligt 
tillsynsstrategin som togs fram 2014. Utgångspunkten för denna strategi var de mål för den 
finansiella tillsynen som regeringen och riksdagen hade beslutat om att främja skyddet för 
konsumenter och ett stabilt finansiellt system. 

  

3.4.3 För- och nackdelar med delat tillsynsansvar 
Som en del av Statskontorets uppdrag har de i deras promemoria65 besvarat frågan huruvida det 
föreligger fördelar och nackdelar med det delade tillsynsansvaret som FI och KOV har. 
Statskontoret framför vidare att det varit svårt att empiriskt påvisa vilka fördelar och nackdelar 
som finns i och med delat tillsynsansvar. Detta grundas i att FI och KOV har utövat en tämligen 
begränsad kontroll över konsumentkreditinstituten under de senaste tre åren. Således menar 
Statskontoret i sin promemoria att de för- och nackdelar de lägger fram ska ses som principiella 
i enbart ett visst omfång.66 

                                                
62 Statskontoret promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar, dnr 
2017/281-5, s. 7. 
63 Statskontoret promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar, dnr 
2017/281-5, s. 11. 
64 Statskontoret promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar, dnr 
2017/281-5, s. 11-12. 
65 Statskontoret promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar, dnr 
2017/281-5. 
66 Statskontoret promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar, dnr 
2017/281-5, s. 29. 
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Av Statskontorets promemoria framgår det att de fördelar de ser med ett delat tillsynsansvar är 
följande: 

”- Olika ansvar för tillstånd och tillsyn ökar möjligheterna till en oberoende tillsyn  
- Det delade ansvaret kan leda till en tillsyn som är bättre anpassas till varje 
tillsynsobjekt   
- Tillsyn med olika perspektiv kan ge större underlag för tillsyn” 

Statskontoret framför att i och med uppdelningen mellan tillsynen och godkännande av tillstånd 
av konsumentkreditinstitutens kreditgivning så kan det medföra att tillsynen i mindre 
omfattning riskerar att bli berörd av beslut avseende tillståndsgivningen. Vidare menar 
Statskontoret att genom särhållning av FI:s granskning av rutiner och regler i 
tillståndsprocessen, granskning av den interna styrningen och KOV:s efterföljande kontroll av 
tillämpningen så skapas förutsättningar för att själva uppdraget avseende tillsynen får en 
prioritet. Då myndigheterna har olika kunskaper, utgångspunkter och arbetssätt så kan ett delat 
tillsynsansvar bli anpassat efter de enskilda tillsynsobjekten. De båda myndigheterna har som 
mål att främja ett konsumentskydd. Emellertid är dock KOV:s syfte ett renodlat 
konsumentperspektiv medan FI även ser till det finansiella systemets stabilitet. Dessutom är 
FI:s utgångspunkt i tillsynen att arbeta utifrån en ordnad riskanalys medan KOV:s kontroll 
främst utgår ifrån anmälningar som kommer till myndigheten. Vidare utgår FI:s kontroll utifrån 
interna rutiner och regelverk medan KOV granskar det faktiska bruket av KkrL. Av detta menar 
Statskontoret att delat tillsynsansvar avseende konsumentkreditinstituten kan medföra ett mer 
omfattande underlag för tillsynen. Således ges det bättre resurser att rikta in tillsynen mot 
problemen som de båda myndigheterna kunnat urskilja.67 

De nackdelar som Statskontoret identifierat framkommer i promemorian som följande: 

”- Myndigheternas krav på hur kreditgivarna ska genomföra sin kreditprövning skiljer 
sig åt 
- Myndigheterna tolkar sekretessreglerna olika, vilket hindrar dem från att utbyta 
informationen med varandra 
- Myndigheternas olika roller är otydliga för kreditgivarna” 

Genom den delade tillsynen så ställs det olika krav avseende kreditprövningen enligt 12 § KkrL 
gentemot olika kreditgivare. Emellertid så har avsaknaden av gemensam praxis på området 
medfört till att tillsynsobjekten har lämnats någorlunda ovisshet vad det är för krav som ställs. 
Statskontoret framför vidare att det exempelvis kan vara så att konsumentkreditinstituten kan 
känna en viss osäkerhet i och med att FI och KOV har olika krav när det gäller tillsynen och 
tillståndsprocessen. KOV har exempelvis i sina allmänna råd mer långtgående krav avseende 
kreditprövning än vad FI har. Vilket Statskontoret menar medför en risk då förutsättningar för 
att bedriva näringsverksamhet blir påverkad av vem som utövar tillsyn för olika kreditgivare.68 

                                                
67 Statskontoret promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar, dnr 
2017/281-5, s. 29-30. 
68 Statskontoret promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar, dnr 
2017/281-5, s. 30. 
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3.5 En civilrättslig sanktionsregel? 

3.5.1 Bakgrund till bestämmelsen och tillämpning av 36 § AvtL 
I SOU 2016:68, stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter, fördes bland 
annat diskussionen om en civilrättslig sanktionsregel. Det redogjordes ifall det skulle vara 
fördelaktigt att införa en civilrättslig sanktionsregel i de fall kreditgivares kreditprövning är 
bristfällig. En sådan åtgärd skulle innebära att om kreditgivaren skulle brista i sitt ansvar 
avseende kreditprövningen så blir inte konsumenten skyldig att återbetala delar av eller hela 
kreditfordran. En civilrättslig sanktion utökar kreditgivarnas ansvar vid en bedömning av 
konsumenters ekonomiska förhållande och återbetalningsförmåga. I första hand, tolkar 
utredningen, skulle en sådan bestämmelse syfta till att förmå kreditgivare att genomföra en 
bättre process gällande kreditprövningen. Vidare skulle detta bidra till att färre konsumenter 
beviljas krediter då de egentligen inte har förmågan att återbetala. För att kunna avgöra huruvida 
en civilrättslig sanktionsregel är en åtgärd som de facto kan bidra till en bättre kreditprövning 
är det viktigt att fastslå vilken kreditprövningsprocess som kan erfordras av kreditgivare inom 
ramen för gällande rätt.69 

Med stöd av 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område finns det en möjlighet, enligt gällande rätt, till jämkning av ett kreditavtal om 
kreditgivaren inte genomfört en tillräcklig kreditprövning.70 Av praxis från Högsta domstolen 
(HD) framgår det emellertid att det enbart är i undantagsfall som jämkning av kreditavtal kan 
bli aktuellt. Denna bedömning görs med utgångspunkt i att den lånesökande vanligtvis är insatt 
i sin ekonomi och själv har förmåga att avgöra dennes förutsättningar att klara av 
kreditåtagandet. Vidare ska det tas i beaktning att det är den lånesökande som bestämmer hur 
denne vill nyttja sina resurser och vilka ekonomiska risker denne vill ta. Det åligger inte 
kreditgivaren någon grundläggande skyldighet att pröva vad en låntagare avser att nyttja 
pengarna till.71 

I ett rättsfall, där rätten konstaterade att det var befogat med jämkning av ett kreditavtal på 
grund av bristfällig kreditprövning, handlade det om ett borgensåtagande som ett äkta par ingått 
för de skulder som kunde uppstå i deras gemensamma bolag. Vid ingåendet av 
borgensförbindelsen handlade det om att bevilja bolaget en kredit på nästintill 7 500 000 
kronor. Även fast det handlade om ett borgensåtagande som var en säkerhet för en verksamhet, 
där paret hade full insyn i och var beredda på att ta risker, så var paret småföretagare med 
begränsade resurser och i en underlägsen position i förhållande till banken. HD konstaterade 
vidare att med den information banken fått om makarnas finansiella situation borde det varit 
uppenbart för banken att makarna inte haft den återbetalningsförmågan. Trots detta beviljade 
banken makarna krediten. Vilket de i och med det handlade, enligt HD, stred mot FI:s allmänna 
råd om borgensförbindelser. Med stöd av detta ansåg HD att parets betalningsskyldighet skulle 
jämkas till 1 000 000 kronor jämte ränta.72  

                                                
69 SOU 2016:68, s. 189. 
70 SOU 2016:68, s. 203. 
71 Se NJA 1996 s. 3 och NJA 1999 s. 304. 
72 NJA 1999 s. 408. 
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Redan i departementspromemorian73 som var grund för 1992 års KkrL föreslogs det en 
civilrättslig sanktion. Sanktionen skulle vara i samma bestämmelse där det diskuterades att 
kreditprövning skulle vara ett krav för de näringsidkare som har kreditgivningsverksamhet. 
Förslaget var följande:  

”Vid bristfällig kreditprövning kan fordringen jämkas efter vad som är skäligt.”74 

Detta förslag diskuterades även vara den mest effektiva sanktionen. Vidare sades det att en 
civilrättslig sanktion skulle medföra att kreditgivaren får ett större ansvar vid klandervärt 
agerande och att krediten som beviljats i samband med agerandet kan jämkas ned i de fall den 
resulterar i en för stor belastning för konsumenten.75 Sammantaget blev förslaget som sådant 
att jämkning av fordring kan bli aktuellt i de fall kreditgivaren brustit i sitt ansvar gällande 
kreditprövningen, om krediten egentligen inte hade beviljats om en fullständig kreditprövning 
hade genomförts.76 

Vidare har det även föreslagits en civilrättslig sanktionsregel vid bristande kreditprövning i 
promemorian ”Konsumentskyddet inom det finansiella området”. Förslaget var följande: 

”Har näringsidkaren brustit i kreditprövning och skulle en noggrann 
kreditprövning ha visat att konsumenten inte hade förmåga att återbetala krediten 
helt eller delvis, skall näringsidkarens fordran sättas ned i motsvarande mån.”77 

Emellertid framfördes det att regel dock inte bör vara helt utan undantag, utan ett visst utrymme 
för att konsumenten ska ha visst ansvar bör också finnas. Framför allt när det gäller de uppgifter 
som konsumenter lämnat till kreditgivaren inför kreditprövningen är riktiga. Det framfördes 
således att förslaget om en sanktionsregel enbart skulle gälla i de fall inte särskilda skäl 
förespråkar emot det.78 

 

3.5.2 Skäl för och emot bestämmelsen 
En civilrättslig sanktionsregel vid bristande kreditprövning skulle komplettera de redan 
befintliga sanktionsmöjligheter som finns i KkrL. Dessutom skulle en civilrättslig 
sanktionsregel bidra till ett större skydd för konsumenter att inte lida skada när en kreditgivare 
inte tar det ansvar som åligger denne. En civilrättslig sanktion vid bristande kreditprövning 
skulle även resultera i en drivkraft för kreditgivare att följa de krav som finns för att genomföra 
en tillräcklig och säker kreditprövning.79 

När det i tidigare lagstiftningsarbeten diskuterats om civilrättslig sanktionsregel har det yttrats 
att regleringen skulle resultera i bevissvårigheter samt inte vara rättssäker då det inte står klart 
vilka närmare krav som ställs vid kreditprövning. Gällande bevissvårighet är det klart att 
kreditgivaren ska vara beredd på att behöva styrka om kreditprövningen genomförts på rätt sätt 
                                                
73 Ds 1990:84 – Ny konsumentkreditlag. 
74 Ds 1990:84, s. 55. 
75 Ds 1990:84, s. 55-56. 
76 Ds 1990:84, s. 58. 
77 Eriksson, A., Konsumentskyddet inom det finansiella området, s. 38. 
78 Eriksson, A., Konsumentskyddet inom det finansiella området, s. 42. 
79 SOU 2016:68, s. 213. 
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i det enskilda fallet.80 Av detta nu anförda framförs det i SOU 2016:68 att dessa argument emot 
en civilrättslig sanktionsregel inte kunde ses som avgörande för att avfärda detta som åtgärd. 
Vidare anförs det i samma betänkande att en civilrättslig sanktionsregel skulle syfta till att dels 
rent allmänt ha en inverkan i kreditgivarnas kreditprövning och dels att uträtta en passande 
ansvarsfördelning mellan konsument och kreditgivare.81 

I samma betänkande ställs frågan om en civilrättslig sanktion skulle medföra att kreditgivaren 
förlorar rätten att ta ut avgifter och ränta för krediten, eller ifall det bör finnas en mer omfattande 
möjlighet till jämkning av hela kreditfordran. Skulle det vara så att kreditgivaren förlorar sina 
inkomster för kreditgivningen trots möjligheten till att få tillbaka kreditbeloppet skulle detta 
troligtvis avta regleringens verkan som påtryckningsmedel. Emellertid skulle en sådan reglering 
ändock ses som mer lättare att tillämpa och förutsebar samt i linje med vad som gäller i de fall 
ett avtal ses som ogiltigt. Skulle det istället vara så att en civilrättslig sanktionsregel skulle 
medföra att hela kreditfordran kan jämkas bidrar det till ett mer omfattande konsumentskydd 
samt större uppmuntran till att kreditgivare genomför en fullgod kreditprövning. Utgångspunkt 
avseende jämkning skulle således vara den återbetalningsförmåga som skulle ha framkommit 
vid en korrekt genomförd kreditprövning. Det kan dock ses som oskäligt gynnsamt för 
konsumenten om denne kan få nyttja hela eller delar av kreditsumman. Särskilt i de fall 
konsumenten de facto saknade återbetalningsförmåga när prövningen genomfördes, men att det 
senare visar sig att konsumenten haft möjlighet att återbetala.82  

En annan fråga som lyfts fram i betänkandet är om det bör tas med i beaktning det faktum att 
konsumentens egen information kan ha medverkat till en felaktig bedömning. Parallellt med att 
kreditgivaren brustit i sitt ansvar att granska uppgifterna från konsumenten eller efterfråga 
kontrolluppgifter. Emellertid kan det även finnas situationer då kredittagaren är väl medveten 
om omständigheter som kan påverka dennes återbetalningsförmåga av krediten, samtidigt som 
kredittagaren ändock på ett korrekt sätt lämnat information som kreditgivaren har efterfrågat. I 
denna situation kan det således ses som oskäligt att kredittagaren ska få förmånen att inte bli 
tvungen att betala enligt kreditavtalet. Här framförs det i betänkandet att det självklart går att 
argumentera för att det i dessa situationer åligger domstol att i varje enskilt fall göra en 
skälighetsbedömning, där flertalet olika faktorer bör tas med i beaktning. Emellertid beskrivs 
det i betänkandet att det är svårt att i förväg bestämma vilken vikt faktorerna bör ha vid en 
prövning, och att dessa frågor lämnades över till rättstillämpningen. Med grund i detta anfördes 
det att bestämmelsen om civilrättslig sanktion skulle kunna bli svår att tillämpa och svårt att 
förutse utfallet då bestämmelsen inte torde kunna tillämpas enhetligt.83 

En annan nackdel med bestämmelsen anförs i betänkandet att vara funktionen som sanktion 
lämnas åt den i regel svagare parten, nämligen konsumenten. Utfallet kan bli som sådant att 
konsumenter blir tveksamma till att starta en tvist med kreditgivare och kan få svårt att avgöra 
en process utfall då denne inte har insikt i kreditgivares kreditprövning. Vidare anförs det i 
betänkandet att om en civilrättslig sanktionsregel skulle införas bör den formuleras så den är i 

                                                
80 Prop. 2009/10:242, s. 57. 
81 SOU 2016:68, s. 213 
82 SOU 2016:68, s. 213-214. 
83 SOU 2016:68, s. 214. 
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linje med de förslag som tidigare angivits, fastän det uttalats nackdelar om detta. I betänkandet 
ansåg utredningen att om en civilrättslig sanktionsregel ska införas bör utgångspunkten vara att 
jämkning av krediten kan ske utifrån den möjlighet till betalning konsumenten haft som skulle 
ha visats vid en korrekt genomförd kreditprövning. Emellertid ska jämkning enbart få ske i de 
fall där det anses vara skäligt. Med andra ord så finns den andra faktorer som kan komma att 
ha inverkan på bestämmelsen. Exempelvis om konsumenten lämnar felaktiga uppgifter till 
kreditgivaren inför kreditprövning, oavsett om det varit medvetet eller ej. Då bör det till 
exempel ses som oskäligt ifall konsument får använda sig av en jämkningsregel. Utan 
undantagen bör vara, anser utredningen i betänkandet, ifall den felaktiga informationen som 
lämnats av konsumtenen haft en betydelse för kreditprövningen. I utredningen ges det ett 
förslag på hur en civilrättslig sanktionsregel skulle kunna införas i anslutning till bestämmelsen 
om kreditprövningen i KkrL.84 Förslaget var följande: 

”12 b § Om en näringsidkare, som ska bedöma en konsuments möjligheter att bli 
beviljad en högkostnadskredit, inte gör en kreditprövning eller om den utförda 
kreditprövningen är bristfällig, får näringsidkarens fordran jämkas till vad som 
är skäligt med hänsyn till den betalningsförmåga som borde ha framgått vid en 
tillräckligt noggrann kreditprövning. Detta gäller dock inte om konsumenten 
lämnat felaktiga uppgifter som haft betydelse för kreditprövningen.  

Om kreditfordran jämkas enligt första stycket får även andra avtalsvillkor jämkas 
om det behövs.”85 

Trots detta förslag till bestämmelsen kom utredningen fram till att en civilrättslig sanktion inte 
kunde föreslås då argumenten emot en reglering vägde för tungt. Även fast det finns en 
möjlighet att ge definition på vad som bör ställas som krav för att inte en kreditprövning ska 
ses som bristfällig så skulle den bli svår att tillämpa och inte förutsebar. Då konsumenten inte 
får någon inblick i hur kreditprövningen egentligen går till och det är konsumenten som måste 
åberopa regleringen kan det resultera i onödiga tvister. Detta då det de facto kan var andra 
faktorer som ligger bakom konsumentens betalningssvårigheter och inte nödvändigtvis en 
bristfällig kreditprövning. Avslutningsvis anförde utredningen att det finns andra åtgärder som 
istället bör regleras för att färre riskabla krediter ska beviljas av kreditgivare.86  

                                                
84 SOU 2016:68, s. 215-216. 
85 SOU 2016:68, s. 217. 
86 SOU 2016:68, s. 360-361. 
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4. BEDÖMNINGAR & AVGÖRANDEN I TILLSYNSARBETET 
4.1 Inledning 

Detta kapitel har till syfte att redogöra för KOV:s och FI:s tillsynsarbete. Detta presenteras med 
beslut som fastslagits av de båda myndigheterna. Varför denna presentation görs är för att 
belysa vad myndigheterna ställer för krav på kreditgivare och hur de anser att en kreditprövning 
bör utföras. Vidare redogörs det för de beslut som överklagats till högre instanser, och vad rätten 
där gör för bedömning avseende kreditprövningskravet. 

 

4.2 Konsumentverkets praxis 

4.2.1 Beslut tagna av myndigheten 
Nedan kommer det redogöras för beslut mot kreditgivare som fattats av KOV när myndigheten 
anser att företagen inte efterlever kravet om kreditprövning i 12 § KkrL. Redogörelsen beträffar 
en beskrivning på vilka grunder som KOV menar på att kreditgivarna inte tagit hänsyn till 
reglerna i KkrL i sin verksamhet. 

 

H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 

Beslut från myndigheten 

KOV meddelade H & M Hennes & Mauritz Sverige AB (H&M) en varning, förenat med en 
sanktionsavgift på 8 000 000 kronor.87 

 

Skäl för myndighetens beslut 

Bakgrunden till beslutet var att KOV under 2014 granskat kreditprövningar som utförts av 
H&M och begärde in information för samtliga beviljade krediter under några veckor det året. 
Vidare hade KOV begärt in policys, instruktioner och annan skriftlig dokumentation som kan 
ha haft relevans för H&M:s kreditprövningar. 

I sin kreditprövningsprocess hade H&M anfört att det genomförs två olika delar i 
kreditkontrollen av en konsument. Först och främst sker en intern kontroll varvid konsumentens 
personnummer avstäms och där befintliga kredittagare synas mot bolagets egna system. Efter 
det sker en extern kreditkontroll där konsumenten verifieras gentemot ett flertal källor, som 
bland annat dennes inkomst, adress, skuldsaldo och ålder. Detta vägs sedan samma till ett så 
kallat scoringvärde. Det är sedan inte de enskilda uppgifter som hämtats in som används vid 
bedömningen, utan det är scoringvärdet som avgör huruvida en konsument ska beviljas krediten 
eller inte, samt hur stort belopp som kan bli beviljat. 

Emellertid framförde KOV i sin bedömning att av det material som inskickats hade H&M inte 
inhämtat uppgifter avseende konsumentens utgifter, inkomst eller eventuella övriga krediter. 

                                                
87 Konsumentverket, beslut 2014-12-08, dnr 2014/542. 
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Det framgick av utredningen att H&M varken inhämtat uppgifterna direkt från konsumenten 
eller på annat sätt. Således menade KOV i bedömningen att H&M inte har hämtat in tillräckligt 
med information för att kunna kontrollera den enskilda konsumentens förmåga att betala 
tillbaka. Bristerna i kreditprövningen var enligt KOV:s mening att ses som särskilt allvarliga. 

Vidare noterade KOV att det inte uppgavs att H&M, i de dokument som skickats in vid 
utredningen, vid en kreditprövning ska hämta in och beakta information om konsumentens 
utgifter, inkomst eller övriga krediter. Det framgick inte heller av dokumenten att H&M ska 
göra en uppskattning av konsumentens förmåga att återbetala. KOV konstaterade i sin 
bedömning att de ovan redovisade bristerna var aktuella i samtliga kreditprövningar som hade 
beviljats under ett flertal veckor, och att dessa brister skulle anses som systematiska. 

Vid tiden för granskningen ansåg KOV att bristerna i H&M:s kreditprövning både var så 
allvarliga och systematiska att H&M skulle kunna föreläggas att sluta med 
kreditgivningsverksamheten. Dock ansåg KOV att en varning förenad med sanktionsavgift 
skulle anses som tillräckligt mot den bakgrund att H&M hade en pågående förändring i sin 
policy.  

KOV:s beslut gentemot H&M överklagades till förvaltningsrätten (FörvR), vilket redogörs för 
under avsnitt 4.2.2. 

 

Grandvik AB 

Beslut från myndigheten 

KOV meddelade Grandvik AB (Grandvik) att upphöra bevilja krediter. Föreläggandet 
förenades med ett vite om 750 000 kr.88 

 

Skäl för myndighetens beslut 

KOV framförde i sitt beslut om föreläggandet gentemot Grandvik att det förelåg brister i 
bolagets kreditprövningsprocess och att dessa brister var särskilt allvarliga då bolaget uteslutit 
att hämta in information om konsumentens utgifter och ifall konsumenten redan hade andra 
krediter. Således hade inte Grandvik haft förmåga att kunna göra bedömningen om 
konsumenten haft förmåga att betala tillbaka eller inte. Vidare hade KOV uppmärksammat att 
Grandvik bland annat inte informerat att vid kreditprövning ska hänsyn tas till information 
avseende utgifter och andra krediter.  

KOV bedömde dessa brister som systematiska då samtliga krediter som myndigheten hade 
undersökt visat sig ha dessa brister. Myndigheten bedömde att den kreditgivningsprocess som 
Grandvik använt sig av inte ger utrymme för en bedömning om konsumenters ekonomiska 
förhållande och således inte heller återbetalningsförmåga. Med bakgrund av detta ansåg KOV 
att ett föreläggande om upphörande med kreditgivningsverksamheten var skäligt. 

                                                
88 Konsumentverket, beslut 2014-11-05, dnr 2012/541. 
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Emellertid överklagades KOV:s beslut gentemot Grandvik till FörvR, vilket kommer att 
redogöras för under avsnitt 4.2.2. 

 

4.2.2 Beslut från förvaltningsrätten 
Nedan kommer de redogöras för de beslut som förvaltningsrätten tagit avseende avgöranden 
från KOV som överklagats.  

 

H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 

Förvaltningsrättens beslut 

Rätten biföll överklagandet i enlighet med det tredje yrkandet från H&M. Domen innebar att 
den varning som ålagts bolaget kvarstod, men att sanktionsavgiften reducerades till 6 000 000 
kronor.89 

 

Överklagande till förvaltningsrätten och rättens bedömning 

H&M överklagade emellertid KOV:s beslut. I första hand att sanktionsavgiften och varningen 
skulle slopas, i andra hand att bara sanktionsavgiften skulle slopas och i tredje hand att 
sanktionsavgiften skulle sättas ned. H&M menade i överklagan att med bakgrunden av den 
typen av krediter som erbjuds av bolaget och dess storlek, så var den informationen som 
kreditprövningen byggt på att anses som tillräcklig. Vidare anförde H&M att den ytterligare 
informationen som enligt KOV bör inhämtas inte var nödvändig vid genomförande av 
kreditprövning som motsvarar lagens krav. 

KOV motsatte sig emellertid bifall till överklagandet och höll fast vid att H&M inte hade hämtat 
in tillräckliga uppgifter för att kunna genomföra en kreditprövning i enlighet med KkrL. Vidare 
anförde KOV att det inte förelåg några synpunkter avseende den scoringmodellen som H&M 
använde sig av. Ändock menade KOV att scoringmodellen måste kombineras med aktuell 
information angående konsumenternas ekonomiska förhållanden, inhämtat från konsumenten 
själv eller på annat håll, för att tillräckliga uppgifter ska anses ha inhämtats. Att använda 
scoringmodellen ensamt ansågs inte enligt KOV att vara som tillräckligt.   

I rättens bedömning framfördes att H&M inte har inhämtat aktuella uppgifter om konsumentens 
ekonomiska förhållanden direkt från konsumenten i de fall som granskats. Utan den information 
som hämtats in om konsumenten har gjorts genom extern kreditupplysning och att denna 
informationen låg en tid bakåt i tiden. Med bakgrund av vad som ovan redogjorts för så fann 
FörvR att de uppgifter som H&M:s kreditprövning grundats på inte kunde anses som tillräckliga 
för att kunna avgöra konsumentens ekonomiska förhållanden med en hög säkerhet. Således 
instämde FörvR med KOV:s beslut om bristfällig kreditprövning samt att bristerna i prövningen 
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inte var att anses som ringa. Därmed var en varning förenat med sanktionsavgift befogat, dock 
var KOV:s beslut om avgiften något för hög enligt FörvR och att 6 000 000 ansågs mer skäligt. 

Både H&M och KOV överklagade domen till kammarrätten (KamR), vilket kommer att 
redogöras för under avsnitt 4.2.3. 

 

Grandvik AB 

Förvaltningsrättens beslut 

Rätten upphävde KOV:s beslut om att förelägga Granvik att sluta med 
kreditgivningsverksamheten och beslutade att tilldela Grandvik en varning och en 
sanktionsavgift på 300 000 kr.90 

 

Överklagande till förvaltningsrätten och rättens bedömning 

Grandvik överklagade KOV:s beslut till FörvR och yrkade i första hand att rätten skulle 
upphäva myndighetens beslut, i andra hand att en varning meddelas och i tredje hand att en 
varning meddelas förenat med sanktionsavgift. Grandvik grundade sitt yrkande på att bolaget 
hade lämnat in en beskrivning av hur kreditprövningsprocessen går till och vilka förändringar i 
processen som bolaget hade utfört. Bolaget framförde vidare att det inte hade uppfattats att 
KOV efterfrågade viss information avseende varumärket ”Extrakrediter”. Sedan menade 
Grandvik att bolaget hade inhämtat de uppgifter om konsumenters ekonomiska förhållande som 
KOV haft som krav.  

KOV bestred ett bifall till överklagandet och yrkade för de fall rätten valde att undanröja 
föreläggandet yrkar KOV att Grandvik får en varning förenat med en sanktionsavgift på 
700 000 kronor eller det belopp som FörvR anser är skäligt. Myndigheten menade att de 
uppgifter som lämnats från bolaget avseende ändringar de facto inte genomförts. KOV 
framförde, som tidigare i sitt beslut, att den kreditgivningsprocess som Grandvik använt var 
bristfällig och de uppgifter som bolaget inhämtat inte kunde ses som tillräckliga.  

FörvR redogjorde i sitt beslut för innebörden av 12 § KkrL och att uttrycket ”tillräckliga 
uppgifter” kommer från ett EU-direktiv, som innebär att kreditgivningsverksamheten ska 
inhämta uppgifter som sedermera kan användas för att bedöma konsumentens 
betalningsförmåga med hög säkerhet. Bolagets har vidare en skyldighet att skaffa en helhetsbild 
av konsumentens ekonomiska förhållande.  

Rätten fann att den information om konsumenten som Grandvik grundat sin kreditprövning på 
inte varit tillräcklig för att kunna bedöma konsumentens ekonomiska förutsättningar med hög 
säkerhet. Precis som KOV ansåg FörvR att Grandvik brustit i kreditprövningen och att bristerna 
skulle ses som allvarliga. Emellertid tog rätten i beaktning att Grandvik inlett ett 
förändringsarbete i kreditgivningsprocessen och att ingripandet därmed kunde mildras. 
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Sammantaget ansåg rätten att ett föreläggande om förbud att bevilja krediter inte kunde ses som 
en skälig åtgärd, utan en varning skulle räcka. När det kom till sanktionsavgiften ansåg FörvR 
att 300 000 kronor var skäligt. 

 

4.2.3 Högre instansers beslut 
Nedan kommer det redogöras för beslut från KamR och Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).  

 

H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 

Kammarrättens beslut 

Rätten upphävde KOV:s beslut och domen från FörvR.91 

 

Överklagande till kammarrätten och rättens bedömning  

KOV yrkade att rätten skulle fastställa sanktionsavgiften till 8 000 000 kronor och grundande 
detta på att myndigheten ansåg att FörvR hade sänkt sanktionsbeloppet till 6 000 000 kronor 
utan någon egentlig motivering. KOV menade att detta belopp var för lågt, och att det 
ursprungliga beloppet på 8 000 000 kronor var skäligt av den betydelse att avgiften ska vara 
kännbar och har sitt syfte i att få bolag att avstå från framtida överträdelser. Vidare anförde 
KOV att bristerna i H&M:s kreditprövning var så allvarliga att myndigheten övervägde att 
förelägga H&M att sluta med kreditgivningsverksamheten. Emellertid ansåg KOV att en 
varning förenat med sanktionsavgift var skäligt utifrån den uppgiften från H&M att bolaget 
arbetat för en ny kreditprövningspolicy. Vidare höll KOV fast vid vad som yrkats i tidigare 
instans. 

H&M yrkade att rätten i första hand skulle upphäva FörvR dom samt KOV:s beslut om varning 
förenat med sanktionsavgift, i andra hand slopa beslutet om sanktionsavgift och i tredje hand 
ytterligare sätta ned sanktionsavgiften. H&M anförde i överklagan att FörvR i sitt beslut 
felaktigt utgått från svenska förarbetsuttalanden och inte noggrant undersökt KkrL i ljuset av 
EU-rätt. Vidare menade H&M att det inte fanns något stöd för KOV:s och FörvR:s 
argumentation att det finns stöd i KkrL eller EU-direktivet att det anses vara nödvändigt vid 
bedömning av konsumentens ekonomiska förhållanden att hämta in uppgifter direkt från 
konsumenten. Utan att den metod, en scoringmodell framtagen av Bisnode Kredit AB92, som 
bolaget använder skulle ses som tillräcklig och överensstämma de krav som finns i KkrL.  

I sin bedömning redogjorde KamR för syftet med 12 § KkrL och att det framgår att 
kreditprövningen ska ha stöd i tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska 
förhållanden, samt att detta uttryck ”tillräckliga uppgifter” är hämtat ur ett EU-direktiv. Vidare 
i sin bedömning redogjorde KamR för ett mål93 från EU-domstolen. Där det beskrevs att det 

                                                
91 Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-10-19, mål nr 529-16. 
92 Gör kreditprövningar och har tillstånd av Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet. 
93 Se mål C-449/13, CA Consumer Finance SA. 
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snarare är så att kreditgivaren får ett utrymme för att göra en skönsmässig bedömning för vad 
som ska anses som tillräckliga uppgifter med denna ordalydelsen. Dessutom uttrycks det att 
påståenden och information direkt från den enskilde konsumenten inte kan ses som tillräckliga 
om de inte kan styrkas med handlingar. KamR gick i linje med denna dom från EU-domstolen 
och av rättens bedömning framgick att formuleringen i 12 § KkrL inte ger ett stöd i att uppgifter 
ska inhämtas direkt från konsumenten. Vidare ansåg rätten att det inte framgår vad det är för 
information som ska inhämtas, utan att det ger utrymme för en skönsmässig bedömning.  

KamR anförde att den metod, scoringmodellen, som H&M använt sig av var att anse som 
tillräcklig för den kreditgivningsverksamhet som bolaget drev. Avslutningsvis ansåg KamR att 
KOV inte haft fog för att meddela H&M en varning förenat med sanktionsavgift och att 
underinstansernas beslut skulle upphävas. 

Denna dom överklagades till HFD, vilket kommer att redogöras för nedan.  

 

Högsta förvaltningsdomstolens dom 

HFD avslog överklagandet från KOV.94 

 

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen och rättens bedömning 

KOV yrkade i överklagan att myndighetens beslut skulle fastställas och grundande det i vad 
som anförts hos tidigare instanser. Vilket var att H&M i sin kreditprövning inte hämtat in 
tillräckligt med information för att med hög säkerhet kunna avgöra huruvida konsumenter haft 
återbetalningsförmåga. Detta bestred H&M och hävdade som i tidigare instanser att den metod 
som kreditprövningen grundat sig på var tillräcklig och innehöll information som också var 
verifierbar.  

HFD gick i linje med KamR i sin bedömning och anförde att de krav som KOV ställt på bolaget 
att hämta in uppgifter direkt från konsumenten inte gick att stödjas i varken 12 § KkrL eller 
EU-direktivet. Likt KamR redogjorde HFD även för den dom från EU-domstolen gällde den 
skönsmässiga bedömningen som uttrycket ”tillräckliga uppgifter” grundas i. Det är emellertid 
viktigt att beakta de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall vid bedömning huruvida 
uppgifterna som inhämtats är tillräckliga eller inte. Sammantaget fann HFD att H&M:s 
kreditprövning var att anses som tillräcklig mot den bakgrund vad för krediter det är som 
bolaget beviljat. HFD instämde i KamR bedömning och avslog således överklagan.  

 

4.3 Finansinspektionens praxis 

4.3.1 Beslut tagna av myndigheten 
Till skillnad från besluten från KOV så har inte FI tagit något sanktionsbeslut i enlighet med 12 
§ KkrL. Detta med grund i att FI anser att det fordrar mycket tid och är ett ineffektivt sätt till 

                                                
94 Högsta förvaltningsdomstolens, dom 2017-11-15, mål nr 5868-16. 
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att få aktörerna att ändra sin kreditprövning. Istället har FI gjort interna rapporter vad gäller 
bristande kreditprövning enligt 12 § KkrL.95 Nedan kommer istället redogöras för de beslut om 
sanktion som FI tagit vid bristande efterlevnad av kravet om kreditprövning enligt LBF. Detta 
för att illustrera hur FI överlag anser att en fullgod kreditprövning bör utföras. 

 

Remium Nordic AB 

Beslut från myndigheten 

FI meddelade Remium Nordic AB (Remium) en varning förenat med sanktionsavgift på 
3 500 000 kronor.96 

 

Skäl för myndighetens beslut 

FI redogjorde inledningsvis i sitt beslut att Remium har tillstånd att driva finansieringsrörelse i 
enlighet med LBF och är under myndighetens tillsyn. Bakgrunden till FI:s beslut var att i början 
av 2017 inledde myndigheten en kreditriskundersökning av Remium, där bolagets samtliga 54 
kreditakter granskades. Vid genomgången visades det att bolaget hade allvarliga brister 
gällande bland annat kreditprövningen. Vidare anförde FI om bestämmelsen i 8 kap. 1 § LBF 
där det framgår att en kreditgivare ska pröva risken för de förpliktelser som följer krediten innan 
den beviljas. Enbart i de fall där skyldigheterna på goda grunder kan väntas fullgöras får 
kreditgivaren bevilja krediten. Sedan av lagens 8 kap. 2 § framgår det att kreditgivarens 
kreditprövning ska vara grundad på tillräckliga uppgifter för att kunna avgöra risken med att 
godkänna krediten. 

Efter genomgången av bolagets kreditakter kunde FI konstatera att cirka en fjärdedel av akterna 
saknade uppgifter som exempelvis kredittagares ekonomiska förhållanden. Av FI:s allmänna 
råd framgår det att kreditgivare ska genomföra en kreditprövning för att få en god bild av 
konsumentens ekonomiska ställning. Vidare framgår det av samma råd att kreditprövningen 
bör innehålla en känslighetsanalys av konsumentens återbetalningsförmåga. FI fann att 
Remium varken följt myndighetens allmänna råd eller kraven i LBF. Med grund i detta fick FI, 
i enlighet med 15 kap. 1 § LBF, vidta åtgärder mot bolaget.  

I sitt beslut övervägde FI att återkalla bolagets tillstånd att driva finansieringsverksamhet, detta 
då bristerna var så pass allvarliga enligt myndigheten. FI fann att trots att bristerna i bolagets 
kreditriskhantering och kredithantering varit allvarliga, hade detta ägt rum under en tämligen 
kort tid. Remium hade även meddelat FI under sommaren 2017 att bolaget tagit beslutet att 
avveckla bolagets finansieringsverksamhet. Med detta i beaktning ansåg FI att en varning, 
förenat med en sanktionsavgift 3 500 000 kronor, var ett tillräckligt ingripande.  

 

                                                
95 Statskontoret promemoria Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar, dnr 
2017/281-5, s. 20-22. 
96 Finansinspektionen, beslut 2017-09-11, FI Dnr 17-658. 
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Beslut från myndigheten 

FI återkallade Remium tillstånd att driva finansieringsrörelse.97 

 

Skäl för myndighetens beslut 

Bakgrunden till FI:s beslut är följande. I september 2017 hade FI meddelat Remium en varning 
som var förenad med en sanktionsavgift på 3 500 000 kronor. Som grund för myndighetens 
beslut var, som ovan redogjorts för, att Remium hade allvarliga brister i sin kreditriskhantering 
och kredithantering. Däribland var bland annat bolagets kreditprövning. Emellertid skulle 
bolagets avveckling av finansieringsrörelsen, enligt Remium själva, vara klar i till sista 
december 2017. FI hade därefter följt bolagets avveckling genom att bland annat kontinuerligt 
granska uppgifter från Remium. En revisor, på uppdrag från FI, följde även bolagets 
avveckling.  

Vid myndighetens och revisorns kontroll fann FI att Remium hade haft fortsatt allvarliga brister 
i sin kontroll av bland annat kreditriskhantering. Vidare var FI under den uppfattning att bolaget 
saknade förmåga till, och kanske vilja att, följa de grundläggande krav som fanns angående 
bland att konsumentskyddet. Med detta som bakgrund fann FI att en ytterligare varning inte 
skulle ses som tillräcklig åtgärd, utan enbart en återkallelse av Remiums tillstånd skulle var det. 
FI beslutade om en särskild avvecklingsplan, där Remium fick fyra månader på sig att avveckla 
verksamheten. Detta för att få en ordnad avveckling som skulle ha dämpa effekten för Remiums 
kunder i största möjliga mån. 

Remium överklagade detta beslut till FörvR, vilket kommer att redogöras för under avsnitt 
4.3.2. 

 

Paylevo AB 

Beslut från myndigheten 

FI gav Paylevo AB (Paylevo) ett föreläggande att senast den 30 november 2015 upphöra med 
viss verksamhet avseende konsumentkrediter.98 

 

Skäl för myndighetens beslut 

Bakgrunden till FI:s beslut är följande. I början av september 2015 inledde FI en undersökning 
av bolagets verksamhet, bolaget var sedan 2013 registrerat hos FI. Myndigheten bad Paylevo 
att skicka information om verksamheten. Efter drygt en månads tid inkom bolaget med svar till 
FI. På grund av Paylevos svar efterfrågade FI två dagar senare att Paylevo skulle yttra sig över 

                                                
97 Finansinspektionen, beslut 2018-04-17, FI Dnr 17-19013. 
98 Finansinspektionen, beslut 2015-04-17, FI Dnr 15-13749. 
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myndighetens preliminära prövning att Paylevo drev verksamhet som var tillståndspliktig i 
enlighet med LVK, och att FI reflekterade över att vidta åtgärder mot bolaget.  

Vidare i sin bedömning anförde FI om bestämmelsen i LVK och att tillstånd av myndigheten 
krävs i de fall bolagets verksamhet går ut på att lämna eller förmedla konsumentkrediter. Skulle 
ett bolag bedriva denna verksamhet, och omfattas av LVK, utan att vara behörig till det ska FI 
i enlighet med 24 § samma lag meddela bolaget att upphöra med verksamheten. FI fann i sin 
bedömning att Paylevo, genom sin tjänst, lämnat konsumentkredit som omfattas av LVK. Detta 
då konsumenter vid nyttjande av Paylevos tjänst finansierat köpet hos en handlare med kredit, 
gör ett kreditköp i enlighet med KkrL och kredit lämnats i den mening som åsyftas i LVK.  

Då Paylevo varken hade tillstånd enligt LVK att driva verksamheten eller ansökt om tillstånd 
enligt samma lag, var inte bolaget behörig att driva den verksamheten. Med detta som bakgrund 
hade FI rätt att förelägga Paylevo att upphöra med verksamheten. Förenat med detta ansåg FI 
att ett vite på 50 000 kronor per inledd månad efter delgivning om åläggandet inte efterföljts 
var skäligt.  

Paylevo överklagade detta beslut till FörvR, vilket kommer att redogöras för under avsnitt 4.3.2. 

 

4.3.2 Beslut från förvaltningsrätten 
Nedan kommer en presentation för de beslut som FörvR tagit avseende de avgöranden från FI 
som har överklagats. Det som särskilt kommer att redogöras för är rättens beslut avseende 
kreditprövning. 

 

Remium Nordic AB 

Beslut från förvaltningsrätten 

FörvR avslog överklagandena.99 

 

Överklagande till förvaltningsrätten och rättens bedömning 

Remium överklagade till FörvR följande av de beslut som tagits av FI. Gällande 
sanktionsavgiften på 3 500 000 kronor yrkade Remium att rätten i första hand skulle upphäva 
detta beslut, och i andra hand skulle avgiften sättas ned. Med grund för detta menade Remium 
att FI inte haft hänsyn till omständigheter som uppkommit under utredningens gång. Även FI:s 
beslut gällande återkallelse av bolagets tillstånd att driva finansieringsverksamhet 
överklagades, och Remium yrkade att detta beslut skulle upphävas. Remium menade att de 
omständigheter som varit som grund för FI:s beslut var otillräckliga. Som stöd för sitt argument 
menade Remium att bolaget frivilligt sedan en tid tillbaka avvecklat sin finansieringsrörelse. FI 
yrkade emellertid att överklagandena skulle avslås.  

                                                
99 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2018-09-27, mål nr 23038-17 och 10037-18. 
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Gällande sanktionsavgift fann FörvR att den förvisso var hög, men med hänsyn till de 
överträdelse som Remium gjort och att dessa sammantaget sågs som allvarliga var den skälig i 
rättens mening. Sanktionsavgiften skulle därmed fastställas och överklagandet avslogs. Rätten 
fann vidare att Remium inte utfört någon kreditprövning i samband med förlängning av fem 
stycken krediter som hade beviljat. FörvR var i linje med FI och ansåg att bolaget inte kunde 
haft tillräckligt med beslutsunderlag för att kunna bevilja detta. Därmed uppfyllde inte bolaget 
de kravs så ställs i 8 kap. 1-3 §§ LBF. 

Även överklagandet avseende återkallelse av tillstånd avslogs. Detta då rätten fann att FI i sitt 
beslut haft hänsyn till Remium inte avvecklat sin verksamhet trots bolaget i samband med 
beslutet 2017 uppgett att detta skulle ske. FörvR konstaterade att Remium fortsatt att driva sin 
verksamhet i flera månader efter det datum då avvecklingen skulle vara slutförd. Emellertid 
fann rätten ingen anledning att ifrågasätta de uppgifterna om att Remium haft svårigheter att 
slutföra avvecklingen av verksamheten. Trots detta fann rätten att en annan sanktion än den 
som FI valt inte skulle ses som aktuell. 

 

Paylevo AB 

Beslut från förvaltningsrätten 

FörvR avslog överklagandet.100 

 

Överklagande till förvaltningsrätten och rättens bedömning 

Paylevo yrkade att FörvR skulle upphäva FI:s beslut och anförde att bolagets verksamhet gick 
ut på att driva så kallad factoring. Med andra ord att köpa kundfordringar av olika handlare när 
dessa ger möjligheten att handla på faktura till sina kunder. Bolagets verksamhet gick således 
inte ut på att förmedla eller lämna krediter som faller inom ramen för LVK. Med detta menade 
Paylevo att FI:s beslut grundats på en utsträckt tolkning av tillståndskravet och ifrågasatte 
huruvida myndighetens beslut möjligen stred mot legalitetsprincipen. FI höll emellertid fast vid 
sitt beslut.  

FörvR framförde inledningsvis i sin bedömning att de bolag som driver verksamhet genom att 
lämna eller förmedla konsumentkrediter har som krav att ha tillstånd av FI enligt LVK. 
Huvudfrågan i målet var huruvida Paylevo bedrev sådan verksamhet som ovan nämnts eller om 
det enbart var så kallad factoring. Likt FI ansåg rätten att Paylevo lämnar avtal om kontokredit, 
som angivs i KkrL. Vidare fann FörvR att det rörde sig om en sådan överenskommelse mellan 
kreditgivaren och säljaren som föll inom ramen för kreditköp i KkrL. Således lämnade Paylevo 
konsumentkrediter i enlighet med LVK. Då bolaget inte haft tillstånd till detta ansåg rätten att 
FI haft fog att meddela Paylevo att upphöra med verksamheten. 

Detta överklagades emellertid till KamR, vilket kommer redogöras för under avsnitt 4.3.3. 

                                                
100 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-01-14, mål nr 25731-15. 
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4.3.3 Högre instansers beslut  
Nedan kommer det redogöras för avgöranden från FI som överklagats till KamR och HFD och 
instansernas beslut. 

 

Paylevo AB 

Kammarrättens beslut 

Rätten biföll överklagandet och upphävde beslutet från FörvR.101 

 

Överklagande till rätten och rättens bedömning  

Financial Tech Sweden AB (tidigare Paylevo AB, härefter bolaget) yrkade att KamR skulle 
upphäva FI:s beslut, i samband med ändring av FörvR:s dom. Med stöd för sitt yrkande anförde 
bolaget följande. Bolaget utförde kreditprövning när detta begärdes av handlaren, inte av 
konsumenten. Kreditprövningen utfördes för att bolagets skulle avgöra om förvärv av fordran 
skulle ske eller inte. Avtalet som bolaget hade med handlare utgjorde inte heller en sådan 
överenskommelse som avses i KkrL. Vidare syftade inte bolagets verksamhet till att lämna 
kredit till handlarens kunder. Utan i de situationer handlarens kunder valt att handla på faktura 
kunde bolaget välja att förvärva denna eller inte.  

FI bestred bifall till överklagande och anförde bland annat följande. Bolaget genomförde 
kreditprövning av konsumenter. Sedan hade bolaget innan handlare avtalat med konsumenten 
åtagit sig att köpa konsumentfordran i de fall en kreditvärdig konsument valt att nyttja bolaget 
tjänst. Detta medförde att bolaget fick ställningen som kreditgivare, och kunde således inte 
anses driva factoringverksamhet.  

KamR anförde i sin bedömning att bolaget, på begäran av handlare, utfört en kreditprövning av 
kunder som vill handla på faktura. Sedan förvärva bolaget de konsumentfordringar som 
beviljats. Således hade bolaget inte någon kontakt med konsumenter inför eller i samband med 
köpet. Avtal om kontokredit i enlighet med KkrL fanns inte mellan konsumenten och bolaget 
enligt KamR. Utan bolaget tog enbart över krediten från handlaren, någon kredit till handlarens 
kund lämnades inte. KamR fann att, med hänsyn till det ovan, att bolaget inte drev verksamhet 
som krävt tillstånd enligt LVK. Således biföll överklagandet och beslut från FörvR upphävdes. 

FI överklagade emellertid detta beslut till HFD, vilket kommer redogöras för nedan. 

 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut  

HFD meddelade inte prövningstillstånd och KamR beslut stod fast. FI överklagande KamR:s 
beslut till HFD som fann att det inte fanns skäl till att meddela prövningstillstånd.102  

                                                
101 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-11-07, mål nr 1354-16. 
102 Högsta förvaltningsdomstolen, dom 2017-05-22, mål nr 6413-16. 
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5. ÖVERSKULDSÄTTNING SOM SAMHÄLLSPROBLEM 
5.1 Inledning 

Detta kapitel kommer att skilja sig något från de kapitlen som ovan redogjorts för. I detta kapital 
har jag valt att ha inslag av rättssociologisk metod då syftet med detta kapitel är att redogöra 
för överskuldsättning som ett samhällsproblem. Detta inleds med en förklaring av begreppet 
överskuldsättning. Vidare presenteras vilka bakomliggande orsaker det finns till skuldfällan, 
och vilka konsekvenser detta kan bidra till. De tre olika faserna i låneprocessen som Henrikson 
har beskrivit i olika sammanhang presenteras, och hur man i dessa faser kan stärka skyddet för 
konsumenter mot överskuldsättning. Dessa är den prekontraktuella, den kontraktuella och den 
postkontraktuella fasen. Slutligen kommer budget- och skuldrådgivning att presenteras, vilket 
är obligatoriskt och något som kommunerna ska erbjuda sina invånare. KOV har som uppdrag 
ett stödja denna verksamhet i viss mån, vilket även presenteras i detta kapitel samt lite statistik 
över antal skuldsatta i vårt land. 

 

5.2 Överskuldsättning 

5.2.1 Begreppet överskuldsättning 
Termen överskuldsättning innebär mer betydande och kritiska skuldproblem. Dock finns det en 
problematik att använda detta begrepp då det inte finns någon distinkt förklaring av det eller 
hur det går att mäta överskuldsättning. Emellertid förekommer det ett flertal olika definitioner 
av begreppet överskuldsättning och skiljaktigheter i mätmetoder som nyttjas med hänsyn till 
påverkande faktorer. Det kan exempelvis vara faktorer som utgifter, inkomster, egen 
uppskattning av problemet och hur länge detta har pågått.103 Termen överskuldsättning används 
i denna uppsats för att illustrera hur ett avtalsbrott mot kreditavtal kan resultera i stora skulder. 

 

5.2.2 Bakomliggande orsaker till skuldsättning 
Konsumtion har kommit att vara en viktigare del av människors vardag. Vidare går det att 
uttrycka att konsumtion fått ett symbolvärde som fyller fler funktioner än de materiella. Det har 
kommit att handla att visa vilken typ av grupp i samhället som man tillhör och ens status som 
person. Det ställs ett högre krav på den enskilde individen att hänga med i utvecklingen på 
grund av det allmänna konsumtionsmönstret.104 I SOU 2013:78, som handlar om 
överskuldsättning i kreditsamhället, diskuteras eventuella orsaker till skuldsättning. Det går 
exempelvis inte att nämna enstaka faktorer som är orsaken till överskuldsättning. Utan troligtvis 
handlar det om ett flertal olika faktorer som tillsammans bidrar till försvagade ekonomiska 
förutsättningar, stora kreditengagemang, bristande förmågor och kunskaper.105 

Ändrade förutsättningar som sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet kan ha en betydande 
inverkan på en individ eller ett hushålls ekonomiska situation. Ekonomiska förhållanden som 
innan varit hållbar kan hastigt komma att ändras. Efter en ändrad ekonomisk ställning kan en 

                                                
103 Sandvall, L., Överskuldsättningens ansikte – en studie av vägar in och ut ur ekonomiska svårigheter, s. 11. 
104 Sandvall, L., Överskuldsättningens ansikte – en studie av vägar in och ut ur ekonomiska svårigheter, s. 17. 
105 SOU 2013:78, s. 58. 
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kredit, som innan varit hanterbar, orsaka skuldsättningsproblem. De hushållen som sedan 
tidigare lever på små marginaler är de som blir särskilt utsatta. Vidare kan förståelse och 
kunskap vara betydande för att kunna planera sin ekonomi väl och ha förmåga att fatta ett riktigt 
ekonomiskt beslut.106 

En av de bakomliggande faktorerna till överskuldsättning är konsumentkrediter. De 
konsumenter som tar stora och osäkra krediter riskerar att bli överskuldsatta mer än andra. 
Hamnar samma konsumenter i en situation att de blir drabbade av inkomstbortfall och mister 
chansen att betala dyra avgifter och räntor kan situationen lätt bli ohållbar. Kravet om 
kreditprövning, som nämnts i tidigare kapitel, har till sitt syfte att hindra personer utan 
betalningsförmåga att få ta krediter. Dock kan det uppstå brister gällande kreditprövningen hos 
kreditgivarna. Dessutom är det inte alltid lätt att förutse en konsuments framtida ekonomiska 
förhållande trots att en fullgod kreditprövning genomförts. Kreditkort är inte alltför sällan en 
skuldfälla som gör att konsumenter får en möjlighet att leva utöver sina medel under en längre 
tid. De konsumenter som är överrepresenterade i skuldfrågan är individer i 30-50-årsåldern. Det 
är inte helt osannolikt att individer vid den tiden i livet tagit många och stora krediter samt 
dragit på sig en omfattande skuld.107 

Som redogjorts för i tidigare kapitel måste en konsuments betalningsförmåga prövas enligt 
KkrL för att en kreditgivare ska kunna bevilja den ansökta krediten. Dock finns det inte 
specificerat i lag vad en kreditprövning ska grundas på. För att komplettera lagen har 
tillsynsmyndigheterna KOV och FI allmänna råd108 där det ställs krav på kreditgivarna att 
skaffa sig en uppskattning om konsumentens aktuella och framtida återbetalningsförmåga. 
Uppgifter som kreditgivaren då bör ta hänsyn till är konsumentens utgifter, inkomst, tillgångar 
och övriga skulder. Vidare klargör både KOV och FI att kreditgivare bör grunda sin granskning 
på skriftligt underlag, som exempelvis kreditupplysning från en kreditupplysningsverksamhet. 
Emellertid finns det vissa kreditgivare som har en affärsidé som riktar sig mot de individer som 
inte har en säker återbetalningsförmåga. Flertalet av dessa individer har redan 
betalningsanmärkningar och har inte möjligheten att få kredit beviljat hos de större 
kreditinstituten. Därav tvingar dessa individer att vända sig till de kreditgivarna som är mindre 
och nischade, som får sin verksamhet att gå runt då de tar ut högre räntor och avgifter än de 
större företagen.109 Av SOU 2013:78 framgår det dock att trots att det finns vissa kreditgivare 
som nischar sig genom att rikta in sig på hushåll som redan har ekonomiska problem, så behöver 
det inte betyda att hushållen inte skulle vara överskuldsatta för att kreditaktörer beviljar dem 
nya krediter.110 

 

5.2.3 Skuldfällans konsekvenser  
Ordet skuld är en väldigt starkt moraliskt laddat. Det innebär inte att det bara är en lånad 
penningsumma utan det innebär även en moralisk förpliktelse om att betala tillbaka något. Skam 

                                                
106 SOU 2013:78, s. 58-60. 
107 SOU 2013:78, s. 60-61. 
108 KOVFS 2011:1 och FFFS 2011:47. 
109 SOU 2013:78, s. 148. 
110 SOU 2013:78, s. 57. 
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kan uttryckas som underlägsenhetens eller mindervärdighetens känsla. Det är att uppleva andra 
människors negativa omdömen om en som väcker känslan skam. Hur vi människor blir 
betraktade av andra blir betydande för våran självkänsla och identitetsutveckling.111 Den som 
drabbas av överskuldsättning ställs inför en situation som uppfattas som enormt tung med grund 
i den skam som medföljer. Den ekonomiska situationen är inte enbart som drastiskt förändras, 
utan även självbilden, status och sociala identitet som den drabbade får.112 

Någon entydig definition av vad överskuldsättning de facto betyder finns det inte. Dock går det 
att tyda utifrån Kronofogdens statistik att det att mellan åren 2016 och 2018 varit över 400 000 
människor som varit skuldsatta, och att det handlar om en ofantligt stor skuldsumma.113 Vidare 
har forskning visat i flera studier att det finns ett samband mellan skuldproblem och ohälsa. 
Hälsoproblem kan leda till skulder, och skulder kan leda till hälsoproblem.114  

Av en studie från KOV framgår det att risken att drabbas av fysiska sjukdomar som exempelvis 
hög blodtryck, magsår, diabetes, kranskärlssjukdomar, reumatiska problem och cancer ökar hos 
de personer som är överskuldsatta. Av samma studie framgår det vidare att andelen 
självmordsförsök är större hos överskuldsatta personer än befolkningen i helhet.115 Emellertid 
handlar det inte enbart om att överskuldsatta personer har en sämre ekonomi som medverkat 
till negativa hälsoeffekter, det finns nämligen mer särskilda konsekvenser. En skillnad som är 
stor mellan överskuldsatta och låginkomsttagare är att överskuldsatta mer ofta upplever att den 
har en sämre kontroll över situationen. Skulderna ökar snabbare på grund av avgifter och räntor 
samtidigt som det finns en osäkerhet kring personens framtid, bland annat då om den skuldsatte 
ska få kvar sitt boende eller inte. Utöver detta är det många skuldsatta som känner sig utsatta 
och maktlösa, speciellt då indrivningen kan uppfattas som hotande eller kränkande.116 

Ytterligare konsekvenser av överskuldsättning kan bland annat vara mindre social interaktion 
med vänner och släkt, socialt utanförskap samt ett lägre deltagande på arbetsmarknaden. 
Inkomsterna är väsentligt lägre än befolkningen i stort vilket leder till att de inte har möjligheten 
att konsumera i samma nivå som folk i deras närhet. Dessutom kan det bidra till svårigheter att 
teckna försäkringar, hyreskontrakt eller abonnemang för mobil och bredband då de skuldsatta 
personerna ofta har en eller flera betalningsanmärkningar.117 

Det inte enbart den enskilde som blir drabbad vid överskuldsättning. Skuldproblemet påverkar 
emellertid även samhället som stort allvarligt. De personer som drabbats av överskuldsättning 
har som ovan redogjorts för sämre ekonomi och hälsa än övriga befolkningen. Samhället blir 

                                                
111 Starrin, B., Det är den där skammen att inte klara sig själv, s. 17-18. 
112 Sandvall, L., Från skuldsatt till skuldfri: Processer, strategier och påverkande faktorer, s. 101-102. 
113 Pressmeddelande Kronofogden, 2018, Allt färre har skuld hos Kronofogden, 
https://www.kronofogden.se/69533.html, hämtat 2019-05-22. 
114 Sandvall, L., Varför söker inte fler överskuldsatta om skuldsanering?: Rapport från ett forskningsprojekt om 
ansökningsbenägenhet, s. 31 
115 Ahlström, R., Edström, S., Överskuldsättning och ohälsa - en studie av hur långvarig överskuldsättning kan 
påverka den psykiska- och fysiska hälsan, s. 6-7. 
116 De Toro, S., Långvarig överskuldsättning - den bortglömda ojämlikheten, s. 20. 
117 SOU 2013:78, s. 64-65. 
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drabbat av ett lägre BNP och eventuellt lägre arbetsutbud. Samtligt som avgifter för exempelvis 
sjukvård, försörjningsstöd och rättsväsende blir högre på grund av överskuldsättning.118 

 
5.2.4 Låneprocessens tre faser och konsumentskyddet mot överskuldsättning 
Henrikson har i artiklar och sin avhandling119 delat upp låneprocessen i tre faser för att på ett 
tydligare sätt belysa konsumentskyddet mot överskuldsättning. Dessa faser är som nämnts den 
prekontraktuella, den kontraktuella och den postkontraktuella fasen. Den första fasen inleds i 
och med att en konsument börjar att söka efter en passade kredit för just denne och avslutas då 
ett avtal ingås. Den andra fasen pågår under själva avtalsförhållandet och den tredje och sista 
fasen inleds då en konsument begår ett avtalsbrott, det vill säga inte betalar enligt kreditavtalet. 
Henrikson menar att vid en jämförelse över hur skyddet för konsumenter mot överskuldsättning 
ser ut i de tre faserna så är det i den prekontraktuella fasen där de mest tydliga rättsliga 
åtgärderna finns. Vidare uttrycker hon att i realiteten är kreditprövningen i 12 § KkrL en av 
reglerna i den prekontraktuella fasen som de facto utgör ett skydd för konsumenter att beviljas 
ett kostsamt kreditavtal. Vad som emellertid kan vara problematiskt med kreditprövningen 
enligt Henrikson är att i de fall kreditprövningen enbart baseras på uppgifter från konsumenten 
själv och dessa inte är korrekta. I vissa situationer kan konsumenten ha ett eget intresse att inte 
uppge korrekt information, vilken även kan äventyra skyddet för konsumenten. Således går det 
inte alltid att förutsätta att en utförd kreditprövning är ett tillräckligt skydd. Med andra ord krävs 
det, enligt Henrikson, kompletterande skyddsåtgärder för att kunna förhindra 
överskuldsättning.120 

I de fall kravet om kreditprövning väl fungerar på det sätt som är tänkt med regleringen så kan 
skyddet för konsumenter ses som starkt, då förutsättningarna för att konsumenten faktiskt har 
förmåga att återbetala krediten är tämligen stora. Skulle kreditgivaren emellertid bortse från 
kreditprövningskravet brister istället skyddet för den enskilde konsumenten. Således hamnar 
den ekonomiska risken hos den enskilde konsumenten ifall denne inte har förmåga att fullfölja 
kreditavtalet. Bortser kreditgivaren från kravet om kreditprövning finns risken att konsumenten 
beviljas en kredit som denne egentligen inte har resurser till att betala tillbaka.121  

I september 2018 kom ändringen att det även ställs kreditprövningskrav på räntefria krediter 
som inom tre månader ska vara återbetalade, vilka som även är associerade med en ringa avgift. 
På dagens kreditmarknad finns det krediter som inte är bundna till några kostnader, men som i 
stor grad liknar högkostnadskrediter. Lånen kan vara på tämligen stora summor med en kort 
löptid. För den enskilde konsumenten innebär detta att krediten oftast inte är bunden till någon 
ränta eller avgift som ska betalas, så till vida konsumenten de facto kan betala tillbaka krediten 
i tid. Skulle konsumenten hamna i dröjsmål uppkommer kostnader, som i förhållande till 
krediten kan bli höga. Utifrån ett konsumentskyddsperspektiv är detta problematiskt då det inte 

                                                
118 De Toro, S., Långvarig överskuldsättning – den bortglömda ojämlikheten , s. 23. 
119 Henrikson, A-S., Överskuldsatt och skyldig – En rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot 
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120 Henrikson, A-S., Konsumentskyddet mot överskuldsättning – skydd för svagare part eller för rationellt 
agerade aktör?, s. 26-27. 
121 Henrikson, A-S., Konsumentskyddet mot överskuldsättning – skydd för svagare part eller för rationellt 
agerade aktör?, s. 28. 
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finns ett krav på kreditprövning vid dessa krediter. För att förebygga överskuldsättning är det 
av stor betydelse att kreditgivaren prövar konsumentens förmåga att återbetala krediten, särskilt 
då dessa lån riktar sig till konsumenter med redan ekonomiska problem.122  

Skyddet för konsumenter mot överskuldsättning under låneprocessen består främst av den 
prekontraktuella fasen.123 Det är av vikt att informationen som lämnas är pålitlig för att 
konsumentskyddet i den prekontraktuella fasen ska kunna fungera. Först då kan uppgifterna 
som hämtats in vara grunden för ett välgrundat beslut om kreditgivning.124 

 

5.3 Budget- och skuldrådgivning 

Budget- och skuldrådgivning är kommunerna skyldiga att erbjuda sina invånare, den är med 
andra ord obligatorisk. Detta framgår av 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) samt 3 § 
skuldsaneringslagen (2016:675). Dock är rådgivningen frivillig för den enskilde individen och 
kräver att individen önskar rådgivningen samt själv medverkar till den. KOV har som uppdrag 
att stödja verksamheten i de frågor som handlar om konsumentlagstiftning och 
konsumentskydd. Budget- och skuldrådgivning går ut på att kommunerna ska hjälpa skuldsatta 
individer till en lösning på den svåra situationen och förhindra skuldproblem genom ekonomisk 
vägledning. Denna rådgivning kan gå till på olika sätt från person till person. Emellertid ska 
rådgivningen i första hand hjälpa till på längre sikt, men vissa problem behöver dock lösas på 
kortare sikt.125 

I förarbeten126 gällande budget- och skuldrådgivning och kommunernas ansvar anfördes 
följande: 

”Med budget- och skuldrådgivning avses att invånarna ska ha tillgång till 
kvalificerad rådgivningsverksamhet. Kommunerna måste därför förvissa sig om 
att rådgivarna har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget samt 
att de ges möjlighet till regelbunden fortbildning. Kommunerna måste även se till 
att rådgivningsverksamheten har sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få 
bistånd utan oskäligt dröjsmål. En gäldenär måste snabbt få hjälp att t.ex. ansöka 
om skuldsanering eller att på annat sätt erbjudas stöd för att lösa sina ekonomiska 
problem.”127 

KOV har under många år kartlagt konsumentvägledningen från kommunerna. När KOV:s roll 
blev mer specificerat i 2007 års skuldsaneringslag uppkom även behovet att kartlägga budget- 
och skuldrådgivningen i en rapport varje år. Av 2019 års rapport128 framgår det att det i år 
sammanlagt är 259 årsarbetskrafter, vilket bemannas av 375 personer, på rådgivningen i 

                                                
122 Prop. 2017/18:72, s. 37-38. 
123 Henrikson, A-S., Konsumentskyddet mot överskuldsättning – skydd för svagare part eller för rationellt 
agerade aktör?, s. 34. 
124 Henrikson, A-S., Överskuldsatt och skyldig – En rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot 
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 38 

kommunerna. Detta är den högsta noteringen jämfört med tidigare år. När det kommer till den 
tid som läggs på invånarna av budget- och skuldrådgivare är det i snitt 4 minuter per invånare 
per år, detta varierar stort dock. I vissa kommuner är det upp mot ca 22 minuter per invånare 
per år, vilket är det högsta. Medan det i andra läggs mellan 0,1 och 0,9 minuter, vilket är det 
lägsta som ges. Även andelen skuldsatta personen varierar i kommunerna. Vid årsskiftet hade 
en kommun cirka 9 procent av de vuxna invånarna skulder hos Kronofogden. Medan det i en 
annan kommun var cirka 1 procent. Genomsnittet vid årsskiftet var dock i hela landet cirka 4 
procent av befolkningen som hade skulder hos Kronofogden. Tiden för budget- och 
skuldrådgivning är cirka 99 minuter per skuldsatt om den totala tiden för rådgivningen delas 
med antalet skuldsatta hos Kronofogden. Vilket är en ökning på 2 minuter från förra året. Som 
kan bero på att det vid årsskiftet var färre skuldsatta personer hos Kronofogden jämfört med 
innan.129  

Vad som också varierar mellan kommunerna är huruvida de driver egen budget- och 
skuldrådgivning eller väljer att köpa in det från en annan kommun. 179 kommuner, med andra 
ord de flesta, har valt att i egen regi driva rådgivning och samtidigt inte sälja verksamheten till 
andra kommuner. Jämfört med 2018 har antalet ökat med fem stycken. Vidare är det 74 
kommuner som har valt att köpa in budget- och skuldrådgivning av annan kommun eller av en 
konsult. Av dessa är det sammantaget 52 kommuner som har mindre än 10 000 invånare och 
det är fyra kommuner som köper verksamheten vars invånare är 20 000 eller fler. När det gäller 
kommuner som säljer budget- och skuldrådgivning är det 37 kommuner som gör det, och dessa 
är av varierande storlek. En ytterligare variation hos kommunerna är deras möjlighet att ha en 
öppen mottagning. Det är 19 procent av kommunerna som kan erbjuda detta och där har 
invånare möjligheten att på en speciell tid komma på besök utan att behöva boka tid. Dock är 
det 81 procent av kommunerna som inte kan erbjuda detta. Väntetiden till ett första besök hos 
budget- och skuldrådgivare är i genomsnitt 4 veckor. Detta är även en rekommendation från 
KOV att kommunerna bör följa. Emellertid är det 232 kommuner som klarar denna 
rekommendation. För övriga 58 kommuners är väntetiden längre. En del kommuner har en 
väntetid upp mot nästintill 40 veckor.130 
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6. ANALYS & SLUTSATSER 
6.1 Inledning 

Som framgår av titeln kommer detta kapitel bestå av en analys av ovan presenterade kapitel. I 
detta kapitel kommer jag inte att behandla något nytt material, utan bara behandla det som redan 
redogjorts för. Syftet med kapitlet är att besvara de frågeställningar som finns i 
inledningskapitlet. Frågeställningarna är följande:  

1.   Ställer KOV och FI olika krav på kreditgivarna vad gäller kravet om kreditprövning 
jämfört med kravet som stadgas i lag, och finns det för- eller nackdelar med detta? 

2.   Finns det skillnader i hur KOV och FI utför tillsynen på kreditmarknaden, och finns det 
för- eller nackdelar med detta?  

3.   Skulle en civilrättslig sanktionsregel vid bristande kreditprövning kunna hindra 
överskuldsättning?  

Frågeställningarna kommer att besvaras löpande genom hela analysen och slutligen i en slutsats 
i kapitlets sista avsnitt. 

 

6.2 Tillsynsmyndigheterna 

6.2.1 Kravet om kreditprövning enligt KOV 
Utifrån förarbetena till KkrL och går det att konstatera att en kreditprövning i enlighet med 12 
§ KkrL har till syfte att kunna göra en bedömning om konsumenters ekonomiska 
förutsättningar. Huruvida en konsument har återbetalningsförmåga är en viktig förutsättning för 
att denne ska kunna beviljas en kredit. För att kreditgivare ska kunna göra denna bedömning 
krävs det att denne hämtar in tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållande. 
Det är här som KOV anser att det finns viss bristfällighet hos vissa kreditgivare.  

KOV anser att för att kunna värdera en konsuments betalningsförmåga med hög säkerhet krävs 
det att kreditgivaren hämtar in tillräckligt med information från konsumenten. Av de beslut som 
redogjorts för i kapitel 4 går det att konstatera att KOV anser att kreditgivare inte hämtar in 
tillräckligt med uppgifter om konsumenten. Att kreditgivare beviljar krediter till konsumenter 
utan en fullgod kreditprövning är att anse strida mot kravet om kreditprövning enligt 12 § KkrL. 
Detta eftersom KOV menar att det inte går att utföra en fullgod kreditprövning och bedöma 
konsumentens återbetalningsförmåga utan uppgifter från denne själv. I vissa fall har 
kreditgivare hämtat in uppgifter direkt av konsumenten, men att detta enligt KOV inte är 
tillräckliga uppgifter som inhämtats för att avgöra konsumentens återbetalningsförmåga. Dock 
framgår det inte av förarbeten till KkrL vad det är för uppgifter som krävs av kreditgivare att 
hämta in för att kunna göra en fullgod kreditprövning. 

Vad gäller beslutet mot H&M framgick det av KOV:s utredning att det varken hade inhämtats 
information direkt från konsumenterna eller uppgifter om konsumenternas inkomst, utgifter 
eller eventuella övriga krediter. Således ansåg KOV att H&M inte haft det underlag som krävs 
för en fullgod kreditprövning och beviljat krediter trots detta. Eftersom det framgick av 
utredningen att det var ett flertal krediter som beviljats under bristfälliga kreditprövningar 
menade KOV att dessa brister var att anse som systematiska och allvarliga. Vad gäller beslutet 
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mot Grandvik framgick det av KOV:s utredning att bolaget uteslutit att inhämta uppgifter om 
konsumenters utgifter och eventuella andra krediter. KOV uppmärksammade även att Grandvik 
inte uppgav att vid en kreditprövning ska hänsyn tas till dessa uppgifter. Således hade inte 
Grandvik tillräcklig information som underlag för en fullgod kreditprövning. Vidare menade 
KOV att dessa brister var systematiska då samtliga krediter som beviljats av Grandvik vid 
undersökningen hade dessa brister. Sammantaget ansåg KOV i de båda avgöranden att bolagen 
dels inte hade hämtat in uppgifter direkt från konsumenten och dels att den information som 
inhämtats inte var tillräckligt för en fullgod kreditprövning. 

Båda besluten överklagades till högre instanser, där utfallen blev lite olika. Gällande beslutet 
mot H&M, som överklagades till FörvR, instämde rätten med KOV att H&M:s kreditprövning 
inte hade grundats på tillräcklig information för att med hög säkerhet avgöra konsumenternas 
återbetalningsförmåga. När detta sedan överklagades till KamR var rätten av en annan åsikt. 
KamR redogjorde för ett mål från EU-domstolen där det beskrivits att det snarare finns ett 
utrymme för en skönsmässig bedömning för kreditgivare gällande tillräckliga uppgifter. Vidare 
menade KamR att det krav som ställts av KOV att kreditgivare ska inhämta uppgifter direkt av 
konsumenten inte framgår av formuleringen i 12 § KkrL eller EU-direktivet. Vidare menade 
KamR att det inte heller framgår exakt vad det är för information som ska inhämtas, utan det 
ger utrymme för en skönsmässig bedömning. Även detta överklagades, där var HFD av samma 
uppfattning som KamR.  

Gällande beslutet mot Grandvik var FörvR i linje med KOV. Bolaget är skyldig att skaffa sig 
en helhetsbild av konsumentens ekonomiska förutsättningar. Rätten ansåg att den information 
som inhämtats till kreditprövningen inte kunde varit tillräcklig för att Grandvik med hög 
säkerhet kunnat bedöma konsumenternas återbetalningsförmåga. 

 

6.2.2 Kravet om kreditprövning enligt FI 
Det framgår av FI:s allmänna råd om kreditprövning att myndigheten anser att en fullgod 
kreditprövning grundas på underlag om konsumentens ekonomiska förutsättningar. FI menar 
även att kreditgivare bör beakta konsumentens inkomst, utgifter, tillgångar och skulder vid 
bedömningen. Även fast det finns viss skillnad med FI:s tillsyn jämfört med KOV:s så arbetar 
FI för att motverka risker som kan drabba konsumenter och samhällsekonomin. Emellertid har 
FI även som ansvar att upprätthålla en stabil kreditmarknad.   

Av de beslut som tagits av FI och redogjorts för i kapitel 4 finns likheter i FI:s bedömningar. 
Det ska dock klargöras att det inte är beslut enligt KkrL som FI tagit. Utan det som presenterats 
är enbart enligt LBF eftersom FI ännu inte tagit något sanktionsbeslut enligt KkrL. Vad gäller 
beslutet mot Remium framgick det av FI:s utredning att i de krediter som granskats saknades 
information om kredittagarens ekonomiska förhållanden. Vidare framgick det av utredningen 
att Remium varken följt FI:s allmänna råd eller kraven i LBF. Således hade inte Remium haft 
det underlag som krävts för en fullgod kreditprövning och möjligheten att få en säker inblick i 
kredittagarens ekonomi. FI fann att bristerna i Remiums kredithantering var så pass allvarliga 
att myndigheten övervägde att dra in bolagets tillstånd. FI fann dock att en varning förenat med 
sanktionsavgift var ett tillräckligt ingripande. Myndigheten kom emellertid att senare återkalla 
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Remiums tillstånd då bolaget fortsatt att ha allvarliga brister i sin verksamhet och 
kreditprövning. En varning ansåg FI inte var tillräcklig denna gång då överträdelse gjorts åter 
en gång av Remium. Vad gäller beslutet mot Paylevo handlar detta om att Paylevos verksamhet 
enligt FI gick ut på att lämna eller förmedla konsumentkrediter. Dessutom utförde bolaget 
kreditprövningar av konsumenterna. Paylevo hade emellertid inte tillstånd och hade eller inte 
ansökt om tillstånd att driva sådan verksamhet. Vilket resulterade i att FI meddelade Paylevo 
att upphöra med denna verksamhet. 

Likt besluten från KOV överklagades även FI:s beslut till högre instanser. Gällande beslutet om 
sanktionsavgift för Remium ansåg FörvR att denna var skälig med hänsyn till den överträdelse 
som bolaget hade gjort. Även de kreditprövningar som gjorts av Remium grundandes inte på 
tillräckliga uppgifter enligt rätten för att bolagets skulle kunnat bevilja krediterna. Även 
återkallelse av tillstånd var skäligt enligt FörvR då Remium inte vidtagit de krav som KOV 
ställde på bolaget. FörvR avslog således överklagandena. Vad gäller beslutet mot Paylevo var 
även FörvR i linje här med FI. Då Paylevo gjort kreditprövning på konsumenter och sedan 
avtalat om kontokrediter ansåg rätten att det rörde sig om avtal som föll inom ramen för 
kreditköp i KkrL. Eftersom Paylevo inte hade tillstånd till detta hade FI fog att meddela bolaget 
att upphöra verksamheten enligt FörvR. Detta kom att prövas av KamR och till sist även HFD. 
KamR var av en annan åsikt än FI och FörvR. KamR ansåg emellertid trots att bolaget utfört en 
kreditprövning av kunder som vill handla på faktura, så hade de inte kontakt med kunderna på 
samma sätt som FI och FörvR ansett att de haft. Bolagets verksamhet gick enbart ut på att 
förvärva kredit av handlare, inte att själva lämna krediter till konsumenter. KamR upphävde 
således FörvR:s beslut, vilket överklagades av FI till HFD som valde att inte meddela 
prövningstillstånd.  

 

6.2.3 Skillnader och likheter i tillsynen 
Av instruktionerna för myndigheterna framgår KOV:s och FI:s respektive ansvarsområde 
gällande tillsynen och det arbete som ska utföras. Det finns skillnader i myndigheternas tillsyn 
då det bland annat framgår av KOV:s instruktioner att KOV ska fokusera främst och uteslutande 
på konsumentfrågor. KOV:s syfte som tillsynsmyndighet är att sträva efter ett starkt 
konsumentskydd. Medan det av FI:s instruktioner framgår att FI ska jobba för ett stabilt 
finansiellt system. Däri ingår ansvaret för bland annat tillsyn och tillståndsprövning över 
finansiella aktörer och marknader. Vidare ska FI arbeta för att det finansiella systemet har ett 
högt konsumentskydd och rapportera till regeringen gällande skyddet för konsumenter på den 
finansiella marknaden. Det framgår således att KOV har huvudansvaret för frågorna och 
skyddet för konsumenter. Medan FI fokuserar på reglering som främjar ett stabilt finansiellt 
system. 

Förutom instruktionerna för myndigheterna utfärdar regeringen regleringsbrev till KOV och FI 
varje år. Då regleringsbreven utfärdas på nytt varje år kan dessa innehålla olika beskrivningar 
av det arbete som myndigheterna ska sträva mot. Regleringsbreven blir på så sätt en precisering 
av KOV:s och FI:s tillsyn utifrån instruktionerna. Precis som KOV:s instruktioner framgår det 
av KOV:s regleringsbrev att konsumentfrågor ska prioriteras. Med andra ord ska KOV 
uteslutande arbeta för ett främja ett starkt konsumentskydd. Samma förutsättningar läggs fram 
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för FI. Myndighetens huvudfokus ska ligga på det finansiella systemet och se till att det är 
stabilt. Medan konsumentfrågorna inte blir lika prioriterade. Detta framgår av både 
instruktionerna och regleringsbrevet för FI. Det går således att dra slutsatsen att det inte ingår i 
FI:s ansvar att jobba med konsumentskyddet i lika stort omfång som det gör för KOV. Arbetet 
med överskuldsättningsfrågorna kan därav även bli prioriterat på olika sätt för myndigheterna. 
Det kan emellertid vara så att överskuldsättningsfrågan tas upp i myndigheternas arbete på olika 
sätt också. 

Vad som även skiljer sig åt i myndigheternas tillsyn är hur de avgör vilka aktörer som ska ses 
över och kan bli aktuell för tillsynsåtgärd. FI:s gör detta utifrån risk och KOV har inte något 
speciellt system för denna prioritering. KOV vidtar istället åtgärder i de fall myndigheten 
misstänker kreditgivare som inte efterlever KkrL. Medan FI:s tillsynsstrategi är omfattande och 
väl beskrivande hur myndighetens tillsynsansvar utövas finns det ingen motsvarande 
beskrivning för KOV:s tillsyn. Emellertid finns det vissa likheter i den undersökande tillsynen 
som de båda myndigheterna utför. Detta då båda myndigheterna genomför utförliga 
undersökningar ifall det föreligger brister i efterlevnad av lagstiftning. 

 

6.2.4 Slutsatser av tillsynen om kreditprövningskravet 
Syftet med kravet om kreditprövning har varit att minska problemen med överskuldsättning hos 
privatpersoner. Vad som anses vara en fullgod kreditprövning har utvecklats genom de olika 
upplagorna KkrL. Dock blev även större krav på vad en kreditprövning skulle grundas på i 
samband med införandet av den nuvarande KkrL. Begreppet ”tillräckliga uppgifter” lämnas 
dock öppet för precisering. Vilket har gjorts genom exempelvis beslut från KOV. Av det som 
redogjorts för ovan och i de övriga kapitlen tycks KOV och FI ställa förhållandevis höga krav 
på kreditgivarna under deras tillsyn. KOV ställer dock högre krav på ”tillräckliga uppgifter” än 
vad FI gör. Detta är även en nackdel som Statskontoret tog upp i sin promemoria. Att KOV har 
mer långtgående krav på kreditprövningen i sina allmänna råd än vad FI har kan ha negativa 
konsekvenser. Beroende på vilken myndighet det är som utför tillsynen kan förutsättningarna 
för aktörerna på kreditmarknaden bli annorlunda.  

Statskontoret framförde i sin promemoria att det delade tillsynsansvaret kan bidra till mer 
omfattande underlag för tillsynen. Det kan således ges bättre resurser mot de problemen som 
myndigheterna kunnat urskilja i sin tillsyn. Vidare framfördes det att ett delat tillsynsansvar kan 
resultera i en tillsyn som blir bättre lämpad för var enskilt tillsynsobjekt. Detta är något som jag 
kan hålla med om. Eftersom det är olika typer av krediter som FI och KOV har tillsyn över kan 
ett delat ansvar bidra till att tillsynen bli bäst lämpad utifrån vilken kreditgivare som är 
tillsynsobjekt. Det framgår av instruktionerna till både KOV och FI att de ska samråda där det 
behövs. Om det i praktiken fungerar att samråda finns även möjligheten till att skillnad i tillsyn 
kan fungera. 

Som framgår av de allmänna råden om kreditprövning från tillsynsmyndigheterna bör 
information om utgifter, inkomst, kostnader och skulder från konsumenten ingå i prövningen. 
Detta för att få en helhetsbild över konsumentens ekonomiska förhållanden och huruvida denna 
har en god återbetalningsförmåga. I min mening är det rimligt att påstå att dessa uppgifter bör 
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hämtas in för en bedömning. Skulle kreditgivare exempelvis inte hämta in uppgifter om en 
konsuments inkomst och utgifter känns det inte rimligt att kreditgivare har förmågan att bedöma 
om konsumenten de facto kan betala tillbaka krediten. Det kan dock bli en skev verklighetsbild 
för kreditgivare ifall det inte ställs samma höga krav på samtliga kreditgivare. KOV ställer 
högre krav än vad FI gör på kreditgivarna. Det kan således resultera i att kreditgivare under FI:s 
tillsyn inte betraktar att det finns någon bestämmelse att efterleva på samma sätt kreditgivare 
under KOV:s tillsyn gör. Detta kan vara risken med skillnader i myndigheternas tillsyn. 

De båda myndigheterna arbetar för att främja ett starkt konsumentskydd på finansmarknaden. 
KOV strävar dock efter detta mer än FI, vilket kanske inte är så konstigt då detta är KOV:s 
huvudsakliga syfte med tillsynen. Detta framgår av både myndigheternas instruktioner och 
regleringsbrev. Därav bör det vara en självklarhet att KOV prioriterar mer frågor som berör 
konsumentskyddet och brister i kreditprövningar än vad FI gör. Det framgår emellertid att FI 
gör beslut avseende bristande kreditprövning i viss utsträckning. Dock finns det ännu inte beslut 
där FI bedömt enligt KkrL, utan enbart enligt LBF. En fråga som går att ställa då är ifall detta 
är tillräckligt eller ifall FI bör börja ta sanktionsbeslut avseende kreditprövningskravet i 12 § 
KkrL. I min mening så bör de kanske göra det. Utifrån ett konsumenträttsligt perspektiv, men 
även för att förutsättningarna för samtliga kreditgivare ska vara densamma. Dock framgår det 
av Statskontorets promemoria att både FI och KOV har utövat relativt begränsad kontroll över 
kreditgivarna under de senaste åren. 

Samtligt som kritik riktas mot FI att det ännu inte tagits sanktionsbeslut enligt KkrL kan det 
ändå vara förståeligt. Eftersom det inte är FI:s huvudsakliga syfte att arbete för ett starkt 
konsumentskydd, utan myndigheten arbetar med fler frågor och problem. Men med hänsyn till 
att KOV och FI ska samråda i vissa hänseenden kan de beslut som KOV fattat även ha en 
påverkan på de kreditgivare som är under FI:s tillsyn. Är det så att en kreditgivare har vetskap 
om myndigheternas samråd kan det innebära att kreditgivare under FI:s tillsyn självmant väljer 
att ändra sin kreditprövning efter beslut från KOV. Detta behöver självklart inte betyda att alla 
kreditgivare under FI:s tillsyn gör detta, utan FI måste även agera så att kreditgivare uppfyller 
kraven. Det är av stor vikt att aktörerna på kreditmarknaden efterlever de aktuella lagarna för 
att lyckas bevara ett starkt konsumentskydd. Det är således viktigt att samtliga kreditgivare kan 
bli aktuella för tillsynsåtgärder. Skulle kreditgivare uppleva att KOV och FI fortlöpande 
granskar kreditgivares kreditprövningar kan detta kanske resultera i att kreditgivarna utför 
korrekta kreditprövningar och följer regleringen för att undvika eventuella sanktioner.  

Något som varit intressant efter att ha granskat besluten från myndigheterna och de som 
överklagats till domstolarna är att det finns olika åsikter om kreditprövningen. De högre 
instanserna verkar va av en annan åsikt om vilka uppgifter en fullgod kreditprövning bör 
grundas på. Vad gäller besluten från KOV som överklagats för instanserna diskussion om 
skönsmässig bedömning vid begreppet ”tillräckliga uppgifter”. Något som i vart fall KOV 
verkar ha ganska höga krav på vad detta innebär. FI å andra sidan tycks inte ha någon 
precisering av ”tillräckliga uppgifter” i samma utsträckning. Jag är av den uppfattningen att 
detta bör definieras i lag, eftersom det inte tycks finnas någon gemensam precisering av det. En 
precisering skulle, enligt mig, minimera risken att kreditgivares kreditprövningar är bristfälliga. 
Ställer tillsynsmyndigheterna samma krav på kreditgivarna och är domstolarna av samma 
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uppfattning som dem angående ”tillräckliga uppgifter” skulle det resultera i en mer enhetlig 
bedömning av kreditprövningar. Detta skulle inte bara vara bra utifrån ett konsumenträttsligt- 
och samhällsperspektiv utan även för att främja ett stabilt finansiellt system. 

 

6.3 Införa en civilrättslig sanktionsregel? 

I uppsatsens tredje kapitel presenterades några av de diskussioner som förts gällande införandet 
av en civilrättslig sanktionsregel vid bristandet kreditprövning. Förslaget som lades fram i SOU 
2016:68 var att i de fall en konsument blir beviljad kredit trots att kreditprövning inte gjorts 
eller att den är bristfällig ska det vara möjligt att jämka kreditavtalet. Dock ska inte detta vara 
möjligt om konsumenten själv lämnat felaktiga uppgifter inför en kreditprövning. Utredningen 
lade fram detta förslag efter att ha presenterar fördelar och nackdelar med en civilrättslig 
sanktionsregel. Dock kom utredningen slutligen fram till att, trots förslaget, en civilrättslig 
sanktionsregel inte kunde föreslås då det fanns argument emot bestämmelsen som vägde för 
tungt. Något som även togs upp i utredningen var att med en civilrättslig sanktionsregel så 
kommer vikt läggas på den generellt sett svagare parten, nämligen konsumenten. 

Jag är av den uppfattningen att en civilrättslig sanktionsregel skulle kunna vara möjligt att 
genomföra. Som redogjorts, för flera gånger nu, syftar kreditprövningskravet till att skydda 
konsumenter från att beviljas krediter de egentligen inte har betalningsförmågan till att fullfölja. 
Hade inte ett krav om kreditprövning existerat hade aktörerna på kreditmarknaden haft 
möjligheten att bevilja krediter till konsumenter trots att dessa inte har den ekonomiska 
förmågan att återbetala. Detta talar för ett svagt konsumentskydd, om inte nästintill obefintligt. 
Med tanke på att det tycks finnas kreditgivare som inte utför en fullgod kreditprövning trots att 
kravet finns enligt lag och allmänna råd från tillsynsmyndigheterna, försämras 
konsumentskyddet återigen. I min mening vore en civilrättslig sanktionsregel ett alternativ för 
att främja konsumentskyddet på kreditmarknaden. 

Vad som bland annat diskuterats i SOU 2016:68 angående en civilrättslig sanktionsregel är att 
det skulle vara svårt att utforma en bestämmelse som kan bli tillämplig på alla krediter som 
beviljats trots bristande kreditprövning. Det skulle även vara svårt att utforma en bestämmelse 
som är förutsebar i alla situationer. Trots detta är jag ändå av uppfattningen att en bestämmelse 
om civilrättslig sanktionsregel skulle kunna vara möjligt att genomföra, dock inte i varje enskilt 
fall. En förutsättning skulle enligt mig vara att en kredit beviljats trots att det varit uppenbart 
att konsument inte har den ekonomiska förmågan att fullfölja kreditavtalet. Och att 
kreditgivaren tydligt hade uppmärksammat detta om en fullgod kreditprövning hade gjorts. 
Något som dock återigen blir aktuellt då är frågan om begreppet ”tillräckliga uppgifter”. Som 
framförts ovan finns det skillnader i myndigheternas tillsyn och de krav som ställs på 
kreditgivarna. Båda myndigheterna beskriver dock i sina allmänna råd om kreditprövning att 
kreditgivare bör inhämta uppgifter om konsumentens inkomst, tillgångar, utgifter och 
eventuella skulder. Informationen ska även hämtas in från konsumenten själv enligt 
myndigheterna. Emellertid är de högre instanserna av annan åsikt. De tycks vara av 
uppfattningen att detta varken framgår av kreditprövningskravet i lag eller från EU-direktivet 
som lagen grundas på.  
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I uppsatsen femte kapitel presenteras lite statistik från Kronofogden och KOV. Av statistiken 
framgår bland annat hur många individer som har en skuld hos Kronofogden. Den senaste 
statistiken från Kronofogden visar att det är över 400 000 individer som är skuldsatta hos 
Kronofogden. Konsekvenser som dessa personer drabbas kan vara allt ifrån fysiska sjukdomar 
som exempelvis magsår, högt blodtryck och reumatiska problem, till psykiska problem. Som 
om detta inte vore nog kan de även drabbas av en sådan maktlöshet att de får svårare att teckna 
försäkringar och hyreskontrakt då de flesta skuldsatta har en betalningsanmärkning. Av statistik 
från KOV framgår det att det finns möjlighet att få hjälp av budget- och skuldrådgivare, då detta 
är obligatoriskt enligt lag för kommunerna att erbjuda på ett eller annat sätt. Det tycks vara 
skillnad på hur kommunerna erbjuder invånarna rådgivning och hur frekvent det sker. Dock 
finns ju rådgivningen, vilket i min mening är bra då det kan hjälpa människor som själva kanske 
har svårigheter att hitta en stabilitet i sin ekonomi. 

Utgångspunkten för en civilrättslig sanktionsregel är att det ska vara möjligt att jämka ett 
kreditavtal, utifrån den betalningsförmåga som blivit uppenbar för kreditgivare att upptäcka vid 
en korrekt genomförd kreditprövning. Precis som det uttrycks i SOU 2016:68 är jag av den 
uppfattningen att en bestämmelse som är utformade på detta sätt skulle vara ett starkt 
konsumentskydd. Dock vore det även enligt min mening oskäligt ifall det finns en möjlighet att 
jämka vilket kreditavtal som helst. Det bör finnas vissa kriterier för att en jämkning ska vara 
aktuellt. Framförallt då att en konsument beviljats en kredit trots att det varit uppenbart att denne 
inte haft betalningsförmågan att fullfölja kreditavtalet. Även ifall uppgifter inhämtats från 
konsumenten och denna avsiktligt lämnat felaktiga uppgifter om sina ekonomiska 
förutsättningar. Ser man till den statistisk som presenterats finns det väldigt många som är 
skuldsatta hos Kronofogden. Hamnar en konsument hos Kronofogden kan det bland annat vara 
för att denne gjort ett avtalsbrott i kreditavtalet. Med andra ord hamnar konsumenten i den 
postkontraktuella fasen som Henrikson beskrivit i olika sammanhang. En konsument som 
hamnar i den postkontraktuella fasen har exempelvis inte förmågan att betala ränta eller 
amortering på krediten som den beviljats. En fråga som kan ställas då är skulle denne 
konsument från första början beviljats krediten, alltså har den prekontraktuella fasen utförts på 
ett korrekt sätt? Troligtvis inte om en korrekt utförd kreditprövning hade gjorts av kreditgivaren. 
I fall som dessa skulle en chans till jämkning av kreditavtalet utifrån den betalningsförmågan 
som egentligen var uppenbar vara en god förutsättning för konsumenten. Kanske hamnar 
konsumenten då inte i den onda cirkeln och blir överskuldsatt? Möjligheten finns. 

 

6.4 Slutsatser 

Ställer KOV och FI olika krav på kreditgivarna vad gäller kravet om kreditprövning jämfört 
med kravet som stadgas i lag, och finns det för- eller nackdelar med detta? 

Av det som analyserats ovan är det tydligt att det finns skillnader i hur KOV och FI ställer krav 
på kreditgivarna under deras tillsyn vid kravet om kreditprövning jämfört med kravet som 
stadgas i lag. KOV ställer emellertid strängare krav vid ”tillräckliga uppgifter” än vad FI gör. 
Jag är av den uppfattningen att det bara finns nackdelar med denna skillnad. Eftersom risken 
finns att kreditgivare under FI:s tillsyn inte betraktar att det finns bestämmelse att efterleva vid 
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kreditprövningen. Vidare bör det definieras i lag vad ”tillräckliga uppgifter” är för att minimera 
risken att kreditgivare kreditprövning är bristfällig.  

Utifrån ett konsumenträttsligt perspektiv är jag vidare av uppfattningen att det inte finns 
fördelar med att det ställs olika krav på kreditgivning. Kreditprövningskravet implementerades 
för att stärka konsumentskyddet och förhindra överskuldsättning. Således bör båda 
tillsynsmyndigheterna ställa lika höga krav på kreditgivarna för vad en fullgod kreditprövning 
bör grundas på.  

 

Finns det skillnader i hur KOV och FI utför tillsynen på kreditmarknaden, och finns det för- 
eller nackdelar med detta? 

KOV fokuserar uteslutande på konsumentfrågor och ett starkt konsumentskydd. FI å andra 
sidan arbetar även för ett konsumentskydd på kreditmarknaden, dock inte i samma utsträckning 
som KOV då FI:s huvudfokus även ska se till att det finansiella systemet är stabilt. Detta innebär 
att det finns skillnader i hur KOV och FI utför tillsynen på kreditmarknaden. 

Precis som vid kreditprövningskravet är detta en nackdel då risken finns i bristande efterlevnad 
av lagstiftning om tillsynen utförs på olika sätt. Det tycks vara så att FI utför sin tillsyn med 
riskbedömningar och har en mer omfattande tillsynsstrategi. Medan KOV inte är något liknande 
system för denna prioritering. KOV vidtar åtgärder då myndigheten befarar att kreditgivare inte 
följer lagstiftning. Emellertid kan det finnas viss fördel med skillnader i tillsynen. Precis som 
Statskontoret framfört i sin promemoria kan det leda till större underlag för tillsyn med olika 
perspektiv. Vidare kan tillsynen bli anpassad till det bättre för varje enskilt tillsynsobjekt. Dock 
är jag av uppfattningen att det finns fler nackdelar. Främst för det i praktiken innebär att 
kreditgivare under KOV:s tillsyn åläggs större krav än de som är under FI:s tillsyn.  

 

Skulle en civilrättslig sanktionsregel vid bristande kreditprövning kunna hindra 
överskuldsättning? 

Som framgår av analysen har en civilrättslig sanktionsregel varit uppe i diskussioner flera 
gångar. Dock har någon bestämmelse aldrig införlivats i KkrL då det varit uppfattningar om att 
det finns andra bättre åtgärder som bör gå före innan en sådan bestämmelse införlivas. Vidare 
argument har varit att allt för mycket vikt kommer att läggas på konsumenten för att en sådan 
bestämmelse ska kunna vara genomförbart.  

Jag är emellertid av uppfattningen att en civilrättslig sanktionsregel är möjlig att genomföra. 
Att få möjligheten att jämka ett kreditavtal utifrån den betalningsförmågan som skulle upptäckts 
vid en fullgod kreditprövning är enligt mig en åtgärd för att stärka konsumentskyddet. Dock 
bör det finnas vissa kriterier för att kunna jämka. Exempelvis ska det inte vara möjligt att jämka 
kreditavtalet om en konsument avsiktligen lämnar felaktiga uppgifter.  
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