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Abstract 
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Consumer credit is seen as a matter of course and an essential precondition enabling the 
individual consumer to allocate in a smooth manner his or her income to varying expenses,
and allowing the growth-rate to increase in society. The consumer community using
different forms of credit has increased and includes today a diversity of social groups such 
as the elderly, children, the rich and the poor. Credit is not just a good thing, however, as it
involves risks of failing to fulfill the credit contract obligations. 

The point of departure for the thesis is that over-indebtedness constitutes a problem 
which society wishes to solve because it causes considerable difficulties for both individuals
and society as a whole. Numerous rules govern loans in Sweden, from the moment the
consumer contemplates entering into a credit contract to the moment when the consumer 
is too indebted to repay the debt when due and must seek debt-repayment-plan 
modification. The thesis examines and analyses which consumer protections against over-
indebtedness emerge from these rules. 

The study shows that the regulatory measures adopted in recent years are similar to each
other and mostly consist of rules protecting the consumer before a credit contract is
concluded. Although the purpose of other existing rules addressing the last phase of the
credit process is to protect the consumer who miscalculated his or her future economic
circumstances, the protection is overall weak. In fact some of the rules in the last phase of
the credit process can contribute to aggravating the consumer’s economic situation. 
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Förord 
En märklig känsla har börjat infinna sig, det börjar vara dags. Likt en resa på 
öppet vatten dyker plötsligt strandlinjen upp och det är dags att gå iland. Målet 
med arbetet börjar närma sig efter en spännande, utmanande och ibland även 
frustrerande resa och det är dags att tacka dem som gjort detta möjlig. 

Ett första tack riktas till Johanna Niemi som under sin tid vid Juridiska 
institutionen i Umeå väckte mitt intresse för juridisk forskning och då särskilt 
frågor kring överskuldsättning. Det var ett roligt och lärorikt samarbete som 
lade grunden för att jag skulle komma igång med avhandlingsskrivandet. 
Johanna var också den som gav kloka råd och synpunkter vid min 
tvåårsprövning och hon har hela tiden funnits med under arbetets gång som en 
stjärna i österled. 

Utan mina handledare hade det inte heller blivit någon avhandling. Annina H 
Persson har bistått med mycket inspiration och god hjälp. Det är härligt att ha 
en handledare som brinner för ens ämne och det har varit många trevliga hand-
ledningar i fin miljö i huvudstaden. Under arbetes gång har jag också haft det 
lärorika nöjet att få skriva två artiklar med Annina, varav den ena föranledde en 
resa till LSA-konferensen på Hawaii. Stort tack Annina! På institutionen har jag 
haft förmånen att först få ha Tom Madell och därefter Ruth Mannelqvist vid 
min sida. Ruth har kommit med många kloka synpunkter som tvingat mig allt 
djupare in i forskningsprocessen, dessutom har hon kunnat besvara frågor och 
gett glada tillrop sju dagar i veckan, dag som kväll. Tack! Ett stort tack också till 
Laila Zackariasson som läste och lämnade värdefulla kommentarer på mitt 
slutseminarium, kommentarer som jag hade stor nytta av under slutförandet av 
avhandlingsarbetet. 

Under arbetet med avhandlingen har jag vid olika seminarier fått synpunkter 
från mina kollegor på institutionen. I slutskedet med arbetet har mina kollegor 
Lina Sidenhag, Ulf Israelsson, Erik Persson, Viola Boström, Lena Enqvist, Ida 
Asplund, Caroline Wehlander, Mattias Hjertstedt, Karin Åström och Maria 
Eklund läst och kommenterat olika delar av manuskriptet. Tack! Ett särskilt 
tack till Caroline Wehlander och Elizabeth Stuart Perry som varit till stor hjälp 
med den engelska sammanfattningen. 

Utan finansiering hade det inte blivit någon avhandling. Juridiska 
institutionen vid Umeå universitet har bekostat mina studier, därtill har 
Konsumentverket bidragit med medel i inledningsskedet och Emil Heijnes 
stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har bidragit med tryckkostnaderna. 
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Jag vill också tacka mina trevliga kollegor som fyller korridorerna med glädje 
och liv. Några kollegor förtjänar lite extra uppskattning. Caroline Wehlander är 
fransyskan som satte färg på doktorandtiden genom att utmana och ifrågasätta 
det självklara. Det har varit berikande och roligt att lära känna dig! Anna 
Wärme som kan få den gråaste dag att glimra och med sådan entusiasm 
plantera mentala frön så de kan växa och blomma i asfalt, Lina Sidenhag, Maria 
Eklund, Karin Åström, och Viola Boström tack för ert stöd och alltid lika 
trevliga sällskap! 

Sist men inte minst ett tack till min fina familj, Jocke, Embla, Freja och Liv 
som tålmodigt väntat på att jag ska skriva färdigt. Jocke har under det senaste 
halvåret avstått från spännande arbetsuppgifter i andra länder, och fått huvud-
ansvaret för att skjutsa, vänta och hämta barnen på diverse konserter, träningar 
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1 Inledning 

1.1 Att drabbas av överskuldsättning 
Ett hushåll med två vuxna och två barn lever i ett medelstort svenskt samhälle. 
Föräldrarna har visserligen inte så höga inkomster och de uppbär 
bostadsbidrag, men de har klarat sig bra ekonomiskt. 

Kvinnan i familjen som jobbat deltid under många år fick ett sex månaders 
vikariat för en föräldraledig kollega. Vikariatet innebar en annan tjänst och 
förutom högre grundlön även rätt till helgtillägg. Familjens ekonomiska 
situation förbättrades och inbjöd till att konsumera. Bland annat inhandlades en 
ny dator och en läsplatta med en räntefri kredit. Enligt reklamen skulle det 
nämligen aldrig bli billigare. 

När vikariatet tog slut fick kvinnan återgå till sin vanliga tjänst. Familjen som 
inrättat sig efter en något högre levnadsstandard upptäckte då plötsligt att 
inkomsterna inte längre räckte till för att täcka utgifterna. Familjen valde då att 
minska sina kostnader, bland annat genom att betala det lägsta beloppet på avin 
till kreditföretaget. Följden blev att krediten började löpa på flera år och blev 
långt ifrån räntefri. 

En tid senare får hushållet ett återkrav på tidigare för mycket utbetalt 
bostadsbidrag. Ingen i familjen hade tänkt på att meddela Försäkringskassan 
om kvinnans högre inkomst under tiden hon hade vikariatet. Kvinnan 
kontaktar Försäkringskassan och meddelar att hon inte har möjlighet att betala 
återkravet. Försäkringskassan kvittar då skulden mot löpande bostadsbidrag. 
Nästkommande månad kan hushållet inte betala alla räkningar och prioriterar 
bort att betala TV-licensen. Efter ytterligare någon månad genomför 
Kronofogdemyndigheten löneutmätning för den obetalda fordran för TV-
licensen. Hushållet får inte förbehålla sig kostnaden för att betala krediten för 
datorn och läsplattan, vilken genast överlämnas till inkasso. 

För att klara av de fortlöpande räkningarna vänder sig familjen till banken 
för att få en kredit. Eftersom de fått en betalningsanmärkning avslås kredit-
ansökan och de tvingas vända sig till en mindre kreditgivare där de beviljas ett 
30-dagars snabblån. Månaden efter förfaller även snabblånet utan att de kan 
betala hela summan. Familjen har nu flera obetalda skulder som lämnats för 
indrivning till Kronofogdemyndigheten. Bara kostnaderna för inkasso- och 
indrivningsförfarande uppgår till totalt 1 520 kronor per ärende. Därtill 
tillkommer kostnader för förseningsavgifter och dröjsmålsränta. För att lösa 
den ekonomiska krisen tas ytterligare snabblån. 
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Detta exempel illustrerar ett sätt hur ett till synes helt normalt hushåll snabbt 
kan drabbas av skuldproblem. Privatekonomiska problem kan se väldigt olika 
ut och det går inte att peka ut en specifik utlösande faktor. Det som dessa 
gäldenärer har gemensamt är att det med största sannolikhet kommer att dröja 
många år innan de har en lösning på sin ekonomiska situation. 

1.2 Överskuldsättning är ett samhällsproblem 
Den tidigare statsministern Göran Persson använde uttrycket ”den som är satt i 
skuld är inte fri” i anledning av Sveriges dåliga statsfinanser i slutet av 1990-
talet.1 Uttrycket är än idag högaktuellt särskilt med tanke på att de svenska 
hushållens skuldsättning aldrig varit högre, men också med tanke på debatten 
om de länder i södra Europa som inte klarar att få statsfinanserna att gå ihop.2 
Ordet skuld är starkt moraliskt laddat. Skuld betyder inte bara en lånad 
penningsumma utan också en moralisk förpliktelse och en grundläggande 
princip att återgälda något.3 Ordet skuld är också på svenska och i ett flertal 
andra språk synonymt med ordet för synd eller skam.4 

Utbudet på konsumentkreditmarknaden har under det senaste århundradet 
ökat explosionsartat och så även antalet kredittagare. Teknisk utveckling och 
innovation av kreditutbudet erbjuder återkommande nya sätt att söka kredit 
och nya kreditformer. Lättillgängliga krediter anses numera vara en självklarhet i 
samhället och en viktig förutsättning för att få samhällets tillväxttakt att öka. 
Inom Europeiska unionen, EU, har den växande konsumentkreditmarknaden 
fått stor politisk betydelse. För att förbättra statsfinanserna ska konsumenterna 
konsumera Europa ur den rådande krisen, något som förutsätter både att fler 
konsumenter handlar och att de har mer pengar att handla för.5 Konsument-

 
 
 

1 Uttrycket myntades ursprungligen av Ernst Wigforss år 1932 efter Ordspråksboken 22:7 i 
bibeln, ”Den rike är den fattiges herre, den som lånar blir långivarens slav.”  
2 Angående hushållens skuldsättning se ”Hur skuldsatta är de svenska hushållen”, Sveriges 
Riksbank nr 1 2014. Efter 2009-års finanskris har Portugal, Irland, Grekland och Spanien dragits 
med en problematisk statsskuld och ekonomisk kris, se exempelvis DN 2010-02-11, EU-ledare 
pressas av PIIGS-kris, och DN 2015-07-03 Så hamnade Grekland på knä. 
3 Nationalencyklopedin hämtad 2015-11-03. 
4 SvD 2013-07-14, Skulden – uråldrig och evigt ung. 
5 Se exempelvis EU: strategi för konsumentpolitiken 2007–2013, Meddelande från 
Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, s 5. 
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kollektivet som idag utnyttjar olika former av krediter har utvidgats och 
omfattar allt fler grupper i samhället som gamla, barn, rika och fattiga.6 
Konsumentkrediter fyller viktiga politiska, ekonomiska och sociala funktioner i 
medlemsstaternas ekonomier. Krediterna fyller även en viktig funktion för 
konsumenterna genom att jämnare fördela växlande utgifter och ekonomiska 
behov efter livsinkomsten. Likaså anses krediter kunna bidra till att utjämna 
sociala skillnader och skapa en höjd levnadsstandard i samhället.7 

Krediter är emellertid förenade med en risk att inte klara av att betala 
tillbaka. Sedan mitten på 1990-talet har de svenska hushållens skulder ökat mer 
än inkomsterna. Hushållens låneskuld som andel av den årliga disponibla 
inkomsten efter skatt, den så kallade skuldkvoten8, har stigit från 100 procent 
på 1990-talet till 174 procent fjärdekvartalet år 2013.9 De svenska hushållen är 
högt belånade.10 Större delen av lånen utgörs av bostadslån med säkerhet i 
småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter. Samtidigt som tillväxttakten för 
krediter i allmänhet under senare år avtagit har tillväxttakten för 
konsumtionslån utan säkerhet ökat i förhållande till övriga krediter.11 Ökningen 
av krediter utan säkerhet är oroande eftersom den som tagit ett sådant lån löper 
större risk att drabbas av skuldproblem. Till skillnad från krediter med ställd 
säkerhet eller kreditköp finns för sådana krediter ingen möjlighet för 
 

 
 

6 Se närmare Persson, Annina H, Seniorlån – en skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på 
tillvaron? och Persson, Annina H, Vems är skulden?  
7 Domurath, Irina, A Map of Responsible Lending and Responsible Borrowing in the EU and 
Suggestions for a Stronger Legal Framework to Prevent Ober-Indebtedness of European 
Consumers, s 27. 
8 Skuldkvoten är ett bra mått på hushållens skuldsättning eftersom hushållen vanligen betalar sina 
skulder med löpande inkomster. En hög skuldkvot indikerar att hushållen är känsliga för ränte-
höjningar och inkomstbortfall. Förändringar i ränta eller inkomster kan då snabbt påverka hur 
hushållet klarar av att betala ränteutgifterna. Detta kan sin tur leda till att hushållet måste spara 
pengar genom att minska sin konsumtion eller använda andra tillgångar för att finansiera ränte-
utgifterna. Sveriges Riksbank nr 1 2014, Ekonomiska kommentarer, Hur skuldsatta är de svenska 
hushållen, s 2.  
9 Så kallad aggregerad skuldkvot, som beräknats genom att den totala skuldbördan för den 
svenska befolkningen divideras med den totala disponibla inkomsten. Sveriges Riksbank nr 1 
2014, Ekonomiska kommentarer, Hur skuldsatta är de svenska hushållen, s 2–3.  
10 I Europa är det enbart Danmark, Norge, Irland och Nederländerna som har en högre skuld-
kvot. Statistiska centralbyråns finansstatistik från år 2013, per 2014-11-12, www.scb.se.  
11 Ökningen var hela 4,9 procent. Ekonomifakta, per 2012-09-14, som sammanställt uppgifter 
från Statistiska centralbyrån, nationalräkenskaperna. Siffror från december 2013 visar en fortsatt 
ökning och volymen blancolån uppgick då till 197 miljarder. Tillväxttakten har emellertid minskat 
i förhållande till mitten av 00-talet. SVD 2014-02-07, Blancolån lockar nya aktörer. 
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borgenären att minska nettoskulden genom att utmäta eller återta säkerheten 
om krediten missköts. 

I takt med att hushållens skuldsättning har ökat har också antalet hushåll 
med skuldproblem ökat. Svenskarnas skulder hos Kronofogdemyndigheten är 
större än de någonsin varit tidigare.12 Många kredittagare har upplevt 
svårigheter att betala tillbaka skulder i rätt tid. Även om flertalet löser sina 
ekonomiska problem, blir betalningsproblemen för en del så omfattande att det 
går att tala om överskuldsättning. Det finns ingen vedertagen och enhetlig 
definition av termen överskuldsättning, men en gäldenär som under en lång 
tidsrymd saknar förmåga att betala samtliga sina skulder kan antas vara 
överskuldsatt.13 En överskuldsatt gäldenär kan ansöka om skuldsanering hos 
Kronofogdemyndigheten. Om ansökan beviljas innebär det enligt huvudregeln 
att gäldenärens samtliga skulder helt eller delvis skrivs ned.14 

Majoriteten av de kredittagare som beviljats skuldsanering har skulder som 
varit föremål Kronofogdemyndighetens indrivning i 16–37 år.15 Statistiken ger 
en viss vägledning om när överskuldsättningen har inträffat. För många kredit-
tagare är tiden från det att skuldproblemen började till dess att skuldsanering 
beviljas en väldigt lång period kantad av svåra ekonomiska förhållanden. Den 
som missar att betala sin skuld i tid drabbas därtill av räntor och avgifter som 
gör att skulden snabbt växer. Nära hälften av svenskarnas skulder hos 
Kronofogdemyndigheten utgörs av räntor och avgifter.16 

I Sverige finns det fler än hundratusen människor som i mer än 20 år stått 
under utmätning av Kronofogdemyndigheten och som lever på existens-
minimum. Denna grupp av så kallade evighetsgäldenärer har vuxit från att år 

 
 
 

12 Den totala skulden år 2015 uppgick till 72 398 720 872 kronor. Antalet restförda gäldenärer var 
427 734 personer, en liten nedgång i förhållande till toppnoteringen år 2013 när 434 627 personer 
var restförda, Kronofogdemyndighetens statistik, per 2016-01-20.  
13 Jämför exempelvis SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället? s 55–58, Alla vill göra 
rätt för sig, överskuldsättningens orsaker och konsekvenser, Kronofogden 2008 och Niemi, 
Johanna, Personal insolvency, s 409–410. 
14 7 och 9 §§ SksanL. 
15 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan, s 193–194. Statistiken avser beslut om skuldsanering fattade 
under åren 2007–2012. Enbart sju procent av kredittagarna restfördes första gången i samband 
med, eller kort före beslutet om skuldsanering. 
16 SvD 2015-12-07, Skuldfällan är evig för många. 
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2010 vara 86 042 personer, till att år 2013 uppgå till 101 872 personer.17 Såväl 
antalet personer som ansöker som de personer som beviljas skuldsanering har 
också ökat markant under de senaste åren. År 2015 beviljades 67 procent av de 
cirka 11 000 ansökningarna och antalet pågående skuldsaneringar uppgick till 
cirka 26 000.18 

Det är oomtvistat att överskuldsättning leder till allvarliga konsekvenser för 
dem det drabbar. Mycket talar för att personer som lever med en ständig skuld 
oftare drabbas av sjukdom än medborgare i allmänhet.19 En möjlig förklaring 
kan vara att överskuldsatta personer ofta upplever ett liv under ständig stress till 
följd av olika slags hot. Det kan exempelvis vara känslan av bristande materiella 
resurser och konsekvenser av detta. Ett sådant stressframkallande hot kan vara 
risken för avhysning.20 Begränsade ekonomiska möjligheter försvårar 
deltagande i normala konsumtionsmönster som exempelvis att köpa presenter 
till anhöriga som fyller år. Psykiska problem drabbar också överskuldsatta i 
högre grad än övriga medborgare och många lever ett liv i utanförskap.21 Bland 
gäldenärer som beviljats skuldsanering har även dödligheten visats vara hög. En 
svensk studie visar att dödligheten bland dem som beviljats skuldsanering är så 
mycket som 30 gånger högre än bland befolkningen i övrigt.22 

 
 
 

17 Uppgifter hämtade från Kronofogdemyndighetens statistik och presenterade i SVT Nyheter 
2015-01-12. 
18 Antalet ansökningar hade år 2015 ökat med 12 procent jämfört med året innan. Sedan år 2009 
har ansökningarna nästan fördubblats. Kronofogdemyndigheten pressmeddelanden respektive 
Kronofogdens statistik om skuldsanering, per 2016-02-04. 
19 Bland de sjukdomar som drabbar överskuldsatta gäldenärer i högre grad än andra omnämns 
exempelvis problem med mage, lever, galla, huvudvärk samt nack- och ryggproblem. Ahlström, 
Richard, Samband mellan överskuldsättning, hälsa och livskvalitet, seminariedokumentation från 
Konsumentverkets seminarium ”Vem klarar krisen?” Stockholm 2009-10-19. 
20 Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser, Kronofogde-
myndigheten 2008, s 41–42.  
21 Jacobsson, Bengt, Evighetsgäldenärer – omfattning, orsaker och förslag till åtgärder, 
Konsumentverkets PM 2003:4, avsnitt 3.2. 
22 År 2003 beviljades 1 116 personer skuldsanering. Av dessa var 589 män med en 
genomsnittsålder om 54 år och 527 var kvinnor med en genomsnittsålder om 53 år. Fram till den 
28 maj 2010 hade 167 personer av dessa, 106 män respektive 61 kvinnor avlidit, vilket motsvarar 
14,96 procent. Under samma tidsperiod uppgick dödligheten bland normalbefolkningen i samma 
åldersgrupp till 0,46 procent. Dödsfall under och efter skuldsanering, Konsumentverket 2010:18.  
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Överskuldsättning blir följaktligen också ett samhällsproblem när människor 
inte är friska och produktiva.23 Vid tillkomsten av den svenska skuldsanerings-
lagen år 1994 antogs denna kunna leda till besparingar som klart skulle 
överstiga kostnaderna av att tillämpa den.24 Detta antagande överensstämmer 
också med beräkningar gjorda under år 2015.25 Enligt Konsumentverket kostar 
en överskuldsatt individ cirka 650 000 kronor per år.26 Kostnaderna utgörs av 
välfärdskostnader för samhället som försörjning och olika insatser som 
exempelvis besök på olika sjukvårdsinrättningar samt kostnader för social-
tjänstens verksamheter. Därtill kommer produktionsförluster och minskade 
skatteintäkter som en konsekvens av om en överskuldsatt person inte längre 
arbetar.27 Överskuldsättning bidrar också till ovälkomna sociala och eko-
nomiska beteenden. När all inkomst som överstiger existensminimum i en 
oöverskådlig framtid utmäts för att avbetala skulder finns bara litet, om ens 
något, incitament till att arbeta mer än minsta möjligt. Risken finns att 
gäldenären istället försöker kringgå utmätningsförfarandet och söker sig till den 
svarta arbetsmarknaden. Kreditgivarna och Kronofogdemyndigheten får också 
onödiga utgifter för arbetet med att driva in fordringar som inte kommer att 
kunna betalas.28 

 
 
 

23 I Finland har Kyrkans diakonifond sedan 2001 ett ”Ackordfond-projekt” som syftar till att 
hjälpa överskuldsatta personer att träffa en överenskommelse mellan borgenären, gäldenären och 
Kyrkans diakonifond. Projektet har också som målsättning att visa att det är förmånligare för 
samhället att hjälpa överskuldsatta människor att bli av med skulderna än att betala de sociala 
kostnaderna som överskuldsättning ger upphov till. Alla vill göra rätt för sig. Överskuld-
sättningens orsaker och konsekvenser, Kronofogdemyndigheten 2008, s 62–63. 
24 Skuldsaneringslag (2006:548), SksanL. Prop 1993/94:123, s 189–190. 
25 Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? RiR 2015:14, s 10–11.  
26 Konsumentverkets rapport 2011:11, Budget- och skuldrådgivning – en kortsiktig kommunal 
kostnad eller en lönsam social investering. 
27 Det finns också ett allvarligt och stort problem med hur kostnaderna för överskuldsatta 
fördelas i samhället. En väl fungerande budget- och skuldrådgivning kan hjälpa många överskuld-
satta och därigenom kan samhället spara pengar. Det är dock kommunerna som till största del 
bär kostnaderna för proaktiva åtgärder mot överskuldsättning. Besparingarna kommer däremot i 
första hand landsting och stat till godo, bland annat genom minskade kostnader för sjukvård och 
högre skatteintäkter. Kommunens kostnader kan minska incitamentet att satsa pengar på budget- 
och skuldrådgivning och kan uppfattas som ett problem ur ett snävt kommunekonomiskt 
perspektiv. Konsumentverkets rapport 2011:11, Budget- och skuldrådgivning – en kortsiktig 
kommunal kostnad eller en lönsam social investering. 
28 Niemi-Kiesläinen, Johanna, Ramsay, Ian, och Whitford, William C, Consumer Bancruptcy in 
Global Perspectives, s 6–7. 
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Svår skuldsättning är inte bara ett problem för den det drabbar utan kan 
också påverka hela den finansiella sektorn. År 2007 upplevde stora delar av 
världen en kraftig ekonomisk nedgång, en finansiell kris, med följd att bland 
annat flera banker gick i konkurs. Krisen anses vara orsakad av konsumentlån i 
USA, så kallade subprimelån. Idén med subprimelån bygger på att 
fastighetsmarknaden och andra tillgångar ska öka i värde. Krediter hade 
beviljats till mindre kreditvärdiga låntagare mot att en säkerhet som motsvarade 
kreditbeloppet lämnades för krediten. Eftersom krediten antogs öka i värde var 
kredittagarens återbetalningsförmåga inte avgörande för kreditens beviljande 
och fler kredittagare kunde beviljas kredit och även låna större belopp. När 
tillgången ökade i värde kunde kredittagaren finansiera lånet genom att, istället 
för att betala tillbaka, ytterligare belåna tillgången. När tillgången däremot 
minskade i värde drabbades många kredittagare snabbt av svårigheter att betala 
sina skulder. Subprimelånen kom därmed att vara förenade med en hög risk för 
kreditgivarna.29 

När orsaken till finanskrisen började utredas visade det sig att subprimelån 
från den amerikanska bolånemarknaden paketerade i obligationer hade sålts 
vidare till olika investerare runt omkring i världen utan att information om 
riskerna hade lämnats. När tiderna blev sämre och priserna på fastighets-
marknaden började sjunka kunde inte konsumenterna länge betala sina skulder, 
med följd att obligationerna förlorade i värde. Erfarenheterna efter 2007 års 
finanskris visar att oansvarig utlåning till konsumenter kan påverka hela världs-
ekonomin och därmed rubba den finansiella stabiliteten.30 

1.3 Ämnet för avhandlingen 
Utgångspunkten i den här avhandlingen är vetskapen att överskuldsättning är 
ett problem för den enskilde individen som drabbas, men individers överskuld-
sättning har också stor påverkan på samhällsekonomin. Vidare utgår avhand-

 
 
 

29 Consumer Finance Protection with particular focus on credit, Financial Stability Board 
2011-10-26. 
30 Consumer Finance Protection with particular focus on credit, Financial Stability Board 
2011-10-26. 
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lingsarbetet från att antalet överskuldsatta människor ökar och att detta är ett 
problem som samhället på olika sätt försöker och behöver förebygga.31 

Stora skuldproblem kommer sällan plötsligt och ofta sker skuldsättningen 
gradvis under en lång tid. Förloppet påverkas till stor del av kreditgivarnas 
ageranden men också av kredittagarens. Parternas ageranden styrs av rådande 
regelverk. 

I avhandlingen diskuteras och analyseras de rättsregler som påverkar en 
konsuments låneprocess; från det att en konsument tar en kredit till dess att 
kredittagaren inte kan betala tillbaka sina skulder i den takt de förfaller till betal-
ning. Överskuldsättning är som nämnts ett problem både för den enskilde 
konsumenten som drabbas, men också för samhället. I avhandlingen är det 
låneprocessen för den enskilde konsumenten som studeras. För att skydda 
konsumenten mot överskuldsättning krävs att det finns regler som tillgodoser 
konsumentens skyddsbehov under hela låneprocessen. Beroende var 
konsumenten tidsmässigt befinner sig i processen ser behovet av skydd olika ut. 
För att tydligare åskådliggöra konsumentens skyddsbehov har i avhandlingen 
låneprocessen indelats i tre olika avtalsfaser, en prekontraktuell, en kontraktuell 
och en postkontraktuell fas. Den prekontraktuella fasen inleds när konsument-
en börjar se sig om efter en lämplig kredit och avslutas när avtal ingås. Den 
kontraktuella fasen varar under avtalsförhållandet. Den postkontraktuella fasen 
inleds vid konsumentens avtalsbrott. Konsumentkreditlagen tillhandahåller be-
stämmelser som efter konsumentens kontraktsbrott, under vissa förutsätt-
ningar, kan skydda konsumenten mot att kreditavtalet sägs upp. Den kontrakt-
uella fasen överlappar tidsmässigt därmed något med den postkontraktuella 
fasen. Reglerna har därefter placerats i respektive fas utifrån det konsument-
skyddande syfte som de olika bestämmelserna har. 

Arbetet med att reglera konsumentskreditmarknaden innebär en svår balans-
gång. Å ena sidan behöver den ekonomiska tillväxten stimuleras. Å andra sidan 
krävs en avvägning mellan att tillförsäkra hushållen tillgång till krediter 
samtidigt som konsumenter ska skyddas från överskuldsättning. Ett sådant 
skydd innefattar inte sällan inskränkningar i konsumentens valfrihet och 

 
 
 

31 Se exempelvis Kommittédirektiv 2012:31 Strategi att motverka överskuldsättning. Även 
begreppet god kreditgivningssed utarbetades i syfte att markera samhällets ansvar för att 
förebygga överskuldsättning. Ds 1990:84, Tillsättande av en konsumentberedning, s 35–38. 



1 Inledning 

21 
 

begränsningar av utbudet. Reglering av konsumentkreditmarknaden fyller 
således flera viktiga funktioner. Jämförelser mellan olika länder visar att ett väl 
fungerande regelverk på konsumentkreditområdet har en preventiv verkan mot 
allvarlig skuldsättning.32 Det har också konstaterats att länder med ett väl 
fungerande finansiellt regelverk på konsumentkreditområdet klarar finansiella 
kriser bättre.33 

En återkommande uppfattning som redovisas i lagstiftningssammanhang är 
att konsumenter i Sverige i allmänhet åtnjuter ett starkt konsumentskydd.34 
Under senare år har riksdagen återkommande uttryckt en målsättning att 
minska antalet svårt skuldsatta individer och en rad konsumentskyddande 
åtgärder har också vidtagits i detta syfte.35 Trots det fortsätter antalet överskuld-
satta individer att öka. 

Konsumentskydd är ett begrepp som återkommande används i rättsliga 
sammanhang, men som saknar en definition i lagtexten. Konsumentskydd 
betyder enligt ordalydelsen att konsumenten på något sätt ska skyddas mot 
något. Uppfattningen om vad konsumenten behöver skyddas mot varierar 
emellertid och har ändrats med åren.36 

 
 
 

32 Statistik visar nämligen att i länder där lånemarknaden är väl utvecklad som i Luxemburg, 
Frankrike och Danmark, är trots hög skuldsättning problemen med överskuldsättning mindre än 
i länder där kreditmarknaden inte är lika utvecklad som exempelvis i Grekland, Italien och 
Portugal. Niemi-Kiesiläinen, Johanna och Henrikson, Ann-Sofie, Legal Solutions to Debt 
Problems in Credit Societies – A Report to the Council of Europe 2006, s 17.  
33 Consumer Finance Protection 2011-10-26, Financial Stability Board, s 4.  
34 Se bland annat prop 2005/06:105, s 11 och s 39 och prop 1994/95:140, s 7. 
35 Åtgärder mot överskuldsättning redovisas exempelvis i prop 2014/15:1 både i utgiftsområdet 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning, samt utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads-
försörjning och byggande samt konsumentpolitik, liksom i en rapport av Riksrevisionen 
Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? RiR 2015:14, s 10 och 
Regeringens skrivelse 2015/16:66 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta.  
36 Exempelvis delar Norbert Reich in konsumentskyddsdebatten i tre olika perioder efter de 
uppfattningar som dominerat debatten, pre-interventionist (under 50- och 60-talet), 
interventionist (under 70-talet) och post-interventionist (under 80-talet). Under respektive period 
har olika uppfattningar om konsumentskydd funnits och kritik riktats mot de olika inriktningarna. 
Reich konstaterar att de kritiker som ställer sig mot konsumentskyddande lagstiftning anser att 
för stor tilltro sätts till staten. Kritikerna som ställer sig mot konsumentskyddsfilosofi anser 
däremot att för stor tilltro sätts till individen. Reich menar att konsumenterna borde använda sin 
gemensamma makt för att stärka konsumenternas ställning genom exempelvis krav på garantier 
och pålitlig marknadsföring. Reich, Norbert, Diverse Approaches to Consumer Protection 
Philosophy, s 267. Iain Ramsay gör en liknande indelning i Consumer Law and Policy. 
Motsvarande mönster kan även ses i svensk rätt. 
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Konsumentskydd kan vara resultatet av en strategi eller ett ändamål som ska 
uppnås genom att olika åtgärder vidtas, men kan också vara syftet med en 
enskild regel. Lagstiftarens övergripande strategier för att skydda konsumenten 
är bestämmande för vilka former av regler som används för att förverkliga 
skyddet. Vad det faktiska konsumentskyddet i slutändan egentligen kommer att 
bestå av blir således beroende av olika faktorer. För det första kan konsument-
skyddet genomföras med olika typer av rättsregler som civilrättsliga, marknads-
rättsliga eller processrättsliga. För det andra får formuleringen av lagtexten 
betydelse för om och hur det faktiska konsumentskyddet sedan förverkligas. 
För det tredje påverkas tolkningen av konsumentskyddet också genom doktrin, 
förarbetsuttalanden och praxis. 

Hur strategin för konsumentskyddet utformats beror till stor del på vilka 
föreställningar som finns om konsumenten och hur konsumentens behov och 
beteende uppfattas. Det konsumentkollektiv som ska skyddas är inte en 
enhetlig grupp och olika konsumenter har olika skyddsbehov. Syftet med 
lagstiftningen kan därför vara att ta till vara olika konsumentintressen och 
skydda konsumenter med olika egenskaper. En förutsättning för en fungerande 
och effektiv konsumentskyddslagstiftning är emellertid att lagstiftarens 
uppfattning om konsumenten som ska skyddas överensstämmer och är förenlig 
med den konsumentgrupp som faktiskt ska komma i åtnjutande av skyddet. 
  



1 Inledning 

23 
 

Översikt av de regelverk som analyseras i avhandlingen 

Prekontraktuell fas

Kontraktuell fas

Postkontraktuell fas

Fasindelning

ansökan om kredit

avtalsbrott

överskuldsatt

Aktuella regelverk

tid      

Räntelagen (1975:635)

Lag (1981:739) om inkassokostnader mm

Skuldsaneringslagen (2006:745)

Skuldsaneringslagen (1994:334)

36 § avtalslagen (1994:1513)

31 § avtalslagen (1987:329)

36 § avtalslagen (1976:185)

Konsumentkreditlagen (2010:1846)

Lag om betalningsföreläggande och handräckning  (1990:746)

31 § avtalslagen (1955:231)

9:5 BrB (1986:123)

9:5 BrB (1962:700)

Konsumentkreditlagen (1992:380)

Konsumentkreditlagen (1971:112)

Avtalsvillkorslagen (1994:1512)

Avtalsvillkorslagen (1971:112)

33 § avtalslagen (1915:218)

Marknadsföringslagen (2008:486)

Marknadsföringslagen (1995:450)

Marknadsföringslagen (1975:1418)

Inkassolagen (1974:182)

Marknadsföring

Konsumentkrediter

Ränta

Skuldsanering

Ocker

Annan ogiltighet

Betalningsföreläggande

Avtalsvillkor
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Figur 1. Bilden visar en översikt av de regelverk som påverkar och styr låneprocessen, från det 
att en konsument börjar söka information om en kredit till dess att hon har så omfattande 
skulder att skuldsanering aktualiseras. Bilden visar också respektive lags historik. 
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1.4 Syfte och avgränsningar 
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka och analysera konsument-
skyddet mot överskuldsättning i den rättsliga reglering som aktualiseras under 
låneprocessens tre faser, den prekontraktuella, den kontraktuella och den 
postkontraktuella. I denna reglering finns en uttrycklig intention att skydda 
konsumenten mot överskuldsättning och en premiss för avhandlingen är att 
konsumenten har ett sådant skyddsbehov. Reglerna analyseras i huvudsak med 
början från det att särskilda konsumentskyddsregler började införas i Sverige i 
slutet av 1960-talet och rättsutvecklingen har därefter beaktats fram till och 
med den 15 december 2015.  

Generellt sett kan konsumentskyddande regler innefatta många olika 
åtgärder, ta till vara olika intressen som konsumenten har och skydda 
konsumenten på olika sätt. Vilka åtgärder som vidtas beror till viss del på hur 
marknaden uppfattas. I förarbetena till ovan nämnda reglering motiveras 
konsumentskyddande åtgärder utifrån olika uppfattningar om marknaden och 
marknadens tillkortakommanden. Vissa regler utgår från att marknaden inte 
fungerar perfekt och behöver korrigeras genom tvingande skyddslagstiftning. 
Andra bestämmelser utgår snarare från att underlätta för marknadens 
funktioner genom att med information till konsumenten uppnå ett mer jämlikt 
avtalsförhållande. För att skydda den enskilda konsumenten finns i litteraturen 
diskussioner om konsumentskydd utifrån vilket intresse en konsument-
skyddsregel tillgodoser, konsumentens ekonomiska intresse eller konsumentens 
skyddsintresse. En annan distinktion av konsumentskyddet är om den 
konsument som ska skyddas är en rationellt handlande individ eller en svagare 
part. Dessa aspekter utgör avhandlingens teoretiska utgångspunkter och 
används i syfte att utreda begreppet konsumentskydd i aktuell reglering, något 
som utvecklas närmare i avsnitt 1.6. 

Det övergripande syftet indelas i två delsyften. Det första delsyftet är att 
utreda och analysera i vilken utsträckning det finns ett skydd mot överskuld-
sättning i den rättsliga reglering av konsumentskyddet i de olika faserna av låne-
processen samt om, och i så fall hur, skyddet mot överskuldsättning skiljer sig 
åt mellan faserna. Analysen avser att visa i vilken omfattning risken för 
överskuldsättning har beaktats vid de aktuella reglernas tillkomst och hur 
lagstiftaren resonerat kring och motiverat bestämmelserna i förarbetena. En del 
regler kan antas ha till syfte att direkt förhindra överskuldsättning medan andra 
regler avser att skapa ett indirekt skydd mot överskuldsättning. Vidare 
analyseras hur konsumentskyddet i rättsreglerna inom de olika faserna av låne-
processen förhåller sig till varandra, hur konsumentskyddet i reglerna ser ut i 
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jämförelse med varandra mellan de olika faserna samt om och hur det 
studerade konsumentskyddet förändrats över tid. 

Det andra delsyftet är att utreda och analysera vad som avses när begrepp 
som konsumentskydd, eller liknande formuleringar, används i de regleringar 
och bestämmelser som aktualiseras under låneprocessens tre faser. Delsyftet 
kan indelas i tre sammanhängande frågeställningar, nämligen: a) Om det finns 
strategier i de olika regelverken för att tillgodose konsumentskyddet mot 
överskuldsättning, b) Vilken typ av regler som i så fall används för att 
förverkliga en sådan strategi, och c) Om innebörden av det som omnämns som 
konsumentskydd i mål, strategier och regler har förändrats med tiden. Med 
strategi menas här övergripande politiska planer för hur konsumentskyddet ska 
uppnås. En sådan strategi kan grundas på hur den konsument som ska skyddas 
uppfattas. För att synliggöra den konsument som ska skyddas analyseras 
motiven till reglerna utifrån fyra specifika aspekter: 1) Vilka egenskaper 
konsumenten tillskrivs, 2) Vilka diskussioner lagstiftaren för avseende 
konsumentens beteenden och ageranden, 3) Vilka slutsatser om konsumenten 
och konsumentens skyddsbehov som har dragits av diskussionerna, samt 4) 
Vilka intressen som prioriterats om och när avvägningar gjorts.37 

I avhandlingen har vissa avgränsningar gjorts. En första begränsning görs 
genom att bostadskrediter bara behandlas i de delar som är intressanta för 
konsumentkrediter i allmänhet. Bostadskrediter utgör visserligen en ansenlig del 
av de svenska hushållens skulder och de regleras i konsumentkreditlagen. 
Konsumentskyddet vid bostadskrediter skiljer sig emellertid i vissa väsentliga 
avseenden från andra konsumentkrediter genom att bostaden vanligen ställs 
som säkerhet för krediten.38 En andra avgränsning avser lagar som enbart 
indirekt kan aktualiseras under låneprocessen och som inte reglerar själva 
kreditgivningen, som exempelvis lagarna om betaltjänster, om finansiell 
rådgivning till konsumenter och obehöriga transaktioner med betalnings-
 

 
 

37 Jämför Niemi-Kiesiläinen, Johanna, Honkatukia, Päivi och Ruuskanen, Minna, Legal texts as 
Discourses.  
38 Ett EU-rättsligt direktiv om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet har lagts fram 
och ska implementeras i svensk rätt under år 2016. Arbetet med detta är till dags dato inte klart 
och har inte beaktats i avhandlingen. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av 
den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av 
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, samt SOU 
2015:40 Stärkt skydd på bolånemarknaden. 



1 Inledning 

26 
 

instrument.39 Dessa utelämnas helt eller behandlas översiktligt i anslutning till 
de bestämmelser som aktualiseras under låneprocessen. 

Däremot behandlas borgensåtaganden i viss utsträckning, trots att de inte 
utgör krediter och inte behandlas i de konsumentskyddande lagarna. Motivet 
för att även behandla borgensåtaganden i avhandlingen är att borgensmannen i 
många avseenden har samma eller större skyddsbehov än kredittagaren. 
Borgensåtaganden som lett till att borgensmannen behövt infria sitt åtagande 
har många gånger orsakat att borgensmannen blivit överskuldsatt.40 Därtill är 
det inte helt ovanligt att borgensmannen, oavsett om krediten är kommersiell 
eller privat, är en nära anhörig till kredittagaren, vilket förstärker behovet av 
konsumentskydd. Borgensmannens skyddsbehov framträder tydligast i 
anslutning till att borgensåtagandet måste infrias och denne saknar ekonomiska 
möjligheter att fullgöra sina skyldigheter. Borgensåtaganden behandlas av den 
anledningen i anslutning till avsnittet om kreditprövning. 

1.5 Avhandlingens metod och material 
Metod i vetenskapliga sammanhang är den beskrivning av hur arbetet med att 
analysera och besvara olika forskningsfrågor genomförts. Valet av metod styrs 
till stor del av det som ska studeras. Avhandlingens övergripande syfte är att 
undersöka och analysera konsumentskyddet mot överskuldsättning i den 
rättsliga reglering som styr låneprocessen. Avhandlingsämnet är således 
rättsvetenskapligt och följaktligen har tillvägagångssättet varit rättsvetenskapligt. 
Innebörden av vad rättsvetenskaplig metod innebär är föremål för diskussion 
och saknar en tydlig definition.41 I detta avsnitt lämnas en beskrivning av de 

 
 
 

39 Lag (2010:751) om betaltjänster innehåller bestämmelser om vilken information som ska ges i 
samband med tillhandahållande och genomförande av betaltjänster och vilka krav som ställs för 
att genomföra betalningstransaktioner. Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 
reglerar finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och som 
omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar med 
sparmoment. Lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument reglerar en 
kontohavares ansvar för belopp som belastar ett konto på grund av en obehörig transaktion med 
ett betalningsinstrument. 
40 Se exempelvis Persson, Annina H, Regulating Unfair Banking Practices in Europe. The Case 
of Personal Suretyships, s 547 
41 Det finns en tämligen omfattande diskussion i doktrinen om innebörden av rättsvetenskaplig 
metod. Se exempelvis Sandgren, Claes, Vad rättsvetenskap? Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga 
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tillvägagångssätt som legat till grund för att besvara de i avhandlingen 
uppställda syftena och vilket material som använts i arbetet med detta. 

Tillvägagångssättet i avhandlingen för att uppnå de uppställda syftena har 
utgått från två förfaranden, dels urvalet av material, dels hur materialet 
bearbetats och analyserats. Urvalet av material har gjorts utifrån den rättsliga 
reglering som styr låneprocessen och är i detta avseende uttömmande. 

I avhandlingen analyseras och värderas konsumentskyddet i de regler som 
aktualiseras under låneprocessen. Föremålet för avhandlingens syfte är i högre 
grad ett samhällsproblem än ett specifikt juridiskt tekniskt problem och 
forskningsansatsen kan beskrivas som problemorienterad.42 Analysen i avhand-
lingen har således inte gjorts för att uttömmande beskriva rättsläget på området 
eller för att visa hur en konkret rättstvist bör avgöras med ledning av vissa 
auktoritativa källor.43 Förfarandet kan snarare ses som en kvalitativ textanalys 
där rättskällorna läst och tolkats i syfte att skapa en fördjupad förståelse för de 
idéer och omständigheter som legat till grund för den aktuella regleringen.44 
Valet av ansats möjliggör en öppenhet vad avser val av infallsvinklar och har 
gjorts för att kunna visa hur reglerna har motiverats, visa förekomsten av 
intressemotsättningar i regleringen samt hur valet av rättsliga lösningar 
tillgodoser olika konsumentintressen och skyddar konsumenter med olika 
skyddsbehov. 

För att undersöka det första delsyftet, i vilken utsträckning det finns skydd 
mot överskuldsättning i den rättsliga regleringen av låneprocessen, samt om 
och i så fall hur skyddet mot överskuldsättning skiljer sig åt inom och mellan de 
olika faserna, har motiven till bestämmelserna analyserats. Initiativ till 

 
 
 

perspektiv, s 105–145, Asp, Petter, Om relationalistisk metod – eller spridda anteckningar i 
jämförande rättsvetenskap, s 47–51.  
42 Ansatsen är således problemorienterad något som diskuteras närmare i Westberg, Peter, 
Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, 
s 421–446. 
43 Flertalet rättsvetenskapliga framställningar betecknas som rättsdogmatiska. Innebörden av 
detta begrepp är dock inte klarlagt och används av olika författare i olika mening. I princip 
innebär tillvägagångssättet enligt metoden att fastställa gällande rätt med hjälp av rättskällorna, 
varav omfattning av begreppen gällande rätt och rättskällorna är omtvistade. Se närmare 
exempelvis Sandgren Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s 118, Hellner, Jan, Metodproblem 
inom rättsvetenskapen, s 22–23, och Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, s 21–45. 
44 Claes Sandgren använder begreppet rättsanalytisk metod för ett sådant förfarande. Sandberg, 
Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt? s 721–730. 
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lagstiftning föregås vanligen av politiska överväganden och bakgrunden brukar 
vara att rådande förhållanden inom ett visst område anses otillfredsställande. 
Det är sällan det av lagtexten direkt framgår varför konsumenten, exempelvis 
på grund av en underlägsen ställning ska skyddas genom särskild konsument-
lagstiftning.45 I svensk rätt är det istället ofta förarbetena till lagen som kan ge 
en förklaring till lagstiftarens motivering varför konsumentskydd behövs. 
Genom att studera förarbetena ges en bild av den verklighetsuppfattning som 
initierat lagstiftningsprocessen och de bakomliggande syftena med 
lagstiftningen. Förarbetena har således använts för att närmare undersöka hur 
reglerna motiveras, varför reglerna har utarbetats och vilka intresseavvägningar 
som legat bakom regelverkets slutliga utformning i form av lagtekniska och 
rättssystematiska lösningar. För att visa hur risken för överskuldsättning beaktas 
i de aktuella regelverken har även lagförslag som syftat till att stärka 
konsumentskyddet mot överskuldsättning men som stannat vid förslag 
analyserats. 

För att besvara det andra delsyftet, vad som avses när konsumentskydd och 
liknande formuleringar används i regleringen och om och i så fall, hur 
konsumentskyddet mot överskuldsättning förändrats över tid, har källorna lästs 
och bearbetats med hjälp av de fyra specifika frågeställningar som redovisats i 
syftesbeskrivningen. Avsikten med frågorna har varit att hitta mönster och 
föreställningar om konsumenten och konsumentskydd. Dessa har sedan lagts 
till grund för att se vilket konsumentintresse som tillgodoses och om det är 
konsumenten som svagare part eller rationellt handlande individ som skyddas. 
Utifrån detta dras sedan slutsatser om vilken eller vilka strategier som ligger till 
grund för konsumentskyddet mot överskuldsättning. 

Inom rättsvetenskapliga arbeten används en komparativ metod vanligen i 
syfte att jämföra olika länders gällande rättsordningar med varandra. 
Komparativ metod kan även användas för andra former av jämförelser. För att 
besvara det andra delsyftet har en sådan jämförande metod med något annan 
innebörd än den gängse använts. Jämförelsen har gjorts i den betydelsen att 
olika regler har ställts i relation till andra. I detta arbete har de konsument-

 
 
 

45 Av 36 § i lag (1915:214) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 
framgår det emellertid direkt av lagtexten att ”hänsyn skall ta till den som i egenskap av 
konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet”. 
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skyddande reglerna ställts mot varandra på två olika sätt, dels inom respektive 
fas, dels mellan faserna. Jämförelser har således för det första gjorts inom 
rättssystemet, i ett internt komparativt perspektiv. För det andra har jämförelser 
gjorts för att visa hur bestämmelserna förändrats över tid, för att använda 
Petter Asps begrepp, komparation ur ett diakront backspegelperspektiv.46 

Det material som i huvudsak använts i avhandlingsarbetet har varit 
rättskällor och analysen utgår från en bearbetning och tolkning av de 
traditionella rättskällorna, lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Doktrin och 
rättsliga avgöranden från Högsta domstolen, HD, har använts i den begränsade 
utsträckning de förekommer.47 Det regelverk som studerats är komplext och 
innehåller element av nationell lag och EU-rätt. EU-rätten omfattar dock bara 
vissa delar av det studerade rättsområdet. Det direktiv som haft störst betydelse 
för att besvara avhandlingens huvudsyfte, Europaparlamentet och rådets 
direktiv 2008/48/EG, fortsättningsvis konsumentkreditdirektivet, är visserligen 
ett maximidirektiv men det överlämnar ett flertal frågor att regleras av 
medlemsstaterna själva.48  

Vidare har den svenske lagstiftaren i viss omfattning delegerat 
normgivningskompetens till Konsumentverket, Finansinspektionen och 
Datainspektionen som utfärdat råd och rekommendationer. Allmänna råd får 
utfärdas av en förvaltningsmyndighet utan särskilt bemyndigande. Råden har till 
uppgift att ange hur man kan eller bör agera i en viss situation och saknar, till 
skillnad från föreskrifter bindande verkan. De allmänna råden fungerar som 
vägledning för kreditgivarna. Exempelvis har Finansinspektionens allmänna råd 
i praxis använts som en standard som kreditgivarna bör följa.49 

De allmänna råden och rekommendationerna har i avhandlingen lagts till 
grund för att se i vilken omfattning de förebygger överskuldsättning och om 
 

 
 

46 Asp, Petter, Om relationalistisk metod, s 53–55 och Hjertstedt, Mattias, Tillgången till 
handlingar för brottsutredare, s 50.  
47 Möjligheter till rättslig prövning av konsumenttvister diskuteras närmare i avsnitt 2.7. 
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsument-
kreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG 
49 Se NJA 1997 s 524 och NJA 1999 s 408, som kommenterats av bland andra Ingvarsson, 
Torbjörn, Allmänna råd och jämkning av borgensåtaganden, s 874–876 och Gorton, Lars, 
Finansiell institutioners rådgivningsansvar – kommentarer i anslutning till nyare litteratur, s 300–
315. Detta diskuteras närmare i avsnitt 3.4.5. Konsumentverkets allmänna råd om konsument-
krediter, KOVFS 2011:1, har av Marknadsdomstolen konstaterats ge uttryck för god sed vid 
marknadsföring, se exempelvis MD 2014:7, MD 2010:30 och MD 1988:20. 
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detta tillvägagångssätt förändrats över tid, inte för att närmare fastställa 
rättsläget. 

Vidare har praxis, i de fall det förekommer, använts för att beskriva 
konsumentskyddet i reglerna. Som nämnts ovan förs tvister mellan en 
konsument och en kreditgivare inom avhandlingens ämnesområde vanligen inte 
till domstol, och i de fall detta görs är det undantagsvis så att talan förs vidare 
till en prejudikatinstans. Det kan finnas flera förklaringar till detta som 
exempelvis okunskap och att det belopp tvisten uppgår till är litet, något som 
diskuteras närmare i avsnitt 2.7. I avhandlingen redovisas även avgöranden som 
saknar prejudicerande verkan, som domar från underinstanser samt beslut från 
Allmänna reklamationsnämnden. Dessa redovisas för att visa vilka avtalsvillkor 
som i praktiken tillämpats och för att visa exempel på de aktuella reglernas 
tillämpning i de fall praxis saknas. 

Sökning efter praxis och avgöranden har gjorts utifrån avhandlingens syfte. 
Rättsfall från EU-domstolen har hittats genom slagningar i domstolens databas 
InfoCuria. Sökningarna har gjorts efter rättstvister hänförliga till de konsument-
kreditdirektiv som är och har varit gällande och till oskäliga avtalsvillkors-
direktivet samt genom sökningar på specifika ledord som exempelvis 
konsumentkrediter, kreditavtal och kreditprövning.50 Tvister från Marknads-
domstolen och Allmänna reklamationsnämnden som avgjorts innan år 2000 har 
hämtats genom sökning i myndigheternas årsböcker. Avgöranden efter år 2000 
har eftersökts genom slagning på ledord i respektive myndighets databas. 

Den svenska doktrinen som finns på området är inte omfattande, se närmare 
avsnitt 1.7. Däremot finns internationell forskning på konsument-
skyddsområdet. Avhandlingens syfte utgår visserligen från svenska 
rättsförhållanden, men viss internationell forskning om konsumentskydd och 
överskuldsättning i allmänhet har använts som jämförelsematerial. 

Urvalet av internationella rättskällor har gjorts med utgångspunkt från 
avhandlingens syfte och materialsökningar har i huvudsak gjorts på engelska 
och i engelska databaser. Materialet har analyserats för att se vilka rättsliga 
åtgärder som vidtas för att förebygga överskuldsättning i andra länder som har 
en samhällssituation liknande den i Sverige. Jämförelser har därefter gjorts för 

 
 
 

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG och det upphävda Rådets direktiv 
87/102/EEG samt Rådets direktiv 93/13/EEG. 
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att se likheter och skillnader med de svenska reglerna. Material och slutsatser 
kan på så vis nyttjas för att ge ett bredare perspektiv på de svenska regelverken. 
Utländsk doktrin och rättskällor används emellertid inte i den utsträckning och 
på ett sådant kvalificerat sätt att det skulle vara tal om en komparativ metod i 
traditionell mening.51 

1.6 Teoretiska utgångspunkter för avhandlingen 
Konsumenträtt i allmänhet utgörs av en blandning bestämmelser som 
tillkommit vid skilda tider med början av sent 1960-tal. Det konsumentskydd 
som eftersträvas kan dock se olika ut och bland bestämmelserna kan varierande 
förhållningssätt till konsumentskydd urskiljas. För att tydliggöra dessa skillnader 
och hur konsumentskyddet förändrats analyseras rättsreglerna i avhandlingen 
med utgångspunkt utifrån tre skilda teoretiska aspekter som visar, dels hur 
tillkomsten av rättsreglerna motiveras, dels vilket intresse konsumentskyddet 
tillgodoser, dels vilken konsument som skyddas. Analysen av tillkomsten av 
konsumentskyddet sker på systemnivå, medan analysen av konsumentintresset 
respektive vilken konsument som skyddas görs utifrån ett individperspektiv. 

Tillkomsten av konsumenträttsliga regler har i Sverige och övriga Norden 
typiskt sett motiverats med att de ska korrigera missförhållanden till följd av att 
marknaden inte fungerar perfekt.52 Lagstiftaren har utgått från att det föreligger 
en maktobalans mellan näringsidkare och konsument när avtal förhandlas, 
träffas eller fullföljs, som behöver korrigeras. Konsumentskyddet har på så vis 
fått en marknadskorrigerande funktion. Konsumentskyddet motiveras med att 
varje enskilt avtal är en större ekonomisk affär för en konsument än för en 
näringsidkare. Konsumentens ekonomiskt och rättsligt underlägsna ställning 
motiverar skydd som kan avhjälpa den bristande förmågan att själv kunna ta 
tillvara sina rättigheter eller oförmågan att på ett rationellt sätt avgöra sin 
situation före, vid eller efter avtalets ingående. Bestämmelserna om konsument-
skydd ska då skydda konsumenten genom att tillskapa en minsta tvingade 
skyddsnivå som inte kan kringgås med avtal, begränsas, eller ändras till nackdel 
 

 
 

51 Peczenik, Alexander, Vad är rätt? s 264.  
52 Bärlund, Johan, Konsumentskyddets framtid i Norden, s 3–10. Så motiveras också det 
konsumenträttsliga skyddet i exempelvis Larsson, Marie, Konsumentskyddet över gränserna – 
särskilt inom EU, s 50, Olsen, Lena, Konsumentskyddets former, s 14–17 och Jørgensen, Tanja, 
Forbrugerkredit – retlig og retspolitisk, s 81–82. 
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för konsumenten.53 Enligt denna uppfattning finns en övergripande skepsis 
mot att marknadskrafterna skulle kunna upprätthålla ett godtagbart konsument-
skydd. Det är istället statens ansvar att lagstifta, även om det skulle påverka 
avtalsfriheten. 54 

Detta marknadskorrigerande konsumentskydd kan jämföras med ett 
konsumentskydd som utgår från idén om det ideala avtalet. Denna uppfattning 
utgår från att konsumenten själv bäst kan tillgodose sina egna intressen. 
Konsumenten betraktas även här befinna sig i underläge i förhållande till 
näringsidkaren, men underläget beror av bristande information. För att utjämna 
obalansen måste konsumenten kompenseras med information.55 Information 
ska i huvudsak balansera det ojämlika avtalsförhållandet. Reglerna ges utifrån 
detta synsätt en mer marknadskonform utformning.56 

Vidare analyseras rättsreglerna utifrån James Whitmans indelning av om en 
regel huvudsakligen tar till vara konsumentens ekonomiska intresse eller 
konsumentens skyddsintresse.57 Med konsumenter avses enligt Whitman alla 
medborgare i samhället som konsumerar varor och tjänster.  

Konsumentskydd som tar till vara konsumentens ekonomiska intresse utgår 
från betydelsen av att handla billigt och bekvämt. Konsumentskydd som avser 
att ta till vara konsumentens skyddsintresse tar istället sikte på rättsliga garantier 
för säkerhet och kvalitet på den vara eller tjänst som köps. Dessa olika intressen 
behöver inte vara varandra motstående, men kan vara det. Indelningen av be-
stämmelserna efter vilket konsumentintresse de tillgodoser visar några olika 
intressemotsättningar som konsumentskydd som begrepp omfattar. Att 
tillvarata konsumentens ekonomiska intresse syftar till att maximera valfriheten 
genom att förespråka en fri och oreglerad marknad med minimal inblandning 
av byråkratisk reglering. Bestämmelser som tar till vara konsumentens 
skyddsintresse handlar däremot om inskränkningar i individens avtalsfrihet 
 

 
 

53 Howell, Geraint, Ramsay, Iain och Wilhelmsson, Thomas, Consumer law in its international 
dimension, s 10–11. 
54 Jämför Denklinger, Fleur, Der Verbraucherbegriff, s 60–62. 
55 Jämför Denklinger, Fleur, Der Verbraucherbegriff, s 62–64. 
56 Howell, Geraint, Ramsay, Iain och Wilhelmsson, Thomas, Consumer law in its international 
dimension, s 10–11, och Bärlund, Johan, Konsumentskyddets framtid i Norden, s 3–10. 
57 Whitman, James Q, Consumerism Versus Producerism: A study in Comparative Law, s 342–
406. Enligt Whitmans terminologi ”consumer protection law” respektive ”consumer economic 
interest”. Whitman är professor i komparativ och främmande rätt på Yale Law School. 
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genom att låta andra besluta vad som är bäst för den enskilde. En regel som 
tillgodoser konsumentens skyddsintresse tenderar även till att tillvarata vissa av 
producenternas intresse. Begreppet producenter omfattar enligt Whitmans 
terminologi i princip alla som inte är konsumenter, från arbetstagare till 
arbetsgivare inom all produktion och distribution.58  

En rättsregel som tar till vara konsumentens skyddsintresse kan både höja 
priset och minska utbudet i syfte att ta bort skadliga produkter från marknaden. 
Genom att uppställa krav på konsumentskyddande åtgärder kan producenter 
som inte uppfyller kraven tvingas att lämna marknaden. Detta får till följd att 
utbudet minskar och konkurrensen begränsas. Konsumentskydd som innebär 
krav på tillstånd eller andra villkor för verksamheten, kan minska utbudet på 
producentsidan och därmed gagna befintliga aktörer. Genom att upprätthålla 
eller skapa nationella särregler kan konkurrensen försvåras eller förhindras. 

På konsumentkreditmarknaden kan Whitmans indelning av konsument-
skyddande regler göras utifrån tillgången på krediter och kreditutbudet. 
Konsumentens ekonomiska intresse tillgodoses när konsumenten kan välja 
bland ett stort urval av lättillgängliga krediter. Konsumentskyddande regler 
däremot kan begränsa utbudet genom att förbjuda riskfyllda krediter och på 
olika sätt motarbeta utbudet av dem som är dyra. Med riskfyllda krediter avses 
då krediter som genom en svår avtalskonstruktion kan innebära problem för 
den enskilda konsumenten att förstå och inse faran med.59 

Slutligen analyseras reglerna för att bestämma vem den konsument är som 
regleringen avser att skydda. I konsumentkreditlagens definition är konsument-
en en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet.60 Definitionen av begreppet konsument får betydelse för 
lagens tillämpning och omfattning. Lagstiftarens föreställning om vilken 
 

 
 

58 Bestämmelser som tar till vara producentintresset har fokus på att reglera rättigheter som 
tillfaller aktörerna på utbudssidan istället för konsumentsidan. Till regler som tar till vara 
producenternas intresse räknas lagstiftning om exempelvis illojal konkurrens och 
småföretagarskydd. Whitman, James Q, Consumerism Versus Producerism: A study in 
Comparative Law, s 342–406. 
59 Se även Wilson, Therese, Credit and Over-indebtedness: Current Context, Regulatory 
Responses and Future Possibilities, s 4. 
60 2 § KkrL. Denna definition av konsumenten infördes först när konsumentkreditlagen ändrades 
år 2010. Tidigare var den huvudsakliga avsikten med krediten det avgörande. Krediten skulle vara 
avsedd för privata ändamål. Skulle krediten användas för förvärv av en vara eller tjänst skulle det 
förvärvade användas för enskilt bruk. Prop 1991/92:83 s 102.  
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konsument en bestämmelse ska skydda inverkar på vilken eller vilka situationer 
som anses skyddsvärda och med vilka åtgärder konsumenten då ska skyddas.  

Olika konsumentskyddsstrategier kan antas ha sitt ursprung i olika 
uppfattningar om konsumenten och hur konsumenten ska skyddas. Rättsregler 
på konsumentområdet kan komma att skydda olika individer inom konsument-
kollektivet beroende på olika faktorer. Skyddets omfattning påverkas av vilken 
rättslig hemvist regeln ges. Skillnaden mellan en marknadsrättslig, civilrättslig 
eller processrättslig utformning får en avgörande betydelse för det individuella 
skyddet. Vidare påverkar regelns eller regelverkets syfte vilken konsument som 
skyddas. Syftet med regeln behöver således inte nödvändigtvis vara att ta till 
vara alla konsumenters intressen, utan kan vara inriktade på särskilt utsatta 
grupper inom konsumentkollektivet. Slutligen inverkar regelns utformning på 
vilken konsument som skyddas. 

Vissa regler skyddar alla konsumenter utan att skyddet förutsätter någon 
aktiv handling. Ges skyddet däremot en komplicerad utformning som kräver 
goda kunskaper om regelns innebörd och därtill förutsätter att konsumenten 
handlar på ett visst sätt för att få del av detta, kommer skyddet inte alla 
konsumenter till del. En förutsättning för en fungerande och effektiv 
lagstiftning är att lagstiftarens uppfattning om konsumenten som ska skyddas 
överensstämmer med den konsument eller konsumentgrupp som regleringen 
avser att skydda. 

Konsumentskyddsregler kan indelas i två huvudgrupper, varav den ena tar 
sikte på att skydda konsumenten som en svagare part, och den andra ger skydd 
till en rationellt agerande konsument.61 Skydd för konsumenten som svagare 
part kommer alla konsumenter till del utan att denne behöver agera på ett visst 
föreskrivet sätt. Konsumentskydd för en rationellt handlande individ förutsätter 
däremot att konsumenten handlar på ett angivet sätt för att få del av skyddet. 

Avhandlingens teoretiska utgångspunkt utgår från en presumtion om att ett 
rättsligt konsumentskydd mot överskuldsättning är något som samhället 
eftersträvar men att detta skydd utifrån de ovan redovisade aspekterna kan se 
olika ut. Analysen av bestämmelserna utifrån de teoretiska aspekterna avser att 
visa dynamiken de politiska motsättningar som kan finnas vid utformandet av 

 
 
 

61 Jämför Wilhelmsson som använt olika arketyper av konsumenten för två olika rättsliga 
situationer. Wilhelmsson, Thomas, Consumer Images in East and West, s 103–118. 
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konsumentskyddet. Vidare kan indelningen visa vilken grupp beslutsfattarna i 
slutändan har ansett vara i störst behov av skydd och hur olika värden 
prioriterats vid tillkomsten av rättsreglerna.62 

1.7 Forskningsläget 
Det finns inte sedan tidigare någon rättsvetenskaplig studie i monografiform 
som övergripande analyserat konsumentskyddet mot överskuldsättning i den 
svenska låneprocessen. En annan rättsvetenskaplig avhandling som också 
behandlar konsumentskydd och överskuldsättning är den danska avhandlingen 
Forbrugerkredit – retlig og retpolitisk från år 2010, skriven av Tanja Jørgensens. 
Avhandlingen behandlar den danska konsumentkreditlagen och om 
lagstiftningen tillgodoser syftet med lagen. 

Övergripande frågor om konsumenträtt har i Sverige inte varit föremål för 
någon omfattande rättsvetenskaplig forskning. Lena Olsen har emellertid lyft 
frågor om konsumenträtt som exempelvis konsumentskyddets former, 
forskningsbehovet inom konsumenträtten och de metodproblem som uppstår 
vid studier av rättskällorna inom konsumenträtten.63 Annars karaktäriseras den 
forskning som finns av att den belyser ett visst problem inom konsument-
skyddsområdet.64 Exempelvis har Torbjörn Ingvarsson har belyst konsument-
skyddet vid borgensåtaganden och konsumentkreditavtal som ingåtts per 
telefon.65 

Vid Göteborgs universitet finns Centrum för konsumtionsvetenskap som 
också koordinerar det nordiska forskningsnätverket ConriN. Konsumtions-
vetenskap är ett bredare begrepp som omfattar både konsument- och närings-
idkarsidan. I deras regi förekommer däremot ingen juridisk forskning och den 
 

 
 

62 Whitman, James Q, Consumerism Versus Producerism: A study in Comparative Law, s 342–
406. 
63 Olsen, Lena, Konsumentskyddets former, Mot en ny konsumtionsrätt? s 304–330, och Olsen, 
Lena, Det konsumenträttsliga regelverket – en överblick över ett dynamiskt rättsområde, s 815–
846. 
64 Se exempelvis Marie Larssons avhandling i internationell privat- och processrätt, Konsument-
skyddet över gränserna – särskilt inom EU och Olsen, Lena och Moberg, Eva, Bevisbörda vid 
fel? – Några synpunkter på presumtionsregeln i 20 §§ konsumentköplagen. Med koppling till 
avhandlingens område Martinsson, Claes, Lån i telefon – dags att hantera det vi har, s 245–250. 
65 Ingvarsson, Torbjörn, Den som går i borgen går i sorgen – skuldsaneringslagen aktualiserar ett 
gammalt ordspråk, s 1123–1128, Allmänna råd och jämkning av borgensåtaganden, s 867–876, 
och Lån i telefon – dags att reglera, s 384–394 
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konsumtionsforskning inom andra vetenskapliga discipliner som publicerats, 
har inte haft någon koppling till avhandlingens syfte.66 

Överskuldsättning och skuldsanering har däremot på ett allmänt plan 
behandlats i doktrinen. Annina H Persson och Mikael Mellqvist har i ett flertal 
rättsvetenskapliga artiklar behandlat skuldsaneringslagen.67 Annina H Persson 
har också i artiklar lyft frågan om skuldsättning av barn och gamla.68 

Forskning om överskuldsatta och skuldsanering med koppling till den 
rättsliga regleringen förekommer också inom andra vetenskapsdiscipliner.69 En 
tvärvetenskaplig forskningsgrupp, ECONSEC (Economic Security Institute) 
finns vid Lunds universitet och bedriver forskning om överskuldsättning och 
dess orsaker.70 

Internationellt finns mer omfattande forskning inom konsument-
rättsområdet. Ett globalt nätverk för forskare och andra intresserade av 
konsumenträttsforskning är ”Law-IACL”, ”International Association of 
Consumer Law”. Ett annat globalt nätverk som verkar mer specifikt för frågor 
om överskuldsättning och skuldsanering är ”the International Research 
Collaborative (IRC) on Household Debt for the Law & Society Association”. 

 
 
 

66 Centrum för konsumtionsforskning, www.cfk.gu.se. 
67 Bland andra Mellqvist, Mikael, Högsta domstolen normaliserar skuldsanering, s 35–42, 
Mellqvist, Mikael, 20 år med skuldsaneringslagen, s 23–61, Mellqvist, Mikael, Rubbad balans – 
skuldsanering i nytt ljus, s 134–141 och Mellqvist, Mikael, Rättsfallsöversikt – Praxis i 
skuldsaneringsärenden 1994-2006, s 975–997 samt Persson, Annina H, Förutsättningar för att 
bevilja skuldsanering? s 910–918, Persson, Annina H, Kvalificerat insolvent enligt 
skuldsaneringslagen? S 912 – 917, och Persson, Annina H, Ett nytt skuldsaneringsförfarande, 
s 86–105. 
68 Persson, Annina H, Vems är skulden? s 371–382, och Persson, Annina H, Seniorlån – en 
skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron? s 841–853.  
69 Exempelvis Bengt Jacobsson, Göteborgs universitet, som bland annat genomfört en studie om 
evighetsgäldenärer för Konsumentverkets räkning, i Konsumentverket 2003:4 och Discretion in 
the ”Backyard of Law”: Case Handling of Debt Relief in Sweden. Lisbeth Sandvall, lektor i 
socialt arbete vid Linnéuniversitet har skrivit en avhandling, Överskuldsättningens ansikten: En 
studie av vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter. Avhandlingen är en kvalitativ studie av 
överskuldsatta som befinner sig olika faser av en skuldsaneringsprocess. Richard Ahlström, 
docent i psykologi vid Malmö högskola har bland annat forskat om hälso- och livskvalitetsfrågor 
i samband med överskuldsättning. 
70 Denna tvärvetenskapliga forskargrupp arbetar med forskning och utbildning inom området 
Ekonomisk trygghet. Gruppen samverkar med Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndig-
heten har fyra medarbetare som genomgår doktorandutbildning vid Lunds universitet och tillhör 
nämnda forskargrupp, två inom rättssociologi och två inom företagsekonomi. 
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Båda nätverken verkar för att sprida information om respektive 
forskningsområde och arrangerar även konferenser.71 Genom dessa nätverk har 
information om aktuella forskningsfrågor och artiklar erhållits. Ett nordiskt-
baltiskt nätverk med specifikt samarbete kring forskning om konsumentkrediter 
finns också.72 

1.8 Disposition 
Avhandlingen är indelad i sex kapitel. I första kapitlet har en introduktion till 
avhandlingens problemområde, avhandlingens ämne, syfte tillsammans med 
metod, material, avhandlingens teoretiska utgångspunkter samt en översyn av 
forskningsläget på området lämnats. 

I avhandlingens andra kapitel diskuteras inledningsvis hur den konsument-
skyddande regleringen i allmänhet vuxit fram och utvecklats i de svenska 
rättsreglerna och vilka strukturella omständigheter i samhället som i motiven 
framställs som bidragande faktorer till denna rättsliga utveckling. Därefter ges 
en allmän överblick av konsumentkreditlagens omfattning och 
tillämpningsområde samt en redogörelse av hur konsumentskyddet rättsligt kan 
genomdrivas. Kapitlet avslutas med en diskussion om begreppet överskuld-
sättning, den överskuldsatta konsumenten och skuldsaneringslagen ur ett 
konsumenträttsligt perspektiv. 

Kapitel 3 – 5 har indelats efter tre tidsmässiga faser i låneprocessen; en 
prekontraktuell, en kontraktuell samt en postkontraktuell fas. Varje kapitel 
innehåller en redovisning av de rättsregler i låneprocessen som utifrån sitt syfte 
aktualiseras i respektive fas. Reglerna presenteras i syfte att visa i vilken 
utsträckning skydd mot överskuldsättning ingår i den rättsliga regleringen, i 
vilken omfattning överskuldsättning har beaktats vid de aktuella reglernas 
tillkomst och hur lagstiftaren resonerat kring och motiverat bestämmelserna i 

 
 
 

71 Se Persson, Annina H, Henrikson, Ann-Sofie och Lundström, Karin, Household Credit, 
Indebtedness and Insolvency. Artikeln presenterades på Law & Society Associations konferens år 
2012 och publicerades European Review of Private Law under 2013.  
72 Gruppen består av forskare från de Nordiska länderna utom Island och koordineras och 
administreras av Karins Sein och Urmas Volens, University of Tartu, Estland. I Juridica 
international nr 22, 2014 publicerades artiklar om regleringen av snabblån, bland andra Persson, 
Annina H, och Henrikson, Ann-Sofie, Regulation of Instant Loans and other Credits in 
Swedish Law.  
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förarbetena. Vidare analyseras vilka strategier som används för att motverka 
överskuldsättning, vilka regler som använts i detta syfte och om det som 
lagstiftaren omnämner konsumentskydd har förändrats med tiden. För att 
tydliggöra skillnaderna i konsumentskyddet har reglerna analyserats för att se 
hur tillkomsten av reglerna motiveras. Vidare har reglerna analyserats för att se 
om de till större del avser att tillgodose konsumentens ekonomiska intresse eller 
konsumentens skyddsintresse, samt för att se om de skyddar en rationellt hand-
lande konsument eller konsumenten som svagare part. 

I kapitel sju görs slutligen en övergripande analys av konsumentskyddet mot 
överskuldsättning i rättsreglerna som aktualiseras i den rättsliga regleringen 
under låneprocessens tre faser samt en jämförelse av konsumentskyddet mellan 
de olika faserna. 
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2 Utvecklingen av konsumentskyddet 
mot överskuldsättning 

2.1 Inledning 
Avhandlingens huvudsyfte är att analysera konsumentskyddet mot överskuld-
sättning. Såväl konsumentskydd som överskuldsättning är begrepp som saknar 
en enhetlig definition och de används dessutom med olika betydelser i skilda 
sammanhang. I detta kapitel görs en närmare analys av vad som läggs till grund 
för betydelsen av båda dessa begrepp. Kapitlet utgörs således av två delar. 

Den första delen behandlar hur regleringen av konsumentskyddet i 
allmänhet, och i synnerhet mot överskuldsättning vuxit fram och utvecklats i 
Sverige. Utvecklingen av den konsumentskyddande lagstiftningen kan antas ha 
påverkats av ett flertal faktorer. I motiven till bestämmelserna framställs vissa 
strukturella faktorer som exempelvis samarbetet och medlemskapet i EU, 
kreditpolitiken, samt upp- och nedgångar i konjunkturen som särskilt 
betydande för utvecklingen av konsumentskyddet mot överskuldsättning. 
Vidare har övergripande mål för konsumentpolitiken i allmänhet, både i Sverige 
och inom EU, presenterats i olika riktlinjer och handlingsprogram som kan 
antas ha lagts till grund för skilda konsumentskyddsstrategier som påverkat 
utformandet av regelverken och de enskilda reglerna. Målen för konsument-
politiken speglar den generella uppfattningen om vilket konsumentintresse som 
ska tas till vara och om den konsument som ska skyddas handlar rationellt eller 
är en skyddsvärd individ. Bestämmelser som enbart reglerar förhållandet mellan 
en konsument och en näringsidkare har i Sverige funnits sedan slutet av 1960-
talet. Även innan dess fanns emellertid en viss lagstiftning som skyddade den 
svagare av avtalsparterna. Kapitlets första del inleds med en redogörelse för 
rättsutvecklingen och de förändringar i samhället samt synen på krediter och 
kredittagande som föregick tillkomsten av den speciella konsumentskydds-
lagstiftningen. Därefter beskrivs framväxten av konsumentskyddet och 
konsumentskyddet mot överskuldsättning. Flertalet av de bestämmelser som 
analyseras i avhandlingen regleras i konsumentkreditlagen och i det följande 
avsnittet diskuteras konsumentkreditlagens omfattning och tillämpning. Den 
första delen av kapitlet avslutas med en analys av hur konsumentskyddet 
rättsligt kan genomdrivas. 

Kapitlets andra del behandlar överskuldsättning. I ett första avsnitt behand-
las begreppet överskuldsättning. I detta avsnitt diskuteras förutsättningarna för 
att beviljas skuldsanering enligt skuldsaneringslagen och hur dessa villkor skiljer 
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sig från användningen av begreppet överskuldsättning i andra sammanhang och 
något om vilka konsekvenser detta får. I ett andra avsnitt behandlas vilka olika 
orsaker som kan förklara att människor blir överskuldsatta. Denna andra del, 
och kapitlet avslutas med ett avsnitt om skuldsaneringslagen sedd ut ett 
konsumenträttsligt perspektiv. 

2.2 Ett skydd i avtalssituationen 

2.2.1 Avbetalningsköplagen – ett tidigt skydd för den svagare avtalsparten 

Den civilrättsliga lagstiftningen inom det förmögenhetsrättsliga området som 
reglerar låneprocessen består i hög grad av bestämmelser som tillkommit under 
1900-talets första hälft. Traditionellt har svensk civilrätt hållit hårt på principen 
pacta sunt servanda, avtal ska hållas. Följaktligen har lagarna har utformats utifrån 
premissen att en rättshandling som tillkommit i laga form i princip ska binda 
den som utfärdat handlingen.73 

Bakgrunden till avtalsfriheten är att parterna historiskt sett betraktades som 
likvärdiga, såväl socialt som ekonomiskt, och att de ansågs kunna tillvarata sina 
egna intressen. Lagstiftaren intog en neutral position i parternas avtals-
förhållande. I det ideala liberala samhället skulle inga lagar behövas. Parterna 
skulle själva med hjälp av avtal reglera sina mellanhavanden. Detta fungerade 
emellertid inte i praktiken och huvudregeln om parternas avtalsfrihet gällde 
därför inte undantagslöst ens under 1900-talets början. Lagstiftning kom att 
användas som komplement både i de fall det enskilda avtalet inte beaktat en 
viss fråga och som ett sätt att kompensera obalansen mellan parterna.74 

Under 1900-talets första hälft kom användningen av krediter och kredit-
formerna att ändras. Fram till tiden före första världskriget var inkomstnivån i 
Sverige låg. Sjukdom eller andra förändringar av inkomsterna kunde skapa stora 
problem. För den enskilde som drabbades av ekonomiska problem fanns 
begränsade möjligheter till hjälp att vänta från samhället sida. Konsument-
krediter var för många hushåll med säsongsvarierande inkomster ett sätt att 
finansiera icke-varaktiga konsumtionsvaror som livsmedel. Krediter blev en 
tillfällig lösning som kunde leda till ett beroendeförhållande till kreditgivaren. 
 

 
 

73 Se exempelvis Lindskog, Stefan, Marknadsideologin och pacta sunt servanda, s 351 och s 366 
och Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s 144–145. 
74 Se exempelvis SOU 1974:83, Generalklausulen i förmögenhetsrätten, s 31. 
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Att stå i skuld till någon var skuldbelagt. Kreditgivaren fick ett naturligt övertag 
över kredittagaren och kunde bestämma villkoren för krediten. Av den 
anledningen motarbetade konsumentkooperationen användningen av 
konsumentkrediter och förde en kamp för kontantbetalning.75 

Genom industrialiseringen kom synen på krediter att förändras. Den 
industriella framställningen av produkter ledde till att tillverkarna behövde hitta 
nya sätt att bli av med sina lager av varor. Ett sätt att möjliggöra för fler 
konsumenter att handla var att bevilja kredit. Nya kreditformer kom därför att 
introduceras genom att köpeskillingen delades upp i flera olika poster, eller att 
säljaren nyttjade det sålda som säkerhet. Avbetalningsköp av lös egendom 
utmärkte sig bland dessa kreditformer genom att kombinera delbetalning med 
säkerhet vid försäljning. Vid avbetalningsköp ställs den köpta varan som 
säkerhet för betalning av skulden i syfte att trygga säljarens rätt till betalning. 
Om köparen inte fullgör sin del av avtalet kan säljaren ta tillbaka den sålda 
varan. Köparen får inte fri förfoganderätt över varan förrän hela skulden är 
betald. Avbetalningsköpet fungerar således som ett slags lån mot inteckning i 
den köpta varan.76 

Avbetalningsköpet fick inledningsvis stor betydelse för inköp av dyrare 
produkter som bilar, cyklar och hushållsmaskiner. I takt med avbetalnings-
köpets ökande popularitet kom även billiga lösören med kort livslängd som 
böcker, kläder och paraplyer att börja säljas på avbetalning.77 

Massproduktionen av varor kom att rubba den avtalsrättsliga balansen 
mellan parterna. Standardiseringen av produktionen och försäljningen gav 
näringsidkaren en starkare ställning i förhållande till konsumenten och närings-
idkaren kunde ensidigt formulera villkoren i avtalen. Köparen hade vanligen 
små möjligheter att påverka utformningen av avtalet eftersom säljarna oftast 
använde färdiga formulär. Säljarna utnyttjade sitt rättsliga övertag och villkoren 
i avbetalningskontrakten var ofta stränga och ofördelaktiga för köparen. 
Förekomsten av karteller och monopol medförde också att det inte längre var 
tal om fri konkurrens. I princip saknades lagstiftning på området och säljarna 
kunde upprätta avtalen som de ville. Eftersom många konsumenter drabbades 
 

 
 

75 SOU 1966:42, Konsumentkrediter i Sverige, s 162–171. 
76 Persson, Annina H, Förbehållsklausuler, s 209–211. 
77 Se exempelvis Persson, H Annina, Förbehållsklausuler, s 210 och SOU 1966:42 Konsumtions-
krediter i Sverige, s 16–17. 
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på samma sätt kom missförhållanden inom avbetalningshandeln att uppmärk-
sammas. Förhållandena på marknaden ansågs motivera att staten ingrep för att 
ta till vara den svagare partens intressen. Skydd för den rättsligt och ekonomiskt 
svagare avtalsparten kom att framhållas som ett svar på avtalsfrihetens 
tillkortakommanden.78 

Tidigt uppmärksammades att kreditavtal typiskt sett innebär ett ojämlikt 
partsförhållande och lag om avbetalningsköp infördes år 1915.79 Denna tidiga 
skyddslagstiftning begränsades dock inte till relationen näringsidkare och 
konsument. Av den anledningen kom denna och andra tidiga skyddslagar inte 
att betraktas som konsumentskyddande lagstiftning.80 

I avbetalningsköplagen fanns en uttalad omsorg om, och ett relativt 
långtgående skydd för, kredittagaren som svagare part i avtalsförhållandet. 

Lagen innehöll både materiella och processuella bestämmelser för att stärka 
köparens skydd mot obilliga kontraktsvillkor och för att i övrigt motverka 
privatekonomiska och sociala olägenheter som aktualiserades i samband med 
avbetalningsköp.81 Tvingande regler skyddade köparen mot att säljaren använde 
sig av alltför hårda regler om köparen inte fullföljde avtalet. För att kredit-
givaren vid utebliven betalning skulle få nyttja någon av de i lagen angivna 
påföljderna, krävdes att vissa uppställda villkor var uppfyllda.82 

 
 
 

78 Jørgensen, Tanja, Forbrugerkredit – retligt og retspolitisk, s 87 och Persson, Annina H, 
Förbehållsklausuler, s 210–211. 
79 Lagen (1915:219) om avbetalningsköp. Med avbetalningsköp avsågs enligt 1 § avbetalnings-
köplagen avtal om försäljning av lösöre mot betalning i särskilda poster, av vilka åtminstone 
någon post skulle betalas efter det att köparen fått godset i sin besittning. Vidare skulle avtalet 
innehålla ett särskilt villkor som gav säljaren möjlighet att ta tillbaka varan om köparen inte 
fullgjorde sina skyldigheter. Förbehållet kunde utformas antingen som ett återtagande- eller ett 
ägarförbehåll. Även om avtalet uppgetts vara ett hyresavtal kom det att omfattas av lagen, då 
parternas avsikt med avtalet avgjorde om lagen var tillämplig. Persson, H Annina, 
Förbehållsklausuler, s 215. Parternas avsikt med avtalet och inte hur avtalet benämnts avgör även 
idag om konsumentkreditlagen blir tillämplig eller inte. Prop 2009/10:242, s 41. Ett annat område 
som också tidigt stod i fokus för konsumentskydd var försäkringsavtalslagen från år 1927. 
80 Se exempelvis Olsen, Lena, Konsumentskyddets former, s 13 och SOU 1974:83, 
Generalklausulen i förmögenhetsrätten, s 31–32.  
81 Avbetalningsköplagen var däremot inte uttömmande utan kompletterades av andra civil- och 
processrättsliga regler, exempelvis köplagen (1905:38) och utsökningslagen (1877:31).  
82 De särskilda påföljder som lagen erbjöd, att återta godset, kräva betalt för poster som inte 
förfallit till betalning eller kräva vite, kunde enbart göras gällande på grund av betalningsdröjsmål 
i två angivna situationer. För det första kunde påföljden aktualiseras om en betalning var försenad 
med minst 14 dagar samt att det obetalda beloppet uppgick till minst en tiondel av avbetalnings-
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Avbetalningsköplagen kompenserade å andra sidan kreditgivarna för det 
långtgående konsumentskyddet genom att erbjuda dem ett snabbt och billigt 
handräckningsförfarande. På samma sätt som gäller än idag, kunde kredit-
givaren återta varan utan att behöva gå via domstol.83 

2.2.2 Åtgärder vidtas mot brister i skyddet 

Trots att kreditköparen skyddades genom lagen om avbetalningsköp, förekom 
redan från år 1927 en livlig diskussion om olägenheter förorsakade av dessa 
köp.84 Ändrade förhållanden på kredit- och varumarknaden ansågs ha orsakat 
såväl ekonomiska som sociala följder som inte tidigare varit aktuella. 
Uppenbarligen använde kreditgivarna den egna starkare förhandlingsförmågan 
för att utnyttja köparens behov av vissa varor. Lagstiftningen ansågs inte 
skydda köparen mot obilliga avtalsvillkor eller motverka de sociala och 
ekonomiska olägenheter som avbetalningssystemet medförde. Bland annat 
riktades kritik mot agenthandelns metoder och att varor med ett lågt värde fick 
säljas på avbetalning. År 1953 trädde en reviderad avbetalningsköplag ikraft, 
och därmed kom skyddet för köparna mot säljarnas avtalsvillkor att stärkas. En 
rad andra åtgärder för att skydda köparna utreddes, som exempelvis 
begränsningar av ägarförbehållets verkan för vissa varuslag, krav på skriftligt 
avtal och preskription av återtaganderätten. Förslagen lämnades dock utan 
vidare åtgärd.85 

Avbetalningsköpet ansågs ha den nackdelen att krediten var begränsad till 
inköp av en angiven vara. Under slutet av 1950-talet uppmärksammade de 
svenska storbankerna en stor efterfrågan av krediter som kunde användas för 
vilket ändamål som helst och som inte krävde någon formell säkerhet. 

 
 
 

summan. För det andra kunde påföljden alternativt aktualiseras om minst två delposter, som var 
för sig eller tillsammans, utgjorde en tjugondel av avbetalningspriset var obetalda. Å andra sidan 
kunde säljaren åberopa andra kontraktsbrott från köparens sida än den försenade betalningen, 
om det inte skulle vara ”uppenbart obilligt”. En sista möjlighet för köparen att förhindra 
återtagande av varan var att fordringen jämte ränta och kostnader betalades. Var orsaken till 
köparens försenade betalning att denne drabbats av sjukdom, arbetslöshet eller blivit försenad av 
annan orsak, som denne inte själv vållat och om det skulle anses obilligt med hänsyn till 
förseningen, var kreditgivaren inte tillåten att nyttja någon särskild påföljd, 2 och 4 §§ 1915 års lag 
om avbetalningsköp. 
83 Jämför 43 § KkrL och avsnitt 5.3.4. 
84 SOU 1938:11, Riktlinjer för en lagstiftning om ägarförbehåll och avbetalningsköp, s 11. 
85 Persson, H Annina, Förbehållsklausuler, s 231–232. 
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Målgruppen för dessa nya kreditformer var hushåll med goda inkomster, men 
som inte hade möjlighet att prestera säkerhet i form av inteckning av fast 
egendom, värdepapper eller borgen. Genom ändringar i 1955 års banklag 
respektive sparbankslag möjliggjordes för bankerna att lämna krediter utan att 
någon säkerhet krävdes. Utbudet av olika kreditformer var fortfarande mycket 
begränsat och kreditgivningen restriktiv. En del kreditformer villkorades av att 
ett visst föregående sparande gjorts under en längre tid innan krediten kunde 
beviljas.86 För andra kreditformer var kreditbeloppet starkt begränsat och 
villkoren för återbetalning stränga.87 

I slutet av 1960-talet hade samhället förändrats och med det konsument-
krediternas roll. Inkomstnivån hade höjts och ett utbyggt socialförsäkrings-
system gav medborgarna en viss trygghet vid eventuella inkomstbortfall. Trots 
en generellt högre inkomstnivå kvarstod lånebehovet vid dyrare inköp av 
kapitalvaror, men också för utbildning och köp av bostad. Konsumentkredit-
erna hade störst betydelse för bilbranschen samt radio- och TV-handeln.88 

I takt med att utbudet av krediter blev allt större inleddes en utredning av de 
konsekvenser krediterna hade för de enskilda konsumenterna samt krediternas 
inverkan på samhällsekonomin. Krediternas för- och nackdelar utifrån 
prissättning och kreditvillkor, såväl för den enskilde som för handeln, var en 
central fråga för lagstiftaren. Krediter ansågs bra eftersom de möjliggjorde köp 
av dyrare varor genom att betalningen delades upp i flera mindre poster. 
Samhället i stort bedömdes inte heller ha något att förlora på konsumentkredit-
er. Det som däremot ansågs vara problematiskt var avvägningen mellan kredit-
givarens intresse av att få en säkerhet för en lämnad kredit respektive köparens 
intresse av att inte bli för hårt behandlad, exempelvis vid avtalsbrott.89 

 
 
 

86 Ett hushåll som sparat en viss summa varje månad kunde efter tio månader låna en lika stor 
summa som den sparade. Amorteringstiden var vanligen lika lång som spartiden. Kreditformen 
betecknades sparlån. SOU 1966:42, Konsumentkrediter i Sverige, s 62–63. 
87 Ett exempel var KF:s låneköp som kunde beviljas medlemmar i den lokala konsumtions-
föreningen för köp av varaktiga konsumtionsvaror för vilka kreditbeloppet inte uppgick till mer 
än 20 procent av kredittagarens årslön eller i allmänhet högst 6 000 kronor. Kredittiden kunde 
som längst uppgå till 20 månader. Lånet förutsatte en handpenning som skulle uppgå till 10 
procent av varans värde. En allmän kreditprövning skedde också innan lånet kunde beviljas. SOU 
1966:42, Konsumentkrediter i Sverige, s 60. 
88 Från mitten av 1950-talet användes 60 procent av konsumentkrediterna för att köpa bilar. 
SOU 1966:42, Konsumentkrediter i Sverige, s 27. 
89 SOU 1966:42, Konsumentkrediter i Sverige, s 12–13 och s 171–173.  



2 Utvecklingen av konsumentskyddet mot överskuldsättning 

45 
 

Under 1970-talet skedde ytterligare förändringar av konsumentkredit-
marknaden. Kreditavtalen som tidigare vanligen varit ett avtal mellan två parter, 
kom att allt oftare bli ett trepartsförhållande mellan köpare, säljare och ett 
kreditinstitut. Ett sådant trepartsförhållande kunde uppstå på tre olika sätt. Det 
första var att säljaren vid avbetalningsköp eller andra kreditköp mot ersättning 
överlät eller pantsatte sin fordran mot köparen. Ett andra var det så kallade 
låneköpet, som innebar att köparen formellt gjorde ett kontantköp och att 
säljaren samtidigt med köpet förmedlade en kredit hos ett fristående kredit-
företag. Vanligen betalade kreditgivaren direkt till säljaren utan att ha någon 
kontakt med köparen och utan att denne var inblandad för att förmedla 
pengarna. Den tredje möjligheten utgjordes av vissa kontokrediter och innebar 
att köparen hade en stående kredit hos ett kreditföretag som löpande fick 
utnyttjas hos vissa säljare.90 

Genom att lägga upp krediten som ett så kallat låneköp kunde avbetalnings-
köplagen kringgås. Låneköpet innebar att köparen betalade hela beloppet direkt 
till säljaren men med medel lånade från en kreditgivare. Därmed uppkom inga 
avbetalningsposter i avbetalningsköplagens mening och lagen blev inte 
tillämplig. För de fall säljaren begick någon form av avtalsbrott mot köparen 
hade köparen små möjligheter att göra invändningar mot kreditgivaren 
avseende säljarens avtalsbrott. Sådana oklarheter i rättsläget kunde uppfattas 
som stötande för den enskilde och köparen ansågs ha ett behov att ett förstärkt 
rättsskydd.91 

Kreditgivning utan koppling till en specifik vara eller ett specifikt 
inköpsställe förekom också, men i mer begränsad omfattning. Förekomsten av 
dessa krediter beskrivs i motiven utan att de tycks förenade med några större 
problem för konsumenterna.92 De problem av mer allvarlig art som förekom på 
konsumentkreditmarknaden kunde enligt motiven sammankopplas med kredit-
er som beviljats i samband med inköp av varor och som liknade avbetalnings-
köpet men utformats så att de inte omfattades av lagen. Särskilt uppmärk-
sammades konsumentens begränsade rätt att kunna invända mot kreditgivarens 

 
 
 

90 SOU 1975:63, Konsumentkreditlag mm, s 38–42 och prop 1976/77:123, s 111. 
91 SOU 1975:63, Konsumentkreditlag mm, s 38 och s 89–106. 
92 SOU 1966:42, Konsumentkrediter i Sverige, s 62–65. 
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betalningskrav om invändningen var hänförlig till köpeavtalet. 1977 års 
konsumentkreditlag kom därför att i huvudsak reglera kreditköp av varor.93 

2.3 Ett konsumentskydd växer fram 

2.3.1 Ett rättsligt skydd specifikt för konsumenter 

Den tidigare uppfattningen att konsumenten på ett konkurrensekonomiskt sätt 
styrde marknaden började i slutet av 1960-talet att ifrågasättas. I Sverige, men 
också i övriga västvärlden, hade utbudet av varor på marknaden och därmed 
även konsumtionen ökat kraftigt. Enligt det marknadsekonomiska synsättet 
skulle konsumentskydd i princip finnas naturligt på en hårt konkurrensutsatt 
marknad. Den näringsidkare som tog väl hand om sin kund förväntades ha 
störst framgång och kunde slå ut sina konkurrenter. Marknaden levde däremot 
inte upp till detta och konsumenten ansågs ha svårt att styra utbud och 
produktutveckling på samma sätt som tidigare. Det hade blivit allt svårare att 
bara genom att vara välinformerad och aktiv kunna fatta välgrundade och 
rationella beslut.94 

Behovet av att skydda den svagare avtalsparten blev därför påtagligt. För att 
minska obalansen i avtalsförhållanden restes krav på statliga ingrepp i form av 
lagreglering. Varje enskild affär mellan en konsument och en näringsidkare var 
ofta liten till beloppet, men det stora antalet transaktioner gjorde att den totala 
summan uppgick till avsevärda belopp.95 

Generellt har reglerna inom det förmögenhetsrättsliga området i högre grad 
än avtalsrätten i allmänhet karaktäriserats av restriktivitet mot att inskränka 
avtalsfriheten.96 Denna restriktiva syn kom att ändras något då Sverige med 
huvudsaklig början under 1970-talet blev det första landet i Europa som 
införde en modern konsumentskyddslagstiftning och den första konsument-
kreditlagen trädde i kraft 1 januari 1979.97 Konsumentskyddslagstiftningen 
gjorde att Sverige i många Europeiska länder kom att ses som förebild på 

 
 
 

93 SOU 1975:63, Konsumentkreditlag mm, s 11 och prop 1976/77:123, s 75.  
94 Prop 1972:33, s 58–61 och Olsen, Lena, Konsumentskyddets former, s 17–19. 
95 Se exempelvis Ramsay, Iain, Consumer Law and Policy, s 6–7, Olsen, Lena, Konsument-
skyddets former, s 14–16 och Jørgensen, Tanja, Forbrugerkredit – retlig og retspolitisk, s 87. 
96 Se exempelvis SOU 1974:83, Generalklausulen i förmögenhetsrätten, s 31. 
97 Bland andra infördes marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, hemförsäljningslagen och 
konsumentköplagen.  
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området.98 Genom regleringen kom parternas avtalsfrihet att i viss omfattning 
inskränkas. Det som skiljde den nya konsumentlagstiftningen i förhållande till 
äldre skyddslagstiftning, var att den enbart reglerade rättsförhållandet mellan en 
konsument och en näringsidkare. 

Tillkomsten av konsumentskyddsregleringen förklaras i motiven inte mot 
bakgrund av en enskild omständighet utan av en samverkan mellan flera olika 
faktorer i samhället. Till att börja med förekom standardavtal som utformats 
utan att ta till vara konsumentintresset. Detta bidrog till att näringsidkarna 
kunde missbruka avtalsfriheten genom att skaffa sig ett otillbörligt övertag i 
förhållande till köparen. Vidare var HD restriktiv med att ställa upp och 
använda principer och odefinierade rättsbegrepp för att lösa de uppkomna 
situationerna.99 I Sverige fanns inte heller några starka konsumentorganisationer 
som verkade för att ta till vara konsumenternas intressen i avtalssituationer.100 
Den svenska regeringen gjorde då konsumentskyddet till en statlig uppgift. 
Politikernas uppfattning var att medborgarna förväntade sig att de skulle skydda 
arbetstagare och konsumenter mot marknadskrafterna och mot företagarnas 
rättsliga överläge.101 De skyddsregler som tillkommit har i många fall stiftats för 
att stärka konsumentskyddet i en situation som aktualiserats i anledning av ett 
konkret problem. 

År 1972 sattes en första handlingsplan med riktlinjer och mål upp för att 
forma den övergripande svenska konsumentpolitiken. I denna första plan 
framträder en bild av en delvis annan konsument och en annan konsument-
politik än i senare handlingsplaner. Konsumentpolitiken utgick från att 
konsumenten hade en svagare ställning i förhållande till producentledet och 
behövde därför det allmännas stöd för att ta till vara sin rätt. Det stora utbudet 
av varor och tjänster uppfattades vara svåröverblickbart och producenternas 
marknadsföring saknade information som konsumenten behövdes för att 

 
 
 

98 Denklinger, Fleur, Der Verbraucherbegriff, s 156.  
99 SOU 1974:83, Generalklausulen i förmögenhetsrätten s 26.  
100 Bärlund, Johan, Begreppet näringsidkare inom konsumenträtten, s 558. I många länder drivs 
frågor om konsumentskydd liksom övervakningen av de konsumenträttsliga reglerna av 
konsumentskyddsorganisationer, exempelvis i Tyskland genom Verbraucherschutz.de. I Sverige 
saknas sådana starka konsumentskyddsorganisationer som driver frågor om konsumentskydd. 
Däremot finns föreningar som verkar för konsumentskyddet mer i det fördolda, exempelvis den 
ideella paraplyorganisationen Sveriges konsumenter.  
101 Lidbom, Carl, Den nordiska rättsenhetens problem idag, s 273–275. 
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kunna göra ett rationellt val. Konsumentpolitikens roll skulle därför vara att 
kompensera de små enheter som hushållen utgjorde i förhållande till 
producenterna. Konsumenterna betraktades som enskilda individer, som var 
och en hade olika möjligheter att agera på marknaden. Dessa svaga konsument-
er behövde stöd i form av lagstiftning. Visserligen kunde valfriheten därigenom 
komma att begränsas, men samhället skulle genom lagreglering värna om 
konsumentens bästa.102 

För att stärka konsumenternas ställning inrättades också under 1970-talet en 
offentlig kontrollorganisation bestående av Konsumentombudsmannen och 
Konsumentverket. Därtill utformandes särskilda processformer, dels den 
marknadsrättsliga processen i Marknadsdomstolen, dels förenklade process-
former vid tvist mellan konsument och näringsidkare om det enskilda avtals-
förhållandet.103 Den konsumentskyddande lagstiftningen kom att breda ut sig 
över flera traditionella juridiska områden som marknadsrätt, civilrätt och 
processrätt.104 Konsumenträtten kan trots sin något oklara rättsliga hemvist ses 
som en självständig rättslig disciplin där lagarna hålls ihop av det gemensamma 
syftet att de främjar konsumentintresset.105 

2.3.2 Konsumentens tillgång till krediter 

I Sverige användes fram till mitten av 1970-talet en regleringsmodell för 
penningpolitiken och när den första konsumentkreditlagen infördes var 
penningmarknaden offentligt reglerad. Syftet med denna offentliga 
regleringsmodell var i första hand att bestämma den totala kreditvolymen samt 
styra vilka som fick ta krediter och vad krediten fick användas till. Dessa syften 
skulle i sin tur överensstämma med de samhällsekonomiska målen för 
inkomstfördelning, resursallokering och stabiliseringspolitik. Den offentliga 
styrningen av kreditmarknaden kritiserades för att ha hindrat aktiv konkurrens 
mellan kreditinstituten, motverkat uppbyggnaden av en effektivare institutionell 

 
 
 

102 Prop 1972:33, s 58–61. 
103 Olsen, Lena, Konsumentskyddets former, s 18. 
104 Lena Olsen har argumenterat för att istället för konsumenträtt använda termen 
konsumtionsrätt i syfte att bredda intresset från bara konsumentens intresse till att även omfatta 
frågor om näringsidkar- och samhällsintressen. Olsen, Lena, Mot en ny konsumtionsrätt, s 304–
330. 
105 Olsen, Lena, Mot en ny konsumtionsrätt, s 304–330. 
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struktur och möjligheten för nya finansiella instrument att ta marknads-
andelar.106 

Tillgången till krediter var under 1970-talet fortfarande starkt begränsad. 
Statsmakten agerade för att förbättra möjligheterna att kunna ta krediter för 
vissa angelägna ändamål och det förelåg även utrymme för sociala 
hänsynstaganden vid kreditgivningen, exempelvis förekom statliga 
bosättningslån till förmånliga villkor.107 Dessa utgör ett illustrativt exempel på 
de då rådande villkoren på kreditmarknaden. De statliga bosättningslånen 
förenklade finansieringen av köp av bostäder för många hushåll som saknade 
ekonomiska resurser att klara lån på den vanliga kreditmarknaden. 
Bedömningen av låneansökningar utgick från två principer. Den ena var att lån 
bara kunde beviljas hushåll som bedömdes kunna betala tillbaka krediten, den 
andra att lån inte skulle beviljas hushåll som hade möjlighet att erhålla krediter 
med marknadsmässiga villkor. Långivningen hade alltså ett socialt syfte 
samtidigt som det skulle ske bankmässigt. Lånen kunde endast beviljas 
”trolovade äkta makar”. Ensamstående mödrar med barn kunde emellertid 
beviljas statligt bosättningslån, men enbart för inköp av möbler och liknande. 
Lånebeloppets storlek fastställdes efter individuell prövning och amorterings-
tiden var i regel fem år.108 

Hög inflation i kombination med höga marginalskatter och möjligheter till 
ränteavdrag bidrog till att stimulera skuldsättning. Det var lönsamt att låna för 
att investera i fastigheter eller aktier som förväntades stiga värde. Ränte-
subventioner medförde att det var ekonomiskt fördelaktigt att låna till såväl 
konsumtion som investeringar. I slutet av 1970-talet ersattes en ekonomisk 
uppgång som pågått sedan slutet av andra världskriget av en ekonomisk kris, 
den så kallade 70-talskrisen.109 

När konsumentkreditlagen infördes hade ett utökat och förändrat 
konsumentkreditutbud lämnat flertalet konsumentkrediter oreglerade och det 
fanns ett uppenbart behov av skyddsregler. I princip samtliga remissinstanser 
ställde sig bakom tanken på att konsumenternas ställning i kreditsammanhang 

 
 
 

106 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 17–22.  
107 Prop 1976/77:123, s 72–80. 
108 SOU 1966:42, Konsumentkrediter i Sverige, s 64–65. 
109 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 25-32. 
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behövde förbättras. Även den då rådande tidsandan om konsumenternas behov 
av skydd bidrog till att bana väg för införandet av en konsumentkreditlag.110 

2.3.3 Konsumentskydd genom en konsumentkreditlag 

I konsumentkreditlagen reglerades krediter i betydelsen betalningsanstånd eller 
lån, huvudsakligen avsedda för enskilt bruk, som lämnats eller erbjudits en 
konsument av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet.111 
Definitionen till trots omfattade begreppet kredit också ett avtal om beviljat 
kreditutrymme som kredittagaren kunde välja att disponera efter behov, en 
så kallad fortlöpande kredit.112 

För att stärka konsumentskyddet fanns vid införandet av lagen ett behov av 
att utvidga definitionen av avbetalningsköp så att lagen också skulle omfatta de 
så kallade trepartsförhållandena, mellan konsument, säljare och ett kredit-
institut. Begreppet kreditköp infördes i konsumentkreditlagen och omfattade två 
olika typer av transaktioner. Den första avsåg situationen när säljaren lämnat 
köparen anstånd med någon del av betalningen, exempelvis som skedde vid 
avbetalningsköp. Den andra avsåg när någon del av betalningen skett med ett 
belopp som köparen fått låna av säljaren eller av någon annan kreditgivare som 
säljaren samarbetade med, som exempelvis låneköp och kontokredit.113 

Konsumentkreditlagen omfattade visserligen alla kreditformer, men flertalet 
bestämmelser reglerade enbart kreditköp. Bara reglerna om marknadsföring och 
information omfattade alla kreditformer.114 I jämförelse med avbetalnings-
köplagen, blev tillämpningsområdet för konsumentkreditlagen större. 

De brister i konsumentskyddet vid avbetalningsköp som uppmärksammats 
avsåg bland annat kreditkostnaden och kreditgivarens återtaganderätt.115 
Bristerna ansågs företrädesvis drabba ekonomiskt svaga hushåll som var 

 
 
 

110 Prop 1976/77:123, s 74–75. 
111 1 § 1977 års KkrL. Eftersom konsumentkreditlagen enbart reglerade avtalsförhållandet mellan 
en konsument och en näringsidkare tillkom också en lag om avbetalningsköp mellan närings-
idkare med flera (1978:599). 
112 1 § 1977 års KkrL och prop 1976/77:123, s 153. 
113 3 § KkrL och prop 1976/77:123, s 80–82 och 152–155. 
114 5–7 §§ 1977 års KkrL och prop 1976/77:123, s 75. 
115 Den höga kreditkostnaden förklarades inte av kreditrisken utan av själva uppbyggnaden av 
kreditformen. Till skillnad från de flesta övriga marknader rådde därtill en individuell prissättning 
och i regel var det de ekonomiskt svagaste grupperna som fick betala de högsta priserna för 
krediterna. SOU 1975:63, Konsumentkreditlag mm, s 153–155. 
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utestängda från andra kreditformer. Vad avsåg återtaganderätten, hade 
återtagande av en vara såld med återtagandeförbehåll snarare blivit ett 
påtryckningsmedel för att få betalt än en säkerhet som kunde utnyttjas när 
krediten inte betalades i tid. Den återtagna varan betingade vanligen ett lågt 
försäljningsvärde samtidigt som försäljningskostnaderna för den återtagande 
kreditgivaren blev omfattande. Detta ledde ofta till att säljaren istället för att 
återta varan bara framställde hot utan att verkställa dem. Återtaganderättens 
funktion som kreditsäkerhet behövde av den anledningen säkerställas genom ny 
lagstiftning.116 Tjänster tillhandahölls vid denna tid sällan på kredit och 
lämnades därför oreglerade fram till år 1985 då lagen utvidgades i detta 
avseende.117 

Eftersom 1977 års konsumentkreditlag i stort sett bara omfattade kreditköp, 
kom precis som varit fallet med avbetalningsköplagen, nya kreditformer att 
skapas så att definitionen av kreditköp kunde kringgås. Omfattningen av 
termen kreditköp kom i anledning av detta att prövas i Marknadsdomstolen 
och Allmänna reklamationsnämnden vid ett flertal tillfällen.118 

För krediter som inte omfattades av kreditköpsdefinitionen i konsument-
kreditlagen blev lagens tvingande regler om exempelvis kontantinsats, effektiv 
ränta, återtagande och avräkning inte tillämpliga. Detta kan vara en trolig 
förklaring till att kreditköpet som var den vanligaste kreditformen år 1966, år 
1990 förlorat i popularitet till förmån för kontokrediter na.119 

 
 
 

116 Prop 1976/77:123, s 125–129 och s 178. 
117 Genom att låta konsumentkreditlagen även omfatta tjänster, kom lagen att gälla för två typer 
av avtal om tjänster. Dels tjänster för vilka säljaren lämnat köparen anstånd med någon del av 
betalningen, dels tjänster för vilka köparen betalat en del av tjänsten med ett belopp som säljaren 
eller annan kreditgivare som säljaren hade avtal med förmedlat. I propositionen till lagändringen 
konstaterades det att köp av tjänster på kredit förekom och krediten då kunde ha samma 
uppbyggnad som vid kreditköp av varor. Konsumentkreditlagens syfte att motverka tyngande 
och riskabla avtalsvillkor i samband med kreditgivning kunde på motsvarande sätt bli ett problem 
vid kreditköp av tjänster, och motiverade en utvidgning av lagens tillämpningsområde. Prop 
1984/85:110, s 132–133 och prop 1976/77:123, s 80–81. Genom SFS (1985:720) utvidgades 
KkrL med 23 a § med innebörd att även tjänster enligt Konsumenttjänstlagen (1985:716) skulle 
omfattas av KkrL 10–14 §§.  
118 MD 1991:31, MD 1991:32 samt Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1990/91 ref 10 och 
ref 11. Se vidare under avsnitt 3.5.2. 
119 SOU 1966:42, Konsumtionskrediter i Sverige, s 52 jämförd med SOU 1975:63, Konsument-
kreditlag mm, s 94–95. 
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2.4 Behov av ett utvidgat konsumentskydd 

2.4.1 Kreditmarknaden avregleras 

Vid mitten av 1970-talet uppnåddes inte längre de uppsatta målen för den 
svenska penningpolitiken på ett effektivt sätt. Denna väsentligt ändrade 
förutsättning kom att kräva en anpassning av penningpolitiken.120 Följden blev 
att det under en kort period av några år under 1980-talet vidtogs en rad 
avregleringsåtgärder.121 År 1986 var den svenska valutamarknaden avreglerad 
och penningpolitiken fördes enligt en marknadsorienterad modell.122 

Avregleringen av kreditmarknaden förändrade den svenska penningpolitiken 
både avseende de mål och de styrmedel som kom att användas, och därmed 
också kreditinstitutens funktion och kredittagarnas beteenden. I den marknads-
orienterade modellen anpassades kreditefterfrågan och kreditutbudet i princip 
efter marknadsbestämda räntor. Riksbanken styrde räntenivåer och ränte-
strukturer, men påverkade inte kreditflödet i övrigt. Kreditgivningen blev 
därmed, till skillnad från i regleringsmodellen, efterfrågestyrd. Avskaffandet av 
utlåningsreglerna ledde till en omfattande ökning av utlåningen, framförallt till 
hushållen. Även kreditutbud och marknadsföringen ökade kraftigt. Samtidigt 

 
 
 

120 Särskilt tre faktorer utpekas för att ha varit av stor betydelse för ändringen av den svenska 
penningpolitiken. För det första fanns det ett växande underskott i den svenska bytesbalansen. 
Den svenska räntepolitiken förlorade sin betydelse när valutaregleringen gjorde det möjligt för 
staten att göra en större utlandsupplåning, med en växande utlandsskuld som följd. Samtidigt 
kunde även svenska näringsidkare, i princip, fritt ta krediter utomlands till lägre ränta. För det 
andra fick staten allt svårare att finansiera det växande underskottet i budgeten och blev helt 
enkelt tvungen att vända sig till marknaden för att ta krediter och då till marknadsmässiga villkor. 
Det fick till följd att ränteregleringsprocessen inte längre fungerade. Följden blev att en 
fungerande penningmarknad istället växte fram. För det tredje hade det blivit allt vanligare att 
kreditregleringar kunde kringgås. Kontrollen av den totala kreditvolymen blev på så sätt mindre 
effektiv. Målet för penningpolitiken kom att ändras, från att ha varit i huvudsak den inhemska 
orienteringen av kredit- och likviditetsvolymer, till att bli en extern orientering om att hålla 
växelkursen stabil och genom att med räntepolitiska medel styra in- och utflödet av valuta. SOU 
1988:55, Hushållens skuldsättning, s 17–22.  
121 Likviditetskraven för banker avskaffades år 1983, våren 1985 släpptes ränteregleringen för 
bankernas utlåning fri, och i november 1985 avskaffades utlåningsbegränsningarna för bankerna, 
finansbolagen och specialinstitut för långfristig kreditgivning, de så kallade mellanhandsinstituten. 
Slutligen togs placeringskraven för försäkringsinstituten bort år 1986. SOU 1988:55, Hushållens 
skuldsättning, s 17–22.  
122 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 17–22.  
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fanns en stor uppdämd efterfrågan av krediter. Kombinationen av dessa 
faktorer ledde till att hushållens skuldsättning i snabb takt började öka.123 

Regleringssystemet hade inneburit en strikt begränsning av kreditgivningen. 
De krav som bankerna tidigare hade ställt på låntagarna hade gynnat hushåll 
som hade formella säkerheter, inlåning i banken eller hade bra kontakter. 
Avregleringen möjliggjorde att fler kunde låna.124 

Övergången från ett styrsystem av den ekonomiska marknaden till ett annat 
medförde andra och nya problem både för konsumenterna och för samhället. 
Bland annat kom regleringen av konsumentkreditmarknaden att påverkas. Den 
första konsumentkreditlagen präglades av en syn på krediter och kredittagare 
som rådde då penningpolitiken fortfarande var offentligt reglerad. Vid de två 
tillfällen lagen därefter reviderats, år 1992 och år 2010, har kreditmarknaden 
varit marknadsstyrd och därmed har en annan uppfattning om krediter och 
skuldsättning förelegat. 

2.4.2 Överskuldsättning aktualiseras 

Efter nedgången i konjunkturen i slutet på 1970-talet, började utlåningen vid 
början av 1980-talet åter att öka. Hög inflation, devalveringar och en hård 
åtstramningspolitik hade fått till följd att reallönerna minskade. Åtgärder 
vidtogs för att öka hushållens sparande samtidigt som bostäder, aktier och 
andra placeringstillgångar ökade i värde. Följden blev att hushållens 
förmögenhet ökade. Eftersom inflationen var hög, lönade det sig att låna både 
till konsumtion och investeringar. Högre sysselsättning och en god 
inkomstutveckling till följd av en allmän konjunkturuppgång förstärkte 
hushållens ekonomiska ställning. Den privata konsumtionen och efterfrågan på 
importerade varor ökade kraftigt, liksom omsättningen i detaljhandeln. Det var 
lite som talade för att förklaringen till konsumtionsökningen berodde på 
hushållens realinkomstökning. Istället ansågs orsaken till ökningen sannolikt 
vara ett minskat sparande och finansiering genom lån. Hushållen hade kommit 
att bli en allt viktigare kundgrupp för olika kreditgivare. Eftersom hushållen inte 
var lika räntekänsliga som företag, stat och kommuner, var det mer lönsamt att 
låna ut till konsumenter än till övriga kundgrupper. En ökad konkurrens mellan 

 
 
 

123 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 17–22. 
124 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 23–24. 
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olika kreditgivare fick till följd att nya åtgärder vidtogs för att vinna marknads-
andelar. Kreditgivarna började exempelvis med aktiv marknadsföring som 
riktades direkt mot hushållen. Mycket talar också för att den ökande 
konkurrensen medförde att bankernas krav på säkerheter för krediterna 
minskade.125 

När kreditmarknaden helt hade avreglerats skedde en påtaglig stegring av 
den procentuella nettoutlåningen från banker, finansbolag och 
bostadsinstitut.126 I slutet av 1980-talet introducerades moderna tekniska 
lösningar för att skapa nya former av betalningsförmedling och nya kredittyper. 
Kontokrediter na svarade för en avsevärd ökning av kreditvolymerna. Konto-
krediter hade visserligen förekommit på konsumentkreditmarknaden under 
flera år, men då främst med begränsad användning i varuhus som sålde kläder 
och skor.127 Erbjudande om kredit kom att bli en viktig konkurrensaspekt för 
att locka nya kunder, med följd att de flesta butikskedjor började erbjuda egna 
kontoarrangemang med kreditkort som betalningsmedel. Kontokorten utgjorde 
dock ingen enhetlig grupp utan bestod bland annat av kort med en direkt 
kreditfunktion, kort med eget inlåningskonto, kort kopplade till banklån och 
kort som egna betalningsförmedlare. Utvecklingen förutspåddes gå mot ett 
kontantlöst samhälle.128 

 
 
 

125 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 25–32. Hushållens skuldsättning var i början av 
1980-talet lika stor som de disponibla inkomsterna. Därefter skedde en ökning av skuldsättningen 
med 25 miljarder kronor per år fram till år 1985. Mellan åren 1986 och 1988 skedde en kraftig 
uppgång och ökningen låg mellan 70–95 miljarder per år. Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, 
s 33–35 och SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 25–32 och s 38–39. 
126 Från att år 1985 varit 7,6 procent till att år 1988 vara 20,1 procent Därefter avtog skuld-
sättningstakten till att år 1989 vara 9,0 procent och år 1990 vara 4,0 procent. Prop 1991/92:83, 
s 24. 
127 SOU 1975:63, Konsumentkreditlag mm, s 92–95. 
128 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 45 och Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 24–
29. De vanligaste krediterna år 1990 kunde indelas i två grupper, löpande krediter respektive 
krediter med fast lånebelopp. Till de löpande krediterna räknades olika former av kontokort hos 
säljföretag, kreditgivare och banker. Avbetalningen kunde ske en gång i månaden med hela eller 
delar av kreditbeloppet. En snarlik variant till kontokrediterna var snabbkrediterna. 
Karaktäristiskt för snabbkrediterna var att kreditkontot kunde öppnas utan fördröjning i 
samband med ett köp. Till de löpande krediterna räknades också så kallade saneringslån. Med 
saneringslån menades att ett nytt lån togs i syfte att ersätta en eller flera andra, vanligen dyrare, 
krediter. Bland krediter med fast lånebelopp, eller så kallade engångskrediter återfanns mer 
blandade kreditformer som fristående lån, kreditköp och kortare betalningsanstånd. Ds 1990:84, 
Ny konsumentkreditlag, s 30–33. 
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Mellan åren 1990–1994 drabbades flera länder, däribland Sverige, åter av en 
finanskris. I finanskrisens spår hade en del hushåll drabbats av så stora skulder 
att begreppet överskuldsättning myntades.129 Kontokrediter med kreditkort 
pekades ut som bakomvarande orsak till hushållens ekonomiska problem. En 
kartläggning över olika konsumtionsskulder visade att de personer som blivit 
överskuldsatta ofta hade tappat kontrollen över sin ekonomi genom 
användande av kreditkort.130 Särskilt utsatta var ekonomisk svaga grupper som 
tycktes ha förvärrat sina ekonomiska problem genom kreditkort.131 

2.4.3 Konsumentskydd mot överskuldsättning saknas 

I samband med att kreditmarknaden avreglerats antogs år 1986 en ny hand-
lingsplan för den svenska konsumentpolitiken.132 I denna plan hade 
konsumentens skyddsbehov kommit i skymundan och fokus för konsument-
politiken hade flyttats till att hushållen effektivt skulle utnyttja sina ekonomiska 
resurser. Tiden karaktäriserades av avskaffande av handelshinder, fri kredit-
marknad och ökad konkurrens. Statens inflytande ansågs, till skillnad från vad 
som redovisats i den första handlingsplanen från år 1972, bäst vara begränsad. 
Det var den ekonomiska utvecklingen i samhället som stod i fokus för 
konsumentpolitiken. Vidsträckt näringsfrihet, konkurrensfrihet och avtalsfrihet 
förespråkades.133 Sambandet mellan pris, konkurrens och konsumentpolitik 
lyftes fram. Marknadsekonomins brister kunde emellertid, i viss utsträckning, 
behöva korrigeras. Genom att korrigera bristerna skulle en rättvisare fördelning 
av såväl materiella som icke materiella resurser samt en bättre hushållning med 
natur- och produktionsresurser uppnås. Rollfördelningen mellan det allmänna 

 
 
 

129 Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 34. 
130 Ds Fi 1984:10, Kontokortkommitténs slutbetänkande. 
131 Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 24–27 och SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, 
s 46–49.  
132 Prop 1985/86:121. 
133 Handlingsplanen förefaller influerad av den nyliberala tidsanda som rådde i Europa vid denna 
tid och som ställde frihet och valfrihet i motsats till statlig stel byråkrati och reglering. Av det 
nyliberalistiska tänkande följde vidare att avreglering och privatisering i kombination med 
konkurrens skulle öka produktiviteten, höja kvaliteten och minska kostnaderna. Statens roll skulle 
i enlighet med detta begränsas till att reglera marknadsmisslyckanden och garantera försiktiga 
ingrepp av statliga institutioner för att exempelvis upprätthålla det internationella finansiella 
systemet. Detta har setts som ett uttryck för en önskan om en minskad demokratisk kontroll och 
istället en överföring av den styrande makten till olika experter. Se Harvey, David, A brief history 
of neoliberalism, s 1–4.  
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och näringslivet bedömdes också behöva förskjutas genom minskad reglering 
och ett större ansvar för näringslivet att vidta egenåtgärder. Konsumentskydd 
skulle uppnås genom en fri och effektiv konkurrens inom näringslivet så att 
goda och ändamålsenliga varor och tjänster till så förmånliga villkor som 
möjligt kunde erbjudas konsumenterna.134 

Samtidigt var tillgängligheten av krediter till följd av kreditmarknadens 
avreglering mycket större än tidigare. Detta fick till följd att det konsument-
skydd som fanns och var anpassat efter den regleringsstyrda kreditpolitiken 
blev uppenbart bristfälligt. Det saknades regler som förhindrade att en person 
kunde skuldsätta sig långt över den egna ekonomiska förmågan. Konsument-
kreditlagstiftningen uppfyllde inte längre sitt syfte. Den ökade utlåningen från 
banker och kreditinstitut hade fått konsumentkreditområdet att i snabb takt 
ändras utan att lagstiftningen hade följt med. Det förelåg ett nödvändigt behov 
av att vidta åtgärder för att skydda konsumenter mot överskuldsättning.135 

I slutet av 1980-talet tillsattes en utredning som skulle undersöka hushållens 
skuldsättning.136 Delvis parallellt med denna utredning pågick också en 
utredning av konsumentkreditlagen.137 

1977 års konsumentkreditlag tillhandahöll visserligen vissa regler som 
syftade till att motverka överskuldsättning bland konsumenter, i första hand 
reglerna om krav på kontantinsats men också regler om information och 
marknadsföring. Reglerna bedömdes vara blygsamma. Inte heller annan 
lagstiftning på konsumentkreditområdet erbjöd ett sådant skydd.138 
Konsumentskydd mot överskuldsättning hade blivit en politisk fråga. 

I utredningen om hushållens skuldsättning lämnades en rad förslag till 
åtgärder i syfte att förebygga överskuldsättning. Information, utbildning och 
rådgivning var åtgärder som skulle bidra till att lära konsumenten om olika sätt 
att finansiera köp och vilka framtida förpliktelser som följer av ett lån. För att 

 
 
 

134 Prop 1985/86:121, s 1–11 och s 15–17. 
135 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 129–130 och Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, 
s 4. 
136 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning. 
137 Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag. 
138 Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 24, s 27 och s 35–38. 
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underlätta för konsumenten betonades kreditgivarens ansvar för att lämna 
korrekta uppgifter i reklam och annan marknadsföring.139 

Den viktigaste åtgärden för att minska problemet med överskuldsättning 
bedömdes vara att införa ett krav på kreditprövning. Detta kan kanske förklaras 
av att de andra åtgärderna som föreslogs inte ansågs stärka konsumentskyddet, i 
vart fall inte på samma sätt som kreditprövningskravet. Kanske betraktades 
kreditprövning som ett mer individuellt skydd än de andra föreslagna 
åtgärderna, som snarare stärker konsumentens ställning i allmänhet. Ett 
lagreglerat krav på kreditprövning motiverades med att kreditinstituten visade 
ökade rörelseöverskott, samtidigt som kreditförlusterna hade blivit större. Ett 
ökat risktagande hade alltså medfört en större lönsamhet för kreditinstituten. 
Särskilt påpekades att en finansiell förlust för ett företag kan balanseras genom 
vinster. Ett hushålls felaktiga kalkyl av den framtida förmågan att återbetala en 
skuld innebär däremot stora problem. Åtgärder från samhällets sida 
motiverades av den obalans som fanns mellan parterna. Vidare föreslogs att 
prövningen skulle ta minst ett dygn för att konsumenten skulle hinna överväga 
sitt beslut och få tid att ångra sig och att krediter över ett visst belopp inte 
skulle kunna beviljas utan ett personligt möte.140 

Vidare föreslogs åtgärder för att begränsa tillgängligheten till samhällets och 
inkassoföretags indrivningsverksamhet i de fall kreditgivaren inte uppfyllt 
kravspecifikationen, eller om pris och övriga villkor låg på oskälig nivå. Blanco-
krediter till nya låntagare skulle inte få beviljas utan att det först fanns ett 
regelbundet och kvalificerat sparande.141 Inget av utredningens förslag ledde till 
någon direkt lagstiftningsåtgärd. 

I utredningen av 1992 års konsumentkreditlag fördes på samma sätt som vid 
arbetet med 1977 åts konsumentkreditlag åter en diskussion om vilka för- och 
nackdelar krediterna medfört. Nyttan med kredittagande förefaller därmed 
fortfarande varit ifrågasatt. De nya argument som nu presenterades var att det 
utökade kreditutbudet medfört högre konkurrens bland kreditgivarna, något 
som ansågs positivt för kredittagarna.142 Den högre konkurrensen bland kredit-
givarna kopplades däremot inte ihop med aggressivare marknadsföring och 
 

 
 

139 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 127–141. 
140 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 69 och 138–140. 
141 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 95–96 och s 139–140. 
142 Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 24. 
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riskfylld kreditgivning. Faktorer som kan antas leda till att hushåll drabbas av 
allvarliga skuldproblem. 

Även denna utredning lade fram förslag för att motverka överskuldsättning 
bland konsumenter. Åter förslogs ett lagreglerat kreditprövningskrav. Be-
stämmelsen motiverades med att kreditprövningen skulle flytta prövningen från 
kreditgivarnas intresse av att bedöma kreditrisken, till att i högre grad vara en 
bedömning av kredittagarnas möjlighet att kunna betala skulden.143 

Ett andra förslag tog sikte på att minska påträngande marknadsföring och 
föreslogs i anledning av att marknadsföringen av krediter ansågs ha blivit mer 
intensiv och påträngande. Förslaget gick ut på att ansökningshandlingar och 
avtal bara skulle få lämnas till en konsument efter en direkt förfrågan. I syfte att 
stärka konsumentskyddet i allmänhet föreslogs även en allmän skyldighet för 
näringsidkare att iaktta god kreditgivningssed. Med denna bestämmelse skulle 
samhällets ansvar för att förebygga överskuldsättning markeras. Risken för 
kreditgivarna att drabbas av kreditförluster ansågs inte vara tillräcklig kännbara 
för att motverka att kreditgivarna lånade ut pengar till betalningssvaga hushåll. 
Samtidigt ansågs det vara fel att samhället och skattebetalarna skulle behöva 
betala för effekterna av en alltför generös utlåning. En allmän bestämmelse i 
konsumentkreditlagen skulle därför införas för att på så vis vara ”en grundval 
för andra mer konkreta regler samt fungera som en utfyllande norm”.144 

De flesta remissinstanserna konstaterade att 1977 års konsumentkreditlag 
var i behov av en översyn, men det fanns olika meningar hur lagen skulle 
ändras. Huvudsyftet med en reformering av konsumentkreditlagen var enligt 
lagrådsremissen att komma till rätta med problemet med överskuldsättning. 

2.4.4 En anpassning av konsumentskyddet till EU och en ny konsumentkreditlag 

Sedan början av 1990-talet har nordisk konsumenträtt påverkats av EU-rätten. 
Sverige var från 1960-talet fram tills medlemskapet i EU den 1 januari 1995, 
medlem i Europeiska frihandelssammanslutningen, EFTA. EFTA:s medlems-
länder hade ett samarbetsavtal med EG om ett europeiskt ekonomiskt 

 
 
 

143 Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 45–48. För bankerna fanns redan ett krav, som trätt i 
kraft redan år 1984. Banken fick endast bevilja kredit om låntagaren på goda grunder kunde 
förväntas fullgöra kreditavtalet. Dessutom fordrades en betryggande säkerhet i fast eller lös 
egendom eller ett borgensåtagande. 2 kapitlet 13 § bankrörelselagen (1987:617). 
144 Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 43–45 och s 59–68. 
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samarbetsområde. Detta innebar att Sverige och övriga EFTA-länder behövde 
anpassa sin lagstiftning till vissa av EG:s regelverk, bland annat konsument-
kreditdirektivet från år 1986 och ett tilläggsdirektiv från år 1990.145 

De båda direktiven var båda så kallade minimidirektiv som då var det sätt 
som användes för att genomföra konsumentpolitiken.146 Med minimidirektiv 
sätts en lägsta gräns för konsumentskyddet. Medlemsstaterna är därmed fria att 
ha en nationell lagstiftning som innehåller ett mer omfattande konsumentskydd, 
så länge reglerna inte kommer i konflikt med Romfördraget och den 
grundläggande principen om fri rörlighet för varor och tjänster.147 Målet med 
reglerna är att de ändå ska leda till samma slutliga konsumentskydd.148 Arbetet 
med EG-anpassningen var ytterligare en faktor som bidrog till att 1977 års 
konsumentkreditlag behövde ersättas med en ny lag.149 

Huvudsyftet med en reformering av konsumentkreditlagen var enligt 
lagrådsremissen att komma till rätta med problemet med överskuldsättning. 
Detta lagförslag ansågs generellt dock alltför långtgående. Förslagen ansågs, om 
de skulle genomföras medföra ”alltför omfattande ingrepp i den fria 
marknaden, ökad byråkrati och fler tvister”. Några av förslagen befarades också 
kunna komma att missbrukas av den som inte ville betala sina skulder. 
Utvecklingen på konsumentkreditområdet bedömdes gå mot självsanering. 
Kreditgivarnas omfattande kreditförluster antogs ha medfört att kreditgivarna 
reagerat på den tidigare bristfälliga kreditprövningen och skärpt kraven. 
Bedömningen gjordes att det inte längre fanns anledning att vidta särskilda 
lagstiftningsåtgärder för att motverka överskuldsättning genom exempelvis krav 
på kreditprövning eller begränsningar i marknadsföringen. Däremot krävde det 

 
 
 

145 Rådets direktiv av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om konsumentkrediter 87/102/EEG, respektive tilläggsdirektivet 
90:88/EEG samt prop 1991/92:83, s 25. 
146 EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013, Meddelande från Kommissionen till Rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, s 8.  
147 Prop 1991/92:83, s 23–26 och lagutskottets betänkande 1991/92:LU28 Ny konsumentkredit-
lag, s 3. 
148 Prop 1991/92:83, s 25. Se exempelvis artikel 15 i direktiv 87/102/EEG och artikel 8 i direktiv 
1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och 
härmed förknippade garantier. 
149 Prop 1991/92:83, s 23–26. 
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nya samarbetet inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet en anpassning 
av regelverken bland andra konsumentkreditlagen.150 

Något uttryckligt övergripande syfte med lagen framgick inte av 
propositionen, utan får förstås som att det var kombinationen av brister i 1977 
års konsumentkreditlag tillsammans med EG:s antagna konsumentkredit-
direktiv som var bakgrunden till revideringen av lagen. I lagutskottets 
betänkande angavs däremot en anpassning till EG:s konsumentkreditdirektiv 
som lagens övergripande syfte.151 Eftersom det bakomliggande direktivet 
föreskrev ett i flera avseenden avsevärt starkare konsumentskydd än 1977 års 
konsumentkreditlag, behövde den svenska lagen anpassas efter kraven i 
direktivet.152 Därigenom kan ett underförstått syfte med lagen varit att öka 
konsumentskyddet. 

Tillämpningsområdet för 1992 års konsumentkreditlag utvidgades så att 
enligt huvudregeln omfattades samtliga konsumentkrediter. För att undanta 
någon typ av kredit krävdes särskilda och tungt vägande skäl och undantaget 
skulle då inte generellt kunna gälla hela lagen utan bara enstaka paragrafer. 
Exempelvis gjordes undantag för krediter understigande 1 500 kronor eller 
engångskrediter med en kredittid om högst 45 dagar. För dessa gällde inte 
kraven på information om effektiva räntan med mera.153 Två krediter 
undantogs helt från lagens tillämpningsområde, författningsreglerade lån och 
pantlåneverksamhet.154 Lagens tvingande karaktär bibehölls.155 

För att vidga definitionen och låta löpande krediter ingå i kreditbegreppet 
togs den tidigare definitionen av kredit som betalningsanstånd eller lån, bort ur 
lagtexten.156 Lagen har också bedömts kunna vara analogt tillämplig vad avser 

 
 
 

150 Prop 1991/92:83, s 23–26. 
151 1991/92:LU28, s 1. 
152 Prop 1991/92:83, s 25. 
153 6 och 9 §§ 1992 års KkrL. 
154 Författningsreglerade lån, som exempelvis studiestöd enligt studiestödslagen (1973:349), 
bedömdes genom den särskilda författningsregleringen ha ett tillräckligt konsumentskydd. 
Pantlåneverksamhet saknade likheter med konsumentkrediter i allmänhet och bedömdes behöva 
separat reglering. Dessa två undantag angavs direkt i 1 § i 1992 års KkrL. Se även prop 
1991/92:83, s 31 och s 102–103. 
155 Prop 1991/92:83 s 31. 
156 Prop 1991/92:83, s 102–103. 
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begreppet kredit. Däremot antogs tillämpningen av lagen vara begränsad till det 
traditionella konsumentskyddsområdet mellan näringsidkare och konsument.157 

För den konsument som drabbats av allvarliga skuldproblem fanns innan 
skuldsaneringslagen trädde i kraft 1 juli 1994, enbart mycket små möjligheter att 
lösa sina skuldproblem. Under en kortare period fanns en särskild 
Kontonämnd som arbetade med att hjälpa personer som inte kunde klara av att 
betala sina kontokortsskulder.158 Inrättandet av Kontonämnden motiverades 
med ekonomiska argument som att minskade kreditförluster skulle gagna både 
privata borgenärer och samhället. Konsumenter kunde med hjälp från 
Kontonämnden träffa frivilliga överenskommelser om skuldavskrivning och 
betalningsplaner med kreditgivarna. Nämnden saknade emellertid möjlighet att 
tvångsvis träffa överenskommelser i de fall parterna inte kom överens, och 
arbetet blev därför inte särskilt framgångsrikt. För den konsument som 
missbedömt sin återbetalningsförmåga saknades andra lösningar för att kunna 
återhämta sig ekonomiskt.159 

2.5 Konsumentskyddsstrategier i nutid och i framtiden 

2.5.1 Den fortsatta utvecklingen av konsumentskyddet 

Efter det att 1992 års konsumentkreditlag trätt i kraft antogs två ytterligare 
planer för den svenska konsumentpolitiken. Den första av dessa kom år 1995, 
då Sverige stod inför en avreglering av den offentliga sektorn, en pågående 
internationalisering och ett medlemskap i EU.160 I de två första konsument-
politiska riktlinjerna från år 1972 respektive år 1986, förekommer inte ordet 
konsumentskydd i någon större omfattning. Istället anges att konsumenterna 
ska stödjas och deras ställning på marknaden förbättras. Konsument-

 
 
 

157 Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 51–52. 
158 Verksamheten pågick från februari 1987 till juni 1989. Verksamheten pågick i en handfull 
socialdistrikt varav alla utom ett låg i Stockholmsområdet. SOU 1988:55, Hushållens skuld-
sättning, s 107–108. De krav som uppställdes för att en ackordsuppgörelse skulle vara aktuell 
påminner om de krav som sedan uppställts för att kunna beviljas skuldsanering enligt 
skuldsaneringslagen. 
159 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 106–108. 
160 Konsumentpolitiken förklarades då vara en del av välfärdspolitiken och med detta följde ett 
fördelningspolitiskt inslag. Minskad reglering skulle förenkla för produktion och distribution av 
varor och tjänster. Konsumentskydd kom att även omfatta hälso- och miljöaspekter. Prop 
1994/95:140, s 1–2. 
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skyddstanken i de riktlinjerna ger snarast uttryck för att avhjälpa en obalans 
mellan producenter och konsumenter. I handlingsplanen från år 1995 anges att 
konsumentskyddet i Sverige har breddats och fördjupats de senaste 20 åren. 
Det förstärkta konsumentskyddet förklaras ha uppkommit genom införandet 
av ett opreciserat stort antal lagar och inrättandet av några icke namngivna 
statliga myndigheter.161 Uppenbarligen anses även äldre åtgärder ha stärkt 
konsumentskyddet även om inte begreppet konsumentskydd använts. 

I 2001-års plan för konsumentpolitiken presumerade att en välinformerad 
konsument skulle skapa en fungerande marknad. För detta krävdes även starka 
konsumentmyndigheter och en välutvecklad konsumentlagstiftning och 
konsumentens efterfrågan skulle bidra till att skapa framväxt av nya företag. 
Statens uppgift var å andra sidan att ge spelregler och tillhandahålla marknads-
oberoende organ för att upprätthålla marknadsekonomin. Utsatta grupper i 
samhället som barn, invandrare och ekonomiskt utsatta, uppmärksammades 
genom att de behövde garanteras inflytande på marknaden.162 

Utvecklingen både inom EU och i Sverige tycks därefter ha gått mot mer 
kortfattade och konkreta mål. I den svenska konsumentpolitiska planen för 
åren 2006–2011 förordades ett starkt konsumentkollektiv som vågar ställa krav. 
Vidare förutsattes att en fortsatt ökad internationalisering och ett mer komplext 
utbud av produkter och tjänster kräver att konsumenterna kan känna tillit till 
utbudet. Valfrihet och aktiva val var ledord, men konstaterades för att fungera, 
kräva att konsumenterna hade ekonomiska möjligheter, medvetenhet om 
produkters kvalitet samt kunskap om de egna rättigheterna. Samtidigt beaktades 
särskilt att det även finns olika typer av konsumenter och att konsumenter med 
små ekonomiska medel är mer känsliga för felaktiga och dyra val. Den bild av 
konsumenten som målades upp var en duktig individ. Konsumenten skulle 
våga ställa krav, vara kritiskt granskande, jämföra priser och mervärden samt 
veta vilka konsekvenser den egna konsumtionen har för den egna individen och 
för samhället i stort. Genom sitt agerande på marknaden skulle konsumenten 
kunna bidra till den globala utvecklingen och ställa krav på företags sociala och 
miljömässiga ansvar. Vidare skulle konsumenten bidra till en hållbar utveckling 
genom konsumtion som innebar låg belastning på miljön och gav ett hälsosamt 

 
 
 

161 Prop 1994/95:140, s 4–5. 
162 Prop 2000/01:135, s 12–16. 
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liv samt skapade arbetstillfällen som främjade efterlevnad av arbetsrättsliga 
konventioner. ”En trygg konsument bidrar aktivt till samhällets mål om välfärd 
och hållbar utveckling.”163 

Detta mål ersattes år 2009 av ett nytt mål: Konsumenterna har makt och 
möjlighet att göra aktiva val. Det centrala för konsumentpolitiken var 
konsumenten som aktör på marknaden och konsumentens avgörande betydelse 
för att marknaden ska fungera väl. Målet med ett högt konsumentskydd skulle 
uppnås genom att nödvändig information fanns lättillgänglig och var tillförlitlig. 
Vidare uppgavs marknadskontroll och tillsyn av efterlevnaden av lagstiftningen 
vara av vikt.164 

EU-kommissionens strategi för konsumentpolitiken 2007 – 2013, påminner 
om de svenska planerna för samma tid. Fokus lades vid konsumentens aktiva 
val och att ge konsumenten de kvalifikationer och redskap som behövs för 
detta. I strategin anges ett nytt sätt att genomföra EU:s konsumentskydd. 
Konsumentskyddet ska fortsättningsvis inte längre genomföras med stöd av 
minimidirektiv utan primärt med stöd av maximidirektiv. Syftet med detta är att 
uppnå total harmonisering på en lämplig hög skyddsnivå.165 

Användningen maximidirektiv utgår istället från den ståndpunkten att 
nationella krav på konsumentskydd kan antas tvinga näringsidkarna som är 
verksamma i det aktuella landet till vissa åtaganden som är förenade med 
kostnader. Näringsidkare i medlemsländer med lågt ställda krav på konsument-
skyddet kan då få konkurrensfördelar i förhållande till konkurrenter som måste 
anpassa sin verksamhet till högre ställda krav. Förutom att uppfattas som hand-
elshinder kan högt uppställda krav på konsumentskyddet också leda till högre 
priser för konsumenterna. Samtidigt antas konsumenterna bli tryggare med 
reglering som innebär ett högt ställt konsumentskydd. Om reglerna då också 
överensstämmer mellan medlemsländerna, förväntas detta leda till tryggare 
konsumenter och därmed ökad konsumtion. En förutsättning för att kunna 
handla är också ett bra utbud av lättillgängliga krediter och möjligheten för 

 
 
 

163 Prop 2005/06:105, s 11–14 och s 33–34. 
164 Prop 2008/09:1, utgiftsområde 18, s 54–63. 
165 Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Strategi för konsumentpolitiken 2007 – 2013. 
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konsumenterna att låna till överkomliga priser. Krediter utgör därför en central 
aspekt i arbetet med att stärka ekonomin inom EU.166 

Betydelsen av en enhetlig lagstiftning inom EU är att den kan antas 
möjliggöra och förenkla för näringsidkarna att etablera sig på fler marknader. 
Detta kan i sin tur leda till ökad konkurrens, större utbud och kanske även i 
slutändan lägre priser för konsumenterna.167 

Ett exempel på ett sådant maximidirektiv är konsumentkreditdirektivet som 
ligger till grund för den senaste konsumentkreditlagen. Ändringen av 
regleringskompetens får till följd att möjligheten och makten att lagstifta inom 
det aktuella området i stor utsträckning flyttas från den enskilda medlemsstaten 
till EU. I de fall konsumentskyddet regleras genom maximidirektiv följer 
utformningen i den svenska regleringen den gällande uppfattningen som råder 
inom EU. 

Med Lissabonfördraget har konsumentskyddet fått större dignitet. Genom 
att flytta artikel 153 i EG-fördraget till artikel 12 i EUF-fördraget gäller 
konsumentskyddet som en övergripande integrationsprincip. Enligt artikeln ska 
konsumentskyddskraven beaktas när unionens övriga politik och verksamhet 
ska utformas och genomföras. 

EU:s strategi för konsumentpolitiken från år 2012 har rubriken ”En strategi 
för konsumentpolitiken – Att öka förtroendet och tillväxten”. Syftet med 
strategin är att öka tillväxten och återställa förtroendet för den europeiska 
ekonomin genom att stärka konsumenternas inflytande och skapa synergier 
mellan olika politikerområden. I denna strategi syns en viss förändring av 
konsumentpolitiken. Det finns ett erkännande av förekomsten av problem på 
marknaden och en analys hur de ska åtgärdas. Av strategin framgår en insikt om 
marknadens tillkortakommanden och att konsumenter inte alltid agerar som 
förväntat. Politiska åtgärder ska därför enligt strategin fortsättningsvis grundas 
på vedertagna fakta om hur marknaderna fungerar i praktiken och hur 

 
 
 

166 Domurath, Irina, A Map of Responsible Lending and Responsible Borrowing in the EU and 
Suggestions for a Stronger Legal Framework to Prevent Ober-Indebtedness of European 
Consumers, s 30. 
167 Larsson, Marie, Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, s 52–54. 
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konsumenterna agerar.168 EU:s konsumentskydd omfattar också frågor om 
överskuldsättning.169 Däremot saknas harmoniserande åtgärder eller reglering 
för skuldavskrivning.170 

År 2016 bedöms det tidigare målet för den svenska konsumentpolitiken vara 
alltför snävt eftersom det enbart utgick från konsumenternas makt och 
möjlighet att göra val.171 Liksom år 2009 har målet sammanfattats i en kortare 
mening. Målet för konsumentpolitiken är väl fungerande konsumentmarknader 
och en miljömässigt, socialt, och ekonomiskt hållbar konsumtion. Skälet bakom 
det nya målet är den obalans i kunskap om produkter som ofta råder och som 
kan leda till negativa konsekvenser för både konsumenterna och marknadernas 
funktionssätt. Målet ansågs även behöva inbegripa hållbarhetsaspekter och 
därmed även inrymma konsumtionens konsekvenser för enskilda, för samhället 
och för miljön, såväl nationellt som globalt. År 2016 har överskuldsättning 
blivit ett så uppmärksammat problem att målet för konsumentpolitiken även 
innehåller en strategi för att motverka överskuldsättning. 

Syftet med denna strategi mot överskuldsättning är att motverka att enskilda 
får ekonomiska problem samt hjälpa dem som fått problem med skulder att 
förbättra sin ekonomiska situation. De preventiva insatserna handlar om att öka 
kunskaperna om privatekonomiska frågor och om att skapa goda 
förutsättningar för konsumenterna på kreditmarknaden. Strategin sammanfattas 
i sex punkter och tar sikte på att: 1. öka kunskaperna om konsumentfrågor och 
privatekonomi i hela samhället, 2. uppnå en mer ansvarsfull kreditgivning, 3. 
förbättra hanteringen av skulder till det allmänna, 4. bidra till ett aktivt och 
effektivt stöd till skuldsatta, 5. uppnå ett skuldsaneringsförfarande som når 
fram till, och används av de svårast skuldsatta, 6. skapa särskild hänsyn till barn 
och unga. 172 

 
 
 

168 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Ekonomiska och sociala 
kommittén samt region kommittén, En strategi för konsumentpolitiken i EU – Att öka 
förtroendet och tillväxten, COM(2012) 225 final. 
169 Se pressmeddelande från Ekonomiska och sociala kommittén 2000-07-17 respektive utkast till 
yttrande 2014-04-23. 
170 Europarådet antog däremot år 2007 rekommendationer om rättsliga lösningar på skuld-
problem. Recommendation Rec (2007)8 Adopted by the Committee of Ministers of the Council 
of Europe on 20 June 2007 and Explanatory Memorandum. 
171 Prop 2015/16:1, Utgiftsområde 18, s 53–68. 
172 Prop 2015/16:1, s Utgiftsområde 18, s 53–68. 
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2.5.2 Konsumentskydd för att förebygga överskuldsättning 

Under 2000-talets första år började åter krav resas för att rättsliga åtgärder som 
skulle verka för att konsumenten inte skulle bli överskuldsatt behövde vidtas.173 
En konsumentskyddande åtgärd som vidtogs för att förebygga överskuld-
sättning var kravet på kreditprövning av kredittagare innan ett kreditavtal ingås, 
som infördes i konsumentkreditlagen år 2004.174 

I ett betänkande från år 2004 lade Förtroendekommissionen fram ett förslag 
till förstärkning av konsumentskyddet på det finansiella området. Kommission-
ens uppdrag var att säkerställa förtroende för näringslivet och bland de förslag 
till åtgärder som lämnades återfanns en översyn av tillsynen på det finansiella 
området.175 

I anledning av betänkandet gjordes år 2005 en uppföljande och mer utförlig 
analys av enbart konsumentskyddet på det finansiella området. I syfte att stärka 
konsumentskyddet på området lämnades bland annat förslag på förstärkt skydd 
mot oskälig ränta, oseriös marknadsföring, en avrådningsskyldighet avseende 
krediter som inte kan vara till rimlig nytta för konsumenten, och en civilrättslig 
sanktion vid bristande kreditprövning.176 Förslagen ledde däremot då inte till 
några rättsliga åtgärder. 

Den snabba utvecklingen av utbudet av konsumentkrediter föranledde även 
en översyn av konsumentkreditreglerna inom EU. Efter inte mindre än sex års 
förhandlande antogs i april 2008 konsumentkreditdirektivet.177 Direktivet är till 
skillnad från de tidigare konsumentkreditdirektiven ett maximidirektiv, vilket, 
som tidigare nämnts, innebär att medlemsstaterna inte får införa eller behålla 
avvikande regler, om inte direktivet särskilt anger detta. Harmoniseringen 

 
 
 

173 Det kan noteras att när Konsumentpolitiska kommittén gjorde en analys av konsument-
skyddet på det finansiella området år 2000, slogs fast att detta skydd var gott. SOU 2000:29, 
Starka konsumenter i en gränslös värld, s 138. 
174 5 a § 1992 års KkrL (SFS 2004:312). 
175 För att stärka konsumentskyddet föreslogs, att istället för ett delat tillsynsansvar mellan 
Finansinspektionen och Konsumentverket, skulle Finansinspektionen ges huvudansvaret för 
konsumentskyddet inom området samt att Konsumenternas Bank- och finansbyrå och 
Konsumenternas Försäkringsbyrå skulle svara för arbetet mot de enskilda konsumenterna. 
Förslaget bottnade i antagandet att en förutsättning för att kunna stärka konsumentskyddet 
förutsatte en fungerande uppdelning av tillsynsansvaret. SOU 2004:47, Näringslivet och 
förtroendet, s 324–327. 
176 Eriksson, Anders, Konsumentskyddet inom det finansiella området, s 35–72. 
177 Direktiv 2008/48/EG. 
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omfattar inte frågor som ligger utanför direktivets tillämpningsområde.178 I 
direktivet finns också vissa angivna kreditformer som inte, helt eller delvis, 
omfattas av direktivet samt även artiklar som uttryckligen medger nationella 
undantag från direktivets tillämpning.179 

I Sverige och i många andra länder hade hushållens skuldsättningstakt 
fortsatt att öka och år 2008 drabbades stora delar av världen av en kraftig 
nedgång i konjunkturen en så kallad finanskris.180 Kombinationen av ett nytt 
EU-direktiv, en förändrad kreditmarknad till följd av ny teknik och brister i det 
befintliga konsumentskyddet föranledde införandet av en ny konsumentkredit-
lag.181 

De brister i konsumentskyddet som ansågs föreligga var att många 
konsumenter ingått kreditavtal som de sedan inte kunnat betala i tid och som 
därför överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.182 Termen 
överskuldsättning användes som ett etablerat begrepp i olika lagförarbeten, men 
med skiftande betydelser.183 

 
 
 

178 Artikel 22 i direktiv i direktiv 2008/48/EG. 
179 För undantag från tillämpningsområdet se artikel 2.2 och för medlemsstaterna möjligheter att 
göra avsteg se artikel 2.5 och 2.6 i direktiv 2008/48/EG. 
180 www.ekonomifakta.se. Näringslivets ekonomifakta. Fakta om hushållens skuldsättning 
respektive indikatorer konjunkturindex, 2015-09-15. 
181 Brister i konsumentskyddet framträder i motionerna 2008/09:C259, 2008/09:C272, 
2008/09:C380 och 2009/10:C237. Alla i anledning av den kraftiga ökningen av antalet obetalda 
SMS-lån.  
182 Prop 2009/10:242, s 33–34. 
183 Begreppet överskuldsättning förekommer exempelvis i prop 2009/10:242, s 34 och i 
civilutskottets betänkande 2010/11:CU5, s 10, och används där snarast som ett begrepp för 
personer som inte kan betala tillbaka snabblån i tid. Detta kan jämföras med användningen i Ds 
1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 4, där termen överskuldsättning används för personer som 
har så omfattande skulder att de inte kan betala de avgifter som följer med skulderna. I 
propositionen 1991/92:83, s 24, används överskuldsättning för situationer när hushåll inte klarat 
av att amortera på sina skulder. Den användningen motsvarar snarare termen skuldsatt än 
överskuldsatt. I Konsumentverkets PM ”Överskuldsättning – omfattning, orsaker och förslag till 
åtgärder”, från 2003 definieras överskuldsättning med att hushållet eller gäldenären är insolvent. 
Innebörden av detta är att hushållet eller gäldenären saknar pengar för att betala uppkomna 
skulder i den takt de förfaller till betalning, alltså en slags objektiv bedömning. I Kronofogde-
myndighetens rapport ”Alla vill göra rätt för sig” från 2008 avses med begreppet överskuldsatt 
den som själv upplever sig ha ständigt återkommande problem med att inte kunna betala sina 
räkningar. Här är utgångspunkten istället en subjektiv beskrivning, men där hänsyn även tas till 
att betalningsproblemen inte bara är tillfälliga.  
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I arbetet med konsumentkreditlagen har hushållens skuldsättning och skuld-
sättningsproblem fått en sådan framträdande plats att åtgärder för att komma 
till rätta med problemen lyfts fram som en uttrycklig del av syftet med lagen. 
Även i det bakomliggande konsumentkreditdirektivet förskrivs att medlems-
staterna ska vidta lämpliga åtgärder mot överskuldsättning och verka för att 
ansvarsfulla kreditmetoder används under kreditens alla skeenden.184 Detta ska 
ske genom exempelvis konsumentupplysning samt konsumentutbildning som 
även ska behandla riskerna med betalningsdröjsmål och överskuldsättning. 

I propositionen till konsumentkreditlagen omnämns särskilt två kreditformer 
som anses kunna innebära en risk för överskuldsättning och som också ofta 
överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, snabblån och 
abonnemangskrediter.185 Snabblånen kännetecknas av ett enkelt ansöknings-
förfarande och att återbetalningstiden vanligen bara är någon månad. Det krävs 
ingen säkerhet för krediten och kostnaderna är mycket höga. Lånen marknads-
förs ofta mot ekonomiskt svaga grupper, exempelvis genom att ange att 
betalningsanmärkningar inte är något hinder, att någon kreditupplysning inte 
tas och att en låg inkomst är tillräcklig.186 Detta har bland annat fått till följd att 
snabblån fått omfattande uppmärksamhet i media liksom både i den politiska 
och juridiska debatten.187 Snabblån har främst förkommit i de nordiska 
länderna och i och Baltikum.188 Snabblånen har därför inte varit föremål för 
några särskilda diskussioner inom EU. 
 

 
 

184 Skäl 26 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. 
185 Initialt användes begreppet SMS-lån istället för snabblån. SMS-lån fick sitt namn efter det 
tillvägagångssätt krediten tas. Kreditförfrågan kan skickas genom ett textmeddelande från en 
mobiltelefon till ett SMS-låneföretag, eller ställas på företagets webbplats. Kreditgivaren i sin tur 
betalar ut det önskade beloppet till det kontonummer som uppgetts i ansökan. Utbetalningen 
görs inom en viss angiven tid, exempelvis inom 15 minuter. Numera används samlingsnamnet 
snabblån för dessa krediter. 
186 Se exempelvis easycredit.se som marknadsför sina krediter på detta sätt. Finns det många 
kreditupplysningar tagna på samma konsument kan detta vara en grund för avslag på kredit-
ansökan. Många kreditupplysningar indikerar att flera kreditansökningar gjorts, vilket kan tala för 
att konsumentens ekonomi är i obalans, som i sin tur kan tala mot att en ansökan ska beviljas. 
187 Prop 2009/10:242, s 33–34. Åtgärder mot SMS-lånen har debatterats i doktrinen av 
Ingvarsson, Torbjörn, Lån i telefon–dags att reglera, s 384–394 och Martinsson, Claes, Lån i 
Telefon – dags att hantera vad vi har? s. 245–250. 
188 En probleminventering av snabblån i Norden och i Baltikum gjordes år 2014 se Sein, Karin 
och Volens, Urmas, Legal Problems and Regulations related to Easy-access Non-secured 
Consumer Loans in Estonia, Lilleholt, Kåre, Norway: Non-secured Instant Loans to Consumers, 
Jørgensen, Tanja, The Way to Over-indebtedness–Intensive Marketing, Easy-access to Loans and 
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När snabblånen introducerades på konsumentkreditmarknaden hade låne-
villkoren utformats så att de inte föll in under kraven på kreditprövning, 
informationsskyldighet och skriftlighet i 1992-års konsumentkreditlag.189 Lagen 
blev därigenom inte tillämplig. Den nya konsumentkreditlagen kom enligt 
huvudregeln därför att om omfatta alla krediter som lämnas av en näringsidkare 
till en konsument. Konsumentkreditlagen fick därigenom ett vidare 
tillämpningsområde än det bakomliggande konsumentkreditdirektivet.190 
Konsumentkreditdirektivet utgör emellertid inget hinder för medlemsländerna 
att låta nationell rätt omfatta fler kreditformer än de som regleras i direktivet.191 
För att komma till rätta med problemen med obetalda snabblån har den 
svenska lagstiftaren bedömt behovet av konsumentskydd vara så stort att 
samma regler ska gälla för dem, som för konsumentkrediter i allmänhet.192 
Däremot vidtogs vid införandet av konsumentkreditlagen inga ytterligare 
åtgärder för att stärka konsumentskyddet vid snabblån. 

De abonnemangskrediter som jämte snabblån också uppmärksammats för 
att ofta överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning, var de som 
uppkommit genom köp via mobiltelefon när köpet debiterades 
mobilabonnemanget i efterhand, genom mobiltelefonräkningen eller genom att 
köpebeloppet drogs från telefonens kontantkort.193 Dessa kom därför att enligt 

 
 
 

Insufficient Legislation (Denmark), Persson, Annina H och Henrikson, Ann-Sofie, Regulation of 
Instant Loans and Other Credits in Swedish Law, Makkonen, Antti Instant Loans: Problems and 
regulation in Finland, Kačevska, Inga, A Strict Regulatory Framework for SMS Credit and its 
Effectiveness in Latvia samt Bublienė, Danguolė, The Future of Consumer Credit in Lithuania: 
Quo vadis, Consumer Credit? 
189 5 a § 1992 års KkrL. 
190 Som nämnts ovan undantas vissa krediter helt och vissa andra omfattas bara av vissa artiklar i 
konsumentkreditdirektivet. Artikel 2.3–2.6 i direktiv 2008/48/EG, 4 § KkrL samt prop 
2009/10:242, s 38–43 och s 88–89. 
191 Preambeln (9) i direktiv 2008/48/EG. Detta slås även fast avgörandet C-602/10. I domen 
konstateras att konsumentkreditdirektivet inte utgör hinder för att i nationell rätt införa ett 
starkare skydd för konsumenten för de krediter som inte omfattas av direktivet. Krediter med 
inteckning i fast egendom får enligt en nationell regel även omfattas av reglerna i direktivet, fast 
kreditavtalet löpte redan när direktivet trädde i kraft. 
192 7, 8, 12, 14 och 21–25 §§ KkrL. 
193 Ds 2012:31, App to date. Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via 
telefonräkning, m.m. 
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konsumentkreditlagen behandlas som fakturakrediter, förutsatt att betalning för 
det som levererats ska ske inom tre månader.194 

I den nya konsumentkreditlagen har i stora delar samma systematik och 
terminologi som fanns i 1992 års konsumentkreditlag använts. Konsument-
kreditlagen överensstämmer därför i hög grad med sin föregångare, samtidigt 
som konsumentrekditdirektivets artiklar har införlivats med svensk rätt.195 
Konsumentkreditlagen kom även fortsättningsvis att vara tvingande till 
konsumenternas fördel. Direktivet har tolkats så att i en konkret situation ska 
en konsument kunna avstå en befogenhet eller förmån. Detta innebär att det 
enbart är avtalsvillkor som överenskommits innan en rättsregel aktualiseras som 
blir ogiltiga. Konsumenten kan således, precis som gällde enligt de tidigare 
konsumentkreditlagarna avstå från en rättighet när den har aktualiseras. Detta 
innebär exempelvis att konsumenten när en vara såld med återtagandeförbehåll 
återtas, kan avstå från att tillämpa de avräkningsregler som finns i lagen.196 

2.5.3 Fortsatta förändringar av konsumentkreditmarknaden 

Utvecklingen på konsumentkreditmarknaden går i snabb takt mot nya kredit-
former. Ett exempel på en ny kreditform är privatleasing, en kreditform som 
allt oftare ses i reklam för bilar. Genom privatleasing slipper konsumenten 
betala en kontantinsats för bilen och kostnaden blir en i princip fast och 
förutsägbar månadskostnad under de tre år som leasingavtalet löper. Bland 
annat marknadsförs Volvo privatleasing som ”tre års totalt bekymmersfritt 
bilägande där det enda du betalar är din månadskostnad, vägtrafikskatt och 
bränsle”.197 

Nackdelen med leasingavtal är att de inte omfattas av någon konsument-
skyddslagstiftning.198 Leasingavtalet är varken ett avtal om konsumentköp eller 
en konsumentkredit, eftersom det inte handlar om ett köp utan en form av hyra 
 

 
 

194 Det innebär att information om den effektiva räntan måste lämnas i marknadsföringen, 
fullständig information ska lämnas innan kreditavtal ingås och kreditavtalet ska dokumenteras i 
en handling eller annan läsbar form. Vidare krävs att en kreditprövning görs av konsumenten och 
att konsumenten ska ha rätt att ångra krediten. 4 § 1 st KkrL och prop 2009/10:242, s 40. 
195 Prop 2009/10:242, s 31–33. 
196 5 § KkrL och prop 2009/10:242, s 44. 
197 www.volvocars.com. 
198 Visst skydd kan däremot erhållas genom analog tillämpning av närliggande konsumentskydds-
lagstiftning som konsumentkreditlagen, konsumentköplagen (1990:932), och konsument-
tjänstlagen (1985:716). 
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där bilen återlämnas till säljaren när hyrestiden är slut.199 Avtalets innehåll och 
utformning får därmed en avgörande betydelse för hyresförhållandet. Vanligen 
kan ett leasingavtal inte avslutas på samma sätt som det med stöd av 
konsumentkreditlagen är möjligt att avsluta ett avbetalningskontrakt.200 I värsta 
fall är konsumenten bunden i tre år eller får betala dyrt för att kunna bryta 
avtalet i förtid. Andra avtalsvillkor som kan vara till nackdel för konsumenten 
är om kreditgivaren har rätt att höja räntan under avtalsperioden, vilket i så fall 
innebär att leasingavgiften också höjs. Bristande konsumentskydd kan också 
uppkomma när bilhandlaren vid bilens återlämnande ska bedöma om bilens 
slitage är normalt. Minsta avvikelse kan förväntas behöva ersättas. Vissa 
leasingavtal kan kräva att bilen genomgår angiven service, vilken inte ingår i 
leasingavgiften. Konsumenten kan därigenom också bli bunden till vissa 
serviceavtal som kanske inte är nödvändiga och onödigt dyra. Avsaknad av 
konsumentskydd för denna avtalsform är en stor brist och kommer sannolikt 
att föranleda framtida tvister. 

Även kreditförmedling har blivit en allt vanligare företeelse.201 Förmedlaren 
samlar uppgifter om olika krediterbjudanden och jämför dem efter utvalda 
kriterier som exempelvis pris, ålders- eller inkomstkrav. En speciell form av 
kreditförmedling utgörs av de så kallade person till person lånen.202 Person till 

 
 
 

199 Hyresavtalet ingås utan avsikt att konsumenten senare ska bli ägare av det leasade Jämför 1 § 
KkrL och 1 § konsumentköplagen. Frågan om leasingavtal med köpoption skulle omfattas av 
konsumentkreditlagen diskuterades vid tillkomsten av 1977 års konsumentkreditlag. Det 
bedömdes emellertid inte vara aktuellt att låta lagen omfatta denna avtalsform. Gränsdragningen 
mellan vad som ska betraktas som hyra respektive kreditköp har också prövats i Marknads-
domstolen år 1991och konstaterats med hänvisning till uttalandet i propositionen inte falla in 
under begreppet kreditköp i konsumentkreditlagen. Prop 1976/77:123, s 158, s 347–348, och 
s 369 samt MD1991:31 och MD 1991:32.  
200 32 § KkrL. Se även Teknikens värld, Allt om bilen, 2013-12-03 Banklån, avbetalning eller 
leasing när du ska köpa bil? 
201 Se exempelvis bästasnabblån.se, sverigekredit.se och låneakuten.se. Även SvD 2014-12-06, FI 
tar kontroll över ny lånetrend. 
202 Andra namn som förekommer på dessa person till person lån är peer-to-peer-lån eller p2p-
lån. Den äldsta låneförmedlaren i Sverige, Trustbuddy, som var noterat på Nasdaq OMX, 
försattes i konkurs den 19 oktober 2015 efter att oegentligheter i verksamheten uppdagats. Efter 
konkursen har det visats att 44 miljoner av insättarnas pengar saknas. En del av affärsidén tycks 
ha varit att de insatta pengarna inte bara lånats ut en, utan flera gånger, utan insättarnas tillåtelse 
eller att de informerats om saken. På så vis har investerarna fått ta ytterligare en kreditrisk utan att 
veta om det. När investerare i ett sådant senare skede drabbats av kreditförluster har dessa täckts 
med insatta medel från andra investerare. DI 2015-10-13, Miljonbluffen i Trustbuddy. 
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person lånen innebär att en förmedlare erbjuder en plattform på internet där 
kreditgivare och kredittagare möts och där låntagare erbjuds att ansöka om 
kredit. Krediten finansieras sedan av olika investerare som sätter in pengar till 
handelsplatsen. De investerade pengarna fördelas sedan ut mellan olika krediter 
och kredittagare. En konsument kan exempelvis ta en kredit om 1 000 kronor, 
som finansieras av att tio olika kreditgivare lånar ut 100 kronor var. Genom 
person till person lånen kan kredittagare och investerare mötas utan 
inblandning av banker eller kreditinstitut.203 Även i dessa fall kan det finnas 
oklarheter i konsumentskyddet och i efterlevnaden.204 

Inom några år kommer problembilden av konsumentskyddet mot 
överskuldsättning att se annorlunda ut. Den historiska tillbakablicken på olika 
kreditformer kan då bidra med kunskap om åtgärder som vidtagits och hur 
utfallet av den konsumentskyddande åtgärden blivit. Tidigare lämnade förslag 
som inte föranlett lagstiftning kan också vara aktuella att åter pröva för att 
stärka konsumentskyddet. 

Utvecklingen av konsumentskyddet på konsumentkreditmarknaden går mot 
att fler kreditformer omfattas. Sammantaget visar även de svenska handlings-
programmen för konsumentskyddet att ett gott konsumentskydd har varit och 
fortfarande är ett mål för den svenska konsumentpolitiken. Omfattningen 
liksom målen och strategierna har dock under åren varierat. En bidragande 
förklaring till förändringarna under senare år är konsumentskyddsarbetet inom 
EU. 

2.6 Konsumentskyddet i konsumentkreditlagen 
Merparten av regleringen i låneprocessen återfinns i konsumentkreditlagen. I 
det följande avsnittet lämnas en allmän och orienterande diskussion om 
konsumentkreditlagens omfattning och tillämpningsområde. 

 
 
 

203 Sedan ikraftträdandet den 1 juli 2014 av lag (2014:275) om viss kreditgivnings till konsument-
er står dessa företag under Finansinspektionens tillsyn. 
204 ”Peer-to-peer-lån” är en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och kräver 
tillstånd av Finansinspektionen. Konsumentkreditlagen torde i detta fall tolkas så att lagen är 
tillämplig, eftersom krediten förmedlas av en näringsidkare som ombud för kreditgivaren, 1 § 
KkrL. Däremot förefaller det oklart vilka skyldigheter som åvilar respektive kreditgivare eller om 
kreditförmedlaren åtar sig de skyldigheter som åvilar kreditgivaren enligt konsumentkreditlagen 
som exempelvis att återbetala eventuella avgifter, prop 2009/10:242, s 39.  
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Konsumentkreditlagen är enligt huvudregeln tillämplig på samtliga kredit-
former. Från denna huvudregel undantas enligt lagens 4 § fem olika kredittyper. 

I den första gruppen av krediter som till viss del undantas från lagens 
tillämpningsområde, återfinns ”annan räntefri kredit än kontokredit som inte är 
förbunden mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre 
månader”.205 Till denna grupp räknas fakturakrediter, ränte- och avgiftsfria 
fristående krediter samt abonnemangsavtal.206 

För att inte äventyra konsumentens invändningsrätt vid överlåtelse av 
fordringen omfattas dessa krediter av konsumentskyddet i treparts-
förhållanden.207 Däremot tillämpas inte bestämmelserna om krav på 
information, kreditprövning, dokumentation av kreditavtalet, ångerrätt, 
underrättelse vid överlåtelse eller uppsägning av kreditavtal med obestämd 
löptid på denna kreditform. Abonnemangsavtal kom alltså att i lagen likställas 
med fakturakrediter, förutsatt att betalning av det som tillhandahållits enligt 
avtalet ska betalas inom tre månader. Detta motiverades med att det är vanligt 
att en kreditsituation uppstår i samband med att en konsument tecknar ett 
abonnemangsavtal, enligt vilket en vara eller tjänst tillhandahålls under en viss 
period. Eftersom kreditbeloppets storlek kan variera beroende på i vilken grad 
konsumenten utnyttjar abonnemanget finns det en särskild risk för att 
konsumenten skuldsätter sig så att det kan uppkomma problem att betala 
tillbaka.208 

I propositionen redovisas särskilt att Konsumentverket påpekat att 
förekommit fall med konsumenter som haft problem att ta till vara sin rätt vid 
beställning av en tjänst via mobiltelefon från en annan leverantör än operatören 
och där faktureringen för tjänsten skulle ske tillsammans med telefonavgifter 
för abonnemanget.209 Konsumentens rätt att reklamera, hålla inne betalningen 
eller göra prisavdrag vid fel vid abonnemangsavtal får därför göras gällande på 
samma sätt som om leverantören varit motpart. Detta förutsätter emellertid att 

 
 
 

205 4 § 1 st KkrL. 
206 Prop 2009/10:242, s 39–40 och s 88–89. 
207 Trepartsförhållanden uppkommer när köparens ursprungliga motpart överlåter eller 
pantsätter kreditfordran till tredje man eller när det är annan näringsidkare än säljaren som svarar 
för krediten. Konsumentskyddet i trepartsförhållanden diskuteras utförligare i avsnitt 4.6. 
208 Prop 2009/10:242, s 39–40 och s 88–89. 
209 Se ARN:s avgörande 2011-02-18, änr 2009-10258, närmare refererat i avsnitt 4.6.2. 
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operatören kan anses uppfylla villkoren för att vara kreditgivare i konsument-
kreditlagens mening.210 

Till den andra gruppen, ”räntefri kontokredit som inte är förbunden med mer 
än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader”, räknas 
kontokrediter som konsumenten betalar en årsavgift för att utnyttja och för 
vilka konsumenten faktureras regelbundet för gjorda inköp.211 För dessa kredit-
er gäller inte kraven på information och reglerna om uppsägning av kreditavtal 
med obestämd löptid. För kraven på dokumentation av avtalet och ångerrätt 
gäller vissa delar av regleringen. 

Den tredje gruppen, utgörs av ”kontokredit som ska betalas tillbaka på 
uppmaning eller inom tre månader”. 212 Regeln omfattar kontokrediter som 
löper med ränta och som är förbundna med inte obetydliga avgifter. För dessa 
krediter gäller inte reglerna om ångerrätt, betalning av skulden i förtid eller om 
uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid. Reglerna om information vid 
marknadsföring och om information i kreditavtalet gäller i vissa delar. 

Den fjärde gruppen, ”kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, 
tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med 
motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet” består av bostadskrediter 
som beviljats med säkerhet i fast egendom eller egendom med anknytning till 
fast egendom.213 För sådana bostadskrediter gäller inte reglerna om betalnings-
plan, ångerrätt eller uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid. 

I den femte gruppen, ”kredit som lämnas av ett kreditinstitut eller 
värdepappersbolag för finansiering av ett avtal med institutet eller bolaget om 
köp av finansiella instrument” återfinns så kallade värdepapperskrediter som 
lämnats av ett kreditinstitut eller värdepappersbolag. Krediten ska användas för 
att ingå avtal med ett kreditinstitut eller värdepappersbolag om köp av 
finansiella instrument. För värdepapperskrediter gäller särskild reglering om 

 
 
 

210 4 § 1st KkrL. För att operatören ska anses vara kreditgivare i enlighet med definitionen i 
KkrL krävs att operatören står kreditrisken mot kunden. Se vidare avsnitt 4.6 och Ds 2012:31, 
App to date. 
211 4 § 2 st KkrL. 
212 4 § 3 st KkrL. 
213 4 § 4 st KkrL. Fast egendom är undantagen från konsumentkreditdirektivets tillämpnings-
område, artikel 2.2 a och 2.2 b, men omfattas av konsumentkreditlagen. Se även C-92/14 
Tudoran, EU:C:2014:2051. 
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information till kunder särskilt anpassade efter den specifika kreditformen i lag 
om värdepappersmarknaden.214 

I konsumentkreditdirektivet görs ett generellt undantag för kontokrediter 
som ska återbetalas inom en månad respektive krediter under 200 euro eller 
över 75 000 euro.215 Några sådana begränsningar fanns inte i 1992 års lag och 
ansågs inte heller nödvändiga att införa i den nya svenska lagen.216 

I konsumentkreditlagen definieras en rad begrepp som begränsar dess 
tillämpningsområde. Till skillnad från 1992 års lag kom den nya lagen att 
innehålla en definition av termerna konsument och näringsidkare.217 Konsument, 
definieras som nämnts tidigare, som en fysisk person som huvudsakligen hand-
lar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Lagen är alltså precis 
som tidigare tillämplig även om det köpta till viss del är tänkt att användas inom 
näringsverksamhet. Näringsidkare, definieras som en fysisk eller juridisk person 
som handlar för ändamål som har samband med den egna närings-
verksamheten.218 Termen kreditgivare definieras på samma sätt som tidigare, som 
den som lämnar krediten eller övertar den ursprungliga kreditgivarens 
fordran.219 Enligt definitionen kan kreditgivaren vara både en näringsidkare och 
en privatperson.220 Här skiljer sig den svenska lagen från konsumentkredit-
direktivets definition av kreditgivare. Konsumentkreditdirektivets definition är 
snävare och omfattar endast fysiska eller juridiska personer som lämnar eller 
förbinder sig att lämna en kredit inom ramen för sin närings- eller 
yrkesverksamhet.221 Den svenska definitionen erbjuder i detta fall ett starkare 
konsumentskydd än det som ges enligt direktivet. 

Begreppet kredit definieras däremot inte, men ska tolkas i samma vida 
bemärkelse som i 1992 års lag. Detta följer av definitionen av kreditavtal. 

 
 
 

214 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden Prop 2009/10:242, s 51 och s 88–90. 
215 Artikel 2.2 c och 2.2 e i direktiv 2008/48/EG. 
216 Prop 2009/10:242, s 38–43. 
217 2 § KkrL. 
218 Definitionerna kom att överensstämma med den systematik som använts i distans- och 
hemförsäljningslagen (2005:59), konsumentköp-, och konsumenttjänstlagen. 
219 Det kan noteras att en mobilteleoperatör inte per automatik blir kreditgivare för att kunderna 
faktureras i efterhand för inköp med mobiltelefonen. För detta krävs att operatören står kredit-
risken mot kunden och inte bara driver in fordran för leverantörens räkning. Jmf 
ARN 2009-10258 och Ds 2012:31, App to date, s 192–198.  
220 Jämför 1 § 1 st och 2 § 1 st KkrL. 
221 Artikeln 3 b i direktiv 2008/48/EG. 



2 Utvecklingen av konsumentskyddet mot överskuldsättning 

76 
 

Termen kreditavtal har införts och avser ett avtal om lån, kontokredit, 
betalningsanstånd, eller liknande. Det som tidigare benämndes löpande kredit 
ersätts av termen kontokredit och innebär en fortlöpande rätt att utnyttja ett 
kreditutrymme.222 

Begreppet kreditköp utvidgas till att också avse kreditköp av en tjänst i 
enlighet med direktivets definition av kombinerat kreditavtal. Kreditköp består 
av två avtal, ett köpeavtal och ett kreditavtal. Kreditköp föreligger om den som 
sålt varan eller tjänsten lämnar krediten, eller att någon annan kreditgivare än 
säljaren beviljar krediten om det görs på grund av en överenskommelse mellan 
den andre kreditgivaren och säljaren eller om varan eller tjänsten anges i kredit-
avtalet.223 

Definition av tjänst omfattar tjänster i allmänhet som tillhandahålls på kredit, 
istället för som tidigare tjänst i konsumenttjänstlagens mening.224 Den nya 
definitionen av tjänst ansågs inte i praktiken bli så stor eftersom konsument-
tjänstlagen också tillämpas analogt på vissa tjänster.225 Konsumentkreditlagen 
omfattar således till exempel även tjänster som behandling av person, 
undervisning samt skötsel och behandling av djur.226 Även tjänster som 
tillhandahålls via mobiltelefonen och som sedan faktureras på telefonräkningen 
av operatören, så kallade premiumtjänster, och andra digitala tjänster 
omfattas.227 

Slutsatsen att ändringen av definitionen av tjänst och att låta tjänster i 
allmänhet omfattas inte skulle bli så stor, kan dock enligt min mening 
ifrågasättas. Utbudet av tjänster och allmänhetens uppfattning om vad som är 
en tjänst har i snabbt takt ändrats och kan antas sträcka sig långt bortom 

 
 
 

222 Jämför i 6 § 2 st 1992 års KkrL. 
223 2 § KkrL och prop 2009/10:242, s 87. 
224 I propositionen till KkrL anges att ”t ex skönhetsbehandlingar, undervisning och resor” är att 
betrakta som tjänster. Däremot konstateras att hyresavtal inte ska anses som ”tillhandahållande av 
en tjänst” i direktivets mening och därmed inte definieras som ett kreditköp. Prop 2009/10:242, 
s 85–87. 
225 Prop 1984/85:110, s 142, NJA 2002 s 644, ARN 2001-10-17 ärende 2001-1500. Vid analog 
tillämpning blir lagen huvudsakligen att tillämpa som dispositiv rätt och kan då användas som 
utfyllande regler i frågor som parterna inte tagit med i avtalet.  
226 Prop 2009/10:242, s 87. 
227 Ds 2012:31, App to date, s 187. 
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definitionen i konsumenttjänstlagen.228 Under senare år har ett utredningsarbete 
pågått för att vidga definitionen av vad som ska anses vara en tjänst enligt 
konsumenttjänstlagen mening.229 För de tjänster som varken omfattas av 
konsumenttjänstlagen eller prejudikat saknas konsumentskydd. Detta innebär 
att det finns ett mer omfattande skydd för själva krediten än för den köpta 
tjänsten. Denna inkonsekvens mellan lagarna kan vara svår att förstå för den 
enskilda konsumenten. En konsekvens av detta är att räckvidden av 
konsumentskyddet i invändningsreglerna i konsumentkreditlagen blir oklar.230 

Definitionen av kreditkostnad följer av formuleringen i konsumentkredit-
direktivet och ska inkludera alla kostnader ”i anledning av krediten”. Detta 
innebär att exempelvis kostnader för obligatorisk försäkring avseende 
återbetalning också ska räknas in i kreditkostnaden. Däremot är notariatavgifter 
uttryckligen undantagna. Hur definitionen av kreditkostnaden fastställs är 
viktig, eftersom den läggs till grund för beräkningen av den effektiva räntan, 
som är det mått konsumenten har för att jämföra priset på olika krediter. De 
avgifter som uppkommer utan anledning till krediten, exempelvis 
förseningsavgifter, räknas således inte in beräkningen av den effektiva räntan. 
Detta utvecklas närmare i avsnitt 4.5.2. Den effektiva räntan ska visa kredit-
kostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i 
förekommande fall med hänsyn tagen till om delbetalningar ska göras under 
den löpande kredittiden.231 Om ett kreditavtal innebär att kredittagaren fritt får 

 
 
 

228 Definitionen av tjänst i 1 § konsumenttjänstlagen omfattar dels avtal om tjänster avseende 
arbete på lösa saker, dock ej levande djur, arbete på fast egendom, på byggnader och anläggningar 
på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, dels förvaring av lösa saker, dock ej levande djur. 
Ett tjänsteområde som inte omfattas av konsumenttjänstlagen och som i många fall 
uppmärksammats är skönhetsoperationer.  
229 En utvidgning av konsumenttjänstlagens räckvidd har diskuterats i, Ds 2008:55, Bör 
konsumenttjänstlagen utvidgas? och Ds 2009:13, Konsumenttjänster mm, men har ännu lett till 
någon lagändring och ingen sådan generell ändring tycks heller inom en överskådlig framtid vara 
för handen. Även utredningen SOU 2015:100, Kroppsbehandlingar – åtgärder för ett stärkt 
konsumentskydd, har analyserat konsumentskyddet för tjänster, och i denna föreslås regleringar 
av konsumentskyddet vid kroppsbehandlingar. I NJA 2011 s 600, som avsåg en felaktigt utförd 
tandvårdstjänst, ansågs konsumenttjänstlagen inte vara direkt tillämplig. Konsumenttjänstlagen 
ansågs visserligen kunna tjäna som vägledning i vissa avseenden i de fall den gav uttryck för 
allmänna obligationsrättsliga principer tillämpliga inom tjänsteområdet. 
230 28 och 29 §§ KkrL. Dessa bestämmelser analyseras närmare i avsnitt 4.6. 
231 2 § KkrL och prop 2009/10:242, s 87–88. 



2 Utvecklingen av konsumentskyddet mot överskuldsättning 

78 
 

utnyttja ett visst kreditutrymme bör den effektiva räntan anges som en årlig 
ränta beräknad på det belopp som motsvarar det beviljade kreditutrymmet.232 

Vid marknadsföring eller när information lämnas innan ett kreditavtal ingås, 
ska vissa uppgifter om krediträntan anges.233 Krediträntan motsvarar ränte-
kostnaden per år, för den vid varje tidpunkt obetalda delen av skulden angiven 
som en ränta.234 

Även situationer när en privatperson lånar ut pengar till en konsument kan 
omfattas av konsumentkreditlagen förutsatt att krediten förmedlas av en 
näringsidkare som agerar ombud för privatpersonen.235 Utvidgningen av 
ansvaret till att även omfatta privatpersoner som lånar ut pengar förklaras inte 
särskilt i motiven, men kan antas ha samma syfte som ligger till grund för be-
stämmelsen i 1 § konsumentköplagen.236 Syftet med införandet av den regeln 
var att förhindra att en näringsidkare skulle kunna kringgå konsumentköplagen 
genom att ikläda sig en roll som förmedlare istället för säljare.237 Eftersom dessa 
förmedlingsfall av krediter inte regleras i konsumentkreditdirektivet är 
medlemsstaterna oförhindrade att låta dem omfattas av nationella bestämm-
elser. Det kan noteras att i de fall kreditgivaren, efter det att avtal ingåtts, har 
skyldigheter mot konsumenten, gäller dessa skyldigheter kreditgivaren och inte 
ombudet som förmedlat krediten.238 Utvidgningen får därmed till följd att 
privatpersoner som lånar ut pengar kan få fler skyldigheter enligt lagen än 
innan. 

Anlitar konsumenten ett ombud som inte är kreditgivare och således varken 
lämnar eller övertar den ursprungliga krediten, har denne enligt 48 § 
konsumentkreditlagen skyldighet att lämna viss information. Dessa med 
propositionens terminologi så kallade, andra förmedlingsfall tar sikte på när en 
näringsidkare bistår en konsument innan kreditavtal ingås eller ingår ett kredit-

 
 
 

232 FFFS 2011:47 2 kap Kreditgivning, s 3, och Beslutspromemoria FI Dnr 10-4628, 2011-10-06, 
s 12. 
233 7 och 8 §§ 
234 2 § KkrL. 
235 1 § 1 st KkrL. 
236 Konsumentköplag (1990:932). 
237 Herre, Johnny, under medverkan av Ramberg, Jan, Konsumentköplagen: en kommentar, 
konsumentköplagen (1 februari 2016, Zeteo) kommentar till 1 § konsumentköplagen. 
238 Prop 2009/10:242, s 39 och s 85. 
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avtal som ombud för kreditgivaren.239 Dessa skyldigheter beskrivs närmare i 
avsnitt 3.3.3.2. 

2.7 Konsumentskyddets rättsliga genomdrivande 
En viktig del av konsumenträtten utgörs av de processuella reglerna. 
Avgörande för det faktiska konsumentskyddet är att konsumenten på ett 
rättvist sätt även kan göra sin rätt gällande. Eftersom konsumenten intar ett 
ekonomiskt och rättsligt underläge i förhållande till näringsidkaren krävs regler 
för tvistelösning som är tillgängliga, billiga och enkla. 

En tvist som uppkommer på konsumentkrediträttens område, oavsett i 
vilken av låneprocessens faser den har uppkommit prövas av olika tvistelösande 
myndigheter. Vilken myndighet som behörig att pröva tvisten avgörs av vilken 
rättslig regel som överträtts. En konsumenttvist kan prövas av Marknads-
domstolen, allmän domstol eller Allmänna reklamationsnämnden. Beroende av 
vilken myndighet som prövat tvisten får avgörandet olika rättsverkningar, vilket 
påverkar omfattningen av det faktiska konsumentskyddet. 

För att pröva konsumenttvister av näringsrättslig karaktär är det Marknads-
domstolen som är behörig domstol.240 Domstolen handlägger mål enligt ett 
antal särskilt angivna lagar, bland andra marknadsföringslagen, lagen om avtals-
villkor i konsumentförhållanden, konkurrenslagen samt lagar som rör 
marknadsföring och som hänvisar till marknadsföringslagen ifråga om 
sanktioner exempelvis konsumentkreditlagen.241 Vad som krävs för att be-
stämmelserna i konsumentkreditlagen som sanktioneras enligt marknads-
föringslagen ska aktualiseras diskuteras närmare i avsnitt 3.2.3. 

Att domstolen prövar tvister av näringsrättslig karaktär innebär att en 
enskild konsument inte kan få en tvist prövad av Marknadsdomstolen. Talan 
får endast väckas av den som anges i någon av de lagar enligt vilken Marknads-

 
 
 

239 Artikel 7 i direktivet anger att artiklarna 5 och 6 inte ska gälla varu- och tjänsteleverantörer 
som medverkar subsidiärt som kreditförmedlare.  
240 Marknadsdomstolen har funnits sedan år 1971 och kallades initialt marknadsrådet för att år 
1972 bli Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens organisation och sammansättning regleras i 
lagen (1970:417) om marknadsdomstol med mera och förordningen (1988:1564) med instruktion 
för marknadsdomstolen. 
241 Marknadsföringslag (2008:486), lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och 
konkurrenslag (2008:579). 
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domstolen handlägger tvister. Exempelvis hänvisar konsumentkreditlagen till 
marknadsföringslagen, som anger att talan får väckas av näringsidkare, 
Konsumentombudsmannen och en sammanslutning av konsumenter, närings-
idkare eller löntagare.242 Marknadsdomstolens domar eller beslut kan inte 
överklagas.243 

Tvister mellan enskilda konsumenter och näringsidkare kan alltid prövas av 
allmän domstol. Det är däremot ovanligt att konsumenter går till domstol för 
att få sin sak prövad och det finns flera orsaker till detta. För att ifrågasätta 
motpartens agerande krävs ett aktivt handlande och kunskap om sina 
rättigheter. Konsumenten måste ha möjlighet och förmåga att sätta sig in i 
avtalsvillkoren och regelverket för att överhuvudtaget få kunskap om sin rätt. 
Eftersom konsumenttvister ofta rör mindre belopp kan arbetsinsatsen i 
förhållande till det omtvistade beloppet sakna proportion, och konsumenten 
orkar därför inte tvista om saken. En ytterligare orsak i mer komplicerade fall 
kan vara att rättshjälp eller rättskyddet i hemförsäkringen244 i princip inte 
ersätter utgifter för juridiskt biträde vid en konsumenttvist. Konsumenten ska 
då enligt huvudregeln själv svara för egna och motpartens ombudskostnader 
för det fall tvisten förloras.245 Samtidigt kan det vara juridiskt svårt att utan 
biträde själv föra talan i en process i ett dispositivt tvistemål. 

Denna problematik uppmärksammades under införandet av den 
konsumentskyddande regleringen under 1970-talet och den så kallade 
småmålslagen infördes för tvister om mindre värden.246 Syftet var att förbättra 
den enskildes rättsskydd genom att minska parternas rättegångskostnader. 
Reglerna om mål om mindre värden återfinns numera i rättegångsbalken.247 
Reglerna avser även nu att förenkla förfarandet och minska 
rättegångskostnaderna i tvister där det som yrkas inte överstiger ett halvt 

 
 
 

242 11 och 27 §§ KkrL hänvisar till marknadsföringslagen.  
243 2 § lag (1970:417) om marknadsdomstol mm. 
244 Generellt innebär villkoren i rättsskyddsförsäkringen att det finns ett tak på hur stor ersättning 
som utbetalas och denna ersättning täcker nödvändigtvis inte processande i mer än en instans. 
Dessutom måste konsumenten också betala en självrisk som vid förlorad talan ofta uppgår till en 
omfattande andel av slutnotan. Se exempelvis villkoren för hemförsäkring i Trygg Hansa, 
www.trygghansa.se.  
245 18 kapitlet 1 § rättegångsbalken. 
246 SFS (1974:87) 
247 1 kapitlet 3 d § och 18 kapitlet 8 a § rättegångsbalken. 
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basbelopp.248 Rätten till ersättning för biträdeskostnader begränsas i jämförelse 
med andra tvistemål.249 Förfarandet är vidare så utformat att den enskilde själv 
ska kunna föra talan.250 Därtill finns även en särskild forumregel för 
konsumenttvister. Tvister mellan en konsument och en näringsidkare om vara, 
tjänst eller annan nyttighet som skaffats för enskilt bruk kan prövas där 
konsumenten har sitt hemvist och inte enligt hudregeln vid svarandens.251 

Under vissa förutsättningar kan en konsument istället för att väcka talan vid 
allmän domstol vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.252 Allmänna 
reklamationsnämnden inrättades år 1968 och är en statlig myndighet som i 
huvudsak kostnadsfritt avgör tvister mellan konsumenter och näringsidkare på 
talan av konsumenten. Nämnden saknar kompetens att avgöra tvister inom 
vissa områden och konsumentens ersättningskrav måste även uppgå till ett visst 
minimibelopp för att tvisten ska kunna prövas.253 Ärenden som rör tvister som 
understiger beloppsgränsen, men som är av principiellt intresse eller om det 
annars finns särskilda skäl, kan emellertid prövas efter ett särskilt beslut.254 

Nämnden kan liknas vid en domstol och arbetar med att opartiskt avgöra 
konsumenttvister.255 Nämnden gör ingen egen utredning i tvisten utan 

 
 
 

248 Prisbasbeloppet framgår av 2 kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 
249 Detta sker genom att avsteg från huvudregeln görs så att den förlorande parten står för 
motpartens rättegångskostnader enligt 18 kapitlet 1 § rättegångsbalken. Den tappande parten 
behöver bara betala för motpartens kostnader för en timmes rättslig rådgivning för varje instans. 
Regeln innebär visserligen, å ena sidan en lättnad från risken att behöva betala stora ombuds-
kostnader för motparten i fall tvisten förloras, men ger å andra sidan inte heller större ersättning 
för de egna kostnaderna för rättsligt biträde i de fall en process leder till framgång. 
250 Parts behov av biträde för att på ett riktigt sätt bland annat kunna framställa yrkanden, 
bemöta invändningar, utveckla talan ska tillgodoses genom rättens materiella processledning 
innan och under processen. Prop 1973:87, s 1 och s 126–136 och prop 1986/87:89, s 68–75. 
251 10 kapitlet 8 a § rättegångsbalken jämförd med 10 kapitlet 1 § rättegångsbalken. 
252 Gällande instruktion för nämnden finns i förordningen (2007:1041) med instruktion för 
Allmänna reklamationsnämnden. 
253 För tvister rörande skor, textil och sådan som inte tillhör någon viss kategori måste det 
omtvistades värde överstiga 500 kronor. Tvister avseende elektronik, motor, resor, möbler och 
tvätt måste vara större än 1 000 kronor. Beloppsgränsen 2 000 kronor gäller för prövning av 
tvister i ärenden med koppling till bank, fastighetsmäklare, försäkring, båt och bostad. 5 § 1 st 2 p 
och 6 § förordningen med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden och 2 § Allmänna 
reklamationsnämndens föreskrifter om konsumenttvister som inte prövas av nämnden; KOVFS 
2009:1.  
254 5 § 2 st förordningen med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. 
255 För att pröva konsumenttvister är nämnden indelad i avdelningar. En avdelning är beslutför 
när en ordförande och två andra ledamöter är närvarande eller, om någon begär det, ordförande 
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nämndens beslut grundas på de uppgifter som parterna lämnat in. Till skillnad 
från domstolars domar eller beslut, eller Kronofogdemyndighetens beslut om 
betalningsföreläggande eller handräckning, är nämndens avgöranden enbart en 
rekommendation och kan alltså inte läggas till grund för en begäran om 
verkställelse. Nämndens beslut kan inte överklagas.256 Från år 1990 finns en 
särskild avdelning för finansiella tjänster som prövar tvister mellan konsument-
er och banker eller finansinstitut. Generellt kan konstateras att besluten från 
denna avdelning uppvisar relativt god statistik vad avser efterlevnad av 
besluten.257 

För att säkerställa att konsumenter inom EU som hamnar i tvist med en 
näringsidkare har tillgång till en säker och effektiv tvistelösning utanför domstol 
har ett direktiv och en förordning, angående tvistelösning för konsumenter 
utanför domstolar antagits.258 Direktivet föreslås genomföras i huvudsak genom 
att Allmänna reklamationsnämndens verksamhetsområde utvidgats.259 
Nämndens avgöranden kommer även fortsättningsvis att utformas som 
rekommendationer. 

 
 
 

och fyra andra ledamöter. Ärenden av enkel beskaffenhet eller om näringsidkaren inte yttrat sig i 
ärendet får avgöras av ordföranden, vice ordföranden eller avdelningsordförande. Tvister av 
principiell betydelse och för vilka det finns ett behov av en enhetlig rättstillämpning avgörs i 
plenum. 
256 www.arn.se, per 2016-02-22. 
257 År 2014 var efterlevnaden 94 procent i de 16 ärenden konsumenten fick helt eller delvis rätt 
och första halvåret 2015 uppgick efterlevnaden till 82 procent av elva ärenden. Statistik 
www.arn.se, per 2016-02-22. 
258 Europa parlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ 
tvistelösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 
21 maj 2013 om tvistelösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordningen (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
259 Tvister som rör telefoni, elleveranser, spel och lotterier, vissa tvister rörande upplåtelse av fast 
egendom, samt tvister rörande värmepumpar måste kunna prövas av nämnden. Branschinrättade 
tvistlösningsorgan, som exempelvis tvistlösningsnämnden som drivs av svensk försäkring som 
hanterar tvister på försäkringsområdet, som kan leva upp till kraven i direktivet, kan komplettera 
den verksamheten. Direktivet kräver vidare att de beloppsbegränsningar som idag tillämpas av 
Allmänna reklamationsnämnden sänks, att bestämmelser införs om att näringsidkaren är skyldig 
att ge konsumenten information om att det finns en alternativ form för tvistelösning om denne 
motsätter sig ett krav i en tvist med en konsument samt att ärenden ska handläggas snabbare än 
vad som görs idag. SOU 2014:47, Förbättrad tvistelösning på konsumentområdet – ny EU-
lagstiftning och en översyn av det svenska systemet, s 22–23. 
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En ytterligare orsak till att få konsumentfrågor prövas i domstol är att det är 
få jurister som vill ta på sig uppdrag som ombud i tvister där det är klienten 
själv som ska svara för ombudskostnaden eftersom det kan vara svårt att få 
betalt. Mot bakgrund av detta har en särskild lag inrättats i syfte att klarlägga 
rättsfrågor på konsumentområdet.260 Lagens syftar dock inte till att hjälpa 
enskilda konsumenter att föra talan mot näringsidkare, utan det avgörande är 
istället konsumentkollektivets eller näringslivets intresse av att en rättsfråga 
klargörs. Konsumentombudsmannen kan med stöd av lagen biträda 
konsumenter i tvister som har betydelse för rättstillämpningen, eller där det 
annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Fram till år 
2006 gällde lagen enbart tvister om finansiella tjänster, men den utvidgades 
därefter till att även omfatta tvister inom hela konsumentområdet. Tvisten kan 
antingen vara anhängig vid allmän domstol eller vara en ansökan om 
betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten. Fördelen för den enskilde 
är att rättegångskostnaderna, även om konsumenten förlorar tvisten stannar på 
staten. Mellan åren 2004 och fram till september 2010 hade konsument-
ombudsmannen gått in som biträde med stöd av lagen i 13 fall. För tvister på 
det finansiella området har däremot få eller inga ärenden alls kommit till 
domstol, eftersom motparten velat förlikas så snart Konsumentombudsmannen 
beslutat att gå in som ombud.261 En annan förklaring till att så få fall finns, kan 
vara att det i vissa fall räckt med att Konsumentombudsmannen meddelat 
motparten att denne har för avsikt att inträda som ombud, med följd att 

 
 
 

260 Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister införts. Den 
tidigare lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsument-
ombudsmannen i vissa tvister, försökslagen, har sedan januari 2012 ersatts av en ny permanent 
lag med i princip samma innehåll. 
261 Några exempel på ärenden där KO med stöd av försökslagen gått in som biträde för 
konsumenten: I ett ärende angående obehöriga uttag med ett förlorat bankkort medgav banken 
konsumentens betalningsanspråk, KO ärende dnr 2005-5462. En tvist avseende vårdslös 
finansiell rådgivning slutade med förlikning, där banken betalade 75 procent av konsumentens 
krav, KO ärende dnr 2005-7046. I en tvist om obehöriga uttag från ett spelkonto som inneburit 
att övertrassering från kontot skett i sådan omfattning att kreditgränsen för kontot kraftigt 
överskridits, förliktes parterna. Konsumentens yrkande bifölls full ut, KO ärende dnr 2007-2774. 
I ett ärende om en utökning av en kredit påstod konsumenten att banken gjort en bristfällig 
kreditprövning. Banken avskrev hela den tvistiga fordran mot konsumenten, KO ärende dnr 
2007-3245.  



2 Utvecklingen av konsumentskyddet mot överskuldsättning 

84 
 

motparten medgivit kraven eller att parterna förlikts.262 I ett fall i hovrätten har 
förmyndares köp av skolfoto för omyndigs räkning mot faktura 30 dagar 
avgjorts med Konsumentombudsmannen som biträde.263 Just obetalda 
skolfoton har i flera fall varit en anledning till att unga vuxna drabbats av en 
betalningsanmärkning detta diskuteras utförligare i avsnitt 5.5. 

2.8 Överskuldsättning 

2.8.1 Begreppet överskuldsättning 

Överskuldsättning i likhet med konsumentskydd, är som nämnts inledningsvis, 
begrepp som återkommande används i olika sammanhang, men med olika 
betydelser.264 Stor skuldsättning innebär inte per automatik att kredittagaren är 
överskuldsatt, precis som en liten skuldbörda ändå kan ha försatt denne i en så 
svår ekonomisk situation att överskuldsättning kan vara för handen. 

Det saknas en enhetlig definition för när en gäldenär blir överskuldsatt. 
Trots ett flertal försök att hitta ett mått för när överskuldsättning inträffar har 
ingen gemensam metod kunnat tas fram.265 Avsaknaden av en entydig 
definition får bland annat till följd att det inte går att säga hur många överskuld-
satta gäldenärer det finns. Detta leder till att det är svårt att avgöra vidden av 
problemet med överskuldsättning samt hur stort och brådskande behovet av 

 
 
 

262 Eriksson, Anders, Konsumenters möjlighet att få biträde av KO – en försöksverksamhet som 
nu permanentas, s 7–20. 
263 Rättsfrågan i målet var om köp av skolfoton mot faktura 30 dagar där förmyndaren ingått 
avtalet för den omyndiges räkning, krävt överförmyndarens samtycke enligt 13 kapitlet 12 § 
föräldrabalken. För det fall överförmyndarens samtycke krävts och kreditavtalet inte i efterhand 
blivit giltigt var frågan om den omyndige i så fall var skyldig att betala för bilderna som inte 
längre fanns kvar. Hovrätten, som fastställde tingsrättens dom, ansåg att även kortfristiga skulder 
krävde överförmyndarens samtycke. Eftersom samtycke saknades blev avtalen ogiltiga. Barnet 
ansågs inte heller vara ersättningsskyldig för köpet enligt 9 kapitlet 7 § föräldrabalken eftersom 
det då krävts att denne haft nytta av skolfotografierna och någon sådan utredning hade inte lagts 
fram. Svea Hovrätt T 2755-12, 2012-10-08. Domen har vunnit laga kraft. 
264 I not 183 ges några exempel på hur begreppet överskuldsättning används i olika sammanhang.  
265 Inom EU har försök att hitta en gemensam definition gjorts i Betti, G, Dourmashkin, A, 
Rossi, M, Ping Yin, Y, Consumer over-indebtedness in the EU: measurement and characteristics, 
Davydoff, D, Dessart, E, Naacke, G, Jentzsch, N, Figueira, F, Rothemund, M, Mueller, W, 
Kempson, E, Atkinson, A, and Finney, A (eds), Towards a common operational European 
definition of over-indebtedness, for the European Commission, 2008, samt i Fondeville, Nicole, 
Özdemir, Erhan och Ward, Terry, Overindebtedness – new evidence from the EU-SILC special 
module, Research note 4/2010, Bryssel:European Commission. 
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åtgärder är. Det blir också svårt att bedöma vilka gäldenärer som avses när 
rättsliga åtgärder mot överskuldsättning utlovas.266 Det går inte heller att 
jämföra statistik mellan olika länder, eller omfattningen och utvecklingen av 
överskuldsättning som sker runt omkring i världen. Avsaknaden av en 
gemensam definition försvårar också arbetet att utvärdera effektiviteten av de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra och lindra verkningarna av överskuld-
sättning. 

I den svenska skuldsaneringslagen används inte termen överskuldsatt. I 
lagen används istället ett kvalificerat insolvensrekvisit. För att uppfylla detta 
rekvisit krävs för det första att gäldenären är på obestånd. Obeståndsrekvisitet 
är detsamma som används i vid konkurs, och innebär att gäldenären inte 
rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. 
För det andra krävs därtill, att gäldenären är så skuldsatt att denne saknar 
förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid.267 Till skillnad från 
konkurslagens insolvensrekvisit krävs alltså också att en mer långsiktig prognos 
görs av gäldenärens ekonomiska problem. Betalningsoförmågan ska bedömas 
vara bestående i ett längre tidsperspektiv och i princip krävs att det inte går att 
konstatera att den någonsin kan upphöra.268 Enligt praxis ansågs en 47-årig 
ensamstående socionom utan försörjningsskyldighet inte vara kvalificerat 
insolvent eftersom hon beräknades vara skuldfri inom cirka 15 år.269 I ett senare 
avgörande från HD har den bedömningen emellertid nyanserats något.270 I det 
senare avgörandet påpekades att samtliga relevanta omständigheter i det 
enskilda fallet, som exempelvis ålder och hälsa, ska beaktas vid bedömningen 
om gäldenären är kvalificerat insolvent. Definitionen av när en gäldenär är 

 
 
 

266 Se exempelvis Lagrådsremiss 2015-12-10, Skuldsanering – förbättrade möjligheter för över-
skuldsatta att starta om på nytt. 
267 1 kap 2 § konkurslagen (1987:672) och 4 § 1 st 1p SksanL. 
268 Prop 1993/94:123, s 91–92 och s 197.  
269 NJA 2010 s 496, avgörandet beskrivs närmare i avsnitt 5.4.7. 
270 NJA 2013 s 128, se avsnitt 5.4.7. Denna bedömning föreslås i lagrådsremissen Skuldsanering–
förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt, 2015-12-10, även läggas till grund 
för utformandet av lagens kvalificerade insolvensrekvist. Kvalificerad insolvens ska enligt 
förslaget anses föreligga när gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och är så skuldsatt 
att denne med hänsyn till samtliga omständigheter inte kan antas ha förmåga att betala sina skuld-
er inom överskådlig tid.  
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kvalificerat insolvent är således avsevärt snävare än vad som avses med 
överskuldsättning i andra sammanhang.271 

Inom EU har försök gjorts för att hitta en gemensam definition av 
begreppet överskuldsättning. I arbetet med att skapa förutsättningar för en 
gemensam inre marknad för finansiella tjänster hade en sådan definition 
underlättat samarbetet. För att långivare fritt ska kunna konkurrera om kunder 
på EU:s inre marknad måste det finnas ett enhetligt kreditvärderingssystem för 
att kreditgivarna ska kunna bedöma riskerna med och prissätta respektive lån. 
Uppgiften med att skapa en gemensam definition av begreppet överskuld-
sättning är därför en viktig del i arbetet med att skapa en gemensam inre 
marknad inom konsumentkreditområdet.272 

För att hitta en enhetlig definition inom EU har olika försök också gjorts för 
att ta fram en fungerande mätmetod för att bedöma när överskuldsättning 
föreligger. Ett sätt utgår från tre möjliga definitioner av överskuldsättning; en 
administrativ modell, en objektiv eller kvantitativ modell och en subjektiv 
modell. Den administrativa modellen utgår från officiella uppgifter om 
betalningsanmärkningar, ansökningar om skuldsanering, konkurser med mera. 
Användning av den administrativa modellen innebär att människor som har 
skuldproblem men av någon anledning inte finns i officiella register inte 
kommer att omfattas av statistiken. Den objektiva eller kvantitativa modellen 
jämför hushållens tillgångar i relation till skuldbördan och bedömer hushållens 
ekonomiska situation utifrån kvoten antingen mellan nettoinkomst och total 
skuldbörda, eller kvoten mellan nettoinkomst och tillgångar och inkomst. Den 
objektiva modellen används ofta av kreditinrättningar och i studier om hur 
hushållen använder sina inkomster. Modellen kräver detaljerade uppgifter om 
enskilda hushåll som är svåra att ta reda på. Att utgå från hushållens 
genomsnittliga tillgångar och skulder visar inte i någon större omfattning om 
några hushåll är överskuldsatta, eftersom tillgångar och skulder inte är jämt 
fördelade över befolkningen. Den subjektiva modellen mäter hushållets egen 
uppfattning om förmågan att kunna betala skulder. Med denna modell kommer 

 
 
 

271 Se exempelvis Konsumentverkets rapport från 2008, Alla vill göra rätt för sig. Överskuld-
sättning orsaker och konsekvenser och SOU 2013:89, Överskuldsättning i samhället, s 55–58.  
272 Davydoff, D, et al, Towards a common operational European definition of over-
indebtedness, for European Commission, 2008. 
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fler personer att betraktas som överskuldsatta än enligt de två andra nämnda 
modellerna.273 

En andra mätmetod utgår från att använda en grupp av hushåll och genom 
frågeformulär undersöka om överskuldsättning föreligger. Med denna metod 
används fem indikatorer för att avgöra om ett hushåll ska betraktas som 
överskuldsatt. De betalningsförpliktelser som hushållet har ska jämförelsevis 
vara så höga att dess ekonomi kommer under existensminimum. Hushållet ska 
ha haft återkommande betalningsförsummelser av åtminstone en skuld. 
Normala betalningsförpliktelser för hushållet som hyra, hushålls el med mera, 
ska anses ha varit en stor belastning på ekonomin. Hushållets uppfattning ska 
ha varit att det har svårt att klara av att betala sina förpliktelser. Slutligen krävs 
en oförmåga att ekonomiskt klara oväntade utgifter.274 

Svårigheterna med att hitta en gemensam definition av begreppet överskuld-
sättning och en lämplig mätmetod vittnar om begreppets komplexitet. 
Överskuldsättning är inte sällan ett gradvis växande problem där skuldernas 
storlek, ålder och tillväxthastighet ska jämföras med hushållets nettoinkomster 
och realiserbara tillgångar. Genom att använda en fix gräns för när en person 
ska anses vara överskuldsatt finns en överhängande risk för att personer som är 
på väg in i överskuldsättning inte kommer att räknas med. Samtidigt finns en 
motsvarande risk om begreppet görs alltför vitt, genom att för många personer 
istället kommer att betraktas som överskuldsatta. 

Det kan förefalla lockande att bara välja ett fåtal faktorer som skulle vara 
avgörande för att konstatera att någon är överskuldsatt eller inte. Risken med 
ett sådant tillvägagångssätt är att viktiga aspekter i skuldsättningsprocessen 
skulle kunna gå förlorade. För att få en allsidig uppfattning om utbredningen av 
antalet överskuldsatta måste problemets komplexitet beaktas genom olika mått 
och beskrivningar.275 

I avhandlingen har jag valt att utgå från den subjektiva definitionen av 
överskuldsättning som således utgår från hushållets egen uppfattning när dess 

 
 
 

273 Betti, G, Dourmashkin, A, Rossi, M, Ping Yin, Y, Consumer over-indebtedness in the EU: 
measurement and characteristics, s 5–7. 
274 Davydoff, D, et al, Towards a common operational European definition of over-
indebtedness, for European Commission, 2008. 
275 SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället, s 55–58 och SOU 2013:72, Överskuld-
sättning och evighetsgäldenärer, s 55–56.  
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förmåga att fortlöpande kunna betala uppkomna skulder saknas och att denna 
betalningsoförmåga inte bara är tillfällig. Denna bredare definition av 
överskuldsättningsbegreppet har den fördelen att alla former av allvarlig skuld-
sättning kan beaktas. 

2.8.2 Den överskuldsatta konsumenten 

För att på ett effektivt sätt, exempelvis genom rättsliga åtgärder, kunna skydda 
konsumenten mot överskuldsättning måste de bakomliggande orsakerna till att 
människor drabbas av svåra skuldproblem kartläggas. Denna kartläggning visar 
snabbt att det saknas en entydig förklaring till varför människor drabbas av 
överskuldsättning. Arbetet med att fastställa orsaker till hushållens skuld-
problem försvåras även av avsaknad av statistik och annan information.276 En 
förutsättning för överskuldsättning är dock i princip användandet av krediter, 
men skuldproblem kan även grundas på återbetalningsskyldighet av 
offentligrättsliga utbetalningar som exempelvis studiemedel, underhållsstöd och 
bostadsbidrag.277 

Begreppet skuld är som nämnts inledningsvis ett moraliskt laddat begrepp 
och är inte sällan förknippat med föreställningar om skuldens uppkomst. Det 
underlättar förståelsen varför just vissa individer drabbas av överskuldsättning 
om det går att peka ut en enkel förklaring som orsak. Under senare år har det i 
Sverige i allmänhet funnits en tre vanliga föreställningar om risker för och 
orsaker till överskuldsättning, ett högt belånat boende, snabblån och 
överkonsumtion, så kallad lyxfällanproblematik.278 Bostadslånen utgör en stor 
del av hushållens skulder. Däremot går det inte att entydigt peka ut bostadslån 
som orsak till överskuldsättning. De hushåll som har mest omfattande 
bostadskrediter har också högst disponibel inkomst. Bland individer som är 
överskuldsatta är låntagare med bostadslån underrepresenterade. En stor andel 
av de obetalda fordringar som Kronofogden driver in utgörs av snabblån. 

 
 
 

276 Se bland annat Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser, RiR 2015:14, 
s 14. De uppgifter som redovisas i SOU 2013:78, Ut ur skuldfällan? hänvisar exempelvis till 
Konsumentverkets PM från år 2003, PM 2003:04, Överskuldsättning – omfattning, orsaker och 
förslag till åtgärder. 
277 Konsumentverkets PM 2003:04, Överskuldsättning – omfattning, orsaker och förslag till 
åtgärder, s 26.  
278 SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället, s 211–212. 
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Snabblån i Sverige utgör emellertid en begränsad del av hushållens totala skuld-
börda. 

Slutligen förekommer uppfattningen att överskuldsatta individer är personer 
med relativt goda inkomster som överkonsumerar utan kontroll över den egna 
ekonomin. Det förekommer att individer drabbats av överskuldsättning till 
följd av överkonsumtion, men det går inte att påstå att denna grupp är 
överrepresenterad i gruppen överskuldsatta. 

Inom forskningen finns istället två andra huvudsakliga uppfattningar om 
orsaken till att individer blir överskuldsatta.279 Den första uppfattningen bygger 
på att överskuldsättningen orsakas av konsumenten och konsumentens eget 
beteende. Överskuldsättningen anses orsakas av att konsumenten saknar 
information, får för mycket information, har oförmåga att tillgodogöra sig 
informationen eller har för omfattande kreditåtaganden. Denna uppfattning kan 
ses som en marknadsekonomisk förklaring till överskuldsättning. 

Den andra uppfattningen grundas snarare på ett sociologiskt förhållningssätt 
och ser en förklaring till överskuldsättning i, för konsumententen utomstående 
faktorer som saknar koppling till kreditavtalen. Det kan vara sjunkande priser 
på fastighetsmarknaden, höjda räntor, sjukdom eller arbetslöshet. Det är dock 
vanligt att flera av de nämnda faktorerna samverkat och att dessa faktorer kan 
bli särskilt påtagliga för hushåll med små marginaler eller för dem som saknar 
ett socialt nätverk.280 I Sverige tycks yttre orsaker ha varit den vanligaste 
orsaken till överskuldsättning.281 Sådana yttre orsaker som orsakar överskuld-
sättning kan sällan förebyggas med lagstiftning. Det finns däremot skäl att utgå 
från att lagstiftning kan förebygga risken för överskuldsättning, bromsa eller 
skynda på processen att bli överskuldsatt.282 

 
 
 

279 Niemi-Kiesiläinen, Johanna, och Henrikson, Ann-Sofie, Legal Solutions to Debt Problem in 
Legal Societies – A Report to the Council of Europe, s 14–17. 
280 Överskuldsättning – omfattning, orsaker och förslag till åtgärder, Konsumentverket PM 
2003:04, Alla vill göra rätt för sig, överskuldsättningens orsaker och konsekvenser, Kronofogde-
myndigheten januari 2008, SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället, Överskuldsättning 
– hur fungerar samhället stöd och insatser, RiR 2015:14.  
281 En undersökning av 349 skuldsaneringsärenden hos budget- och skuldrådgivare visade att 89 
procent av gäldenärerna uppgav att de drabbats av en extern omständighet, som enligt 
gäldenärens egen mening orsakat överskuldsättningen. Överskuldsättning – omfattning, orsaker 
och förslag till åtgärder, Konsumentverket PM 2003:04, s 3.  
282 Niemi, Johanna, Overindebted Households and Law: Prevention and Rehabilitation in 
Europe.  
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En övergripande slutsats är att överskuldsättning kan drabba alla former av 
hushåll och att dessa hushåll inte skiljer sig från hushåll som inte har skuld-
problem. Med andra ord kan även hushåll med goda inkomster men med stora 
kreditåtaganden bli överskuldsatta.283 

En orsak som kan bidra till överskuldsättning och som lyfts fram på senare 
tid är den kraftigt ökade konsumentkreditmarknaden. Ökad tillgänglighet av 
billiga krediter över nationsgränserna och högre konkurrens på konsument-
kreditmarknaden har skapat ökade incitament för kreditgivarna att söka nya 
kunder i fler segment i samhället. Den ökande utlåningen till kreditsvaga 
grupper innebär inte bara stora risker för kreditgivarna utan också att utsatta 
konsumenter riskerar att drabbas av överskuldsättning.284 

Den uppfattning om överskuldsättning och den skuldsatta som finns i 
samhället är helt avgörande för vilka rättsliga åtgärder som vidtas. Statistik visar 
att av de individer som beviljats skuldsanering har många skuldsatt sig i ett sent 
skede av skuldsättningsprocessen genom dyra snabblån för att kortsiktigt lösa 
en ekonomisk krissituation.285 Statistik från Kronofogdemyndigheten visar att 
snabbkrediter vanligen tas av konsumenter som inte har tillgång till andra 
kreditformer, som exempelvis ungdomar, äldre samt personer med betalnings-
svårigheter. Det är ungefär lika många män som kvinnor som inte kan betala 
sina snabbkrediter i rätt tid och den genomsnittliga snabblånekunden är en 
37-årig ensamstående kvinna med barn.286 De flesta kreditansökningarna görs i 
slutet av månaden och 60–70 procent av kunderna har sedan tidigare kredit hos 
företaget. Kredittagare som har tagit snabblån har inte sällan flera snabbkredit-

 
 
 

283 Överskuldsättning – omfattning, orsaker och förslag till åtgärder, Konsumentverket PM 
2003:04, s 3, SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället?, s 58–61, Domurath, Irina, A 
Map of Responsible Lending and Responsible Borrowing in the EU and Suggestions for a 
Stronger Legal Framework to Prevent Ober-Indebtedness of European Consumers, s 34 och 
Niemi-Kiesiläinen, Johanna, och Henrikson, Ann-Sofie, Legal Solutions to Debt Problem in 
Legal Societies – A Report to the Council of Europe, s 14–17. 
284 Domurath, Irina, A Map of Responsible Lending and Responsible Borrowing in the EU and 
Suggestions for a Stronger Legal Framework to Prevent Ober-Indebtedness of European 
Consumers, s 36. 
285 Överskuldsättning – omfattning, orsaker och förslag till åtgärder, Konsumentverket PM 
2003:04, s 3. 
286 Ds 2013:26, Viss kreditgivning till konsumenter, 20–21. 
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er, mellan tio till tjugo lån.287 Med andra ord finns det anledning att anta att 
dessa kredittagare inte sällan har så svåra ekonomiska problem att de är 
överskuldsatta. 

Kronofogdemyndighetens statistik visar att den typiske gäldenären med en 
registrerad skuld hos Kronofogdemyndigheten är en ensamstående man mellan 
25–54 år som bor i hyresrätt. Han är låginkomsttagare med förgymnasial eller 
gymnasial utbildning och har mindre lån än genomsnittssvensken.288 

2.8.3 Skuldsanering ur ett konsumenträttsligt perspektiv 

För den konsument som under en längre tid saknat förmåga att betala sina 
skulder i den takt de förefaller till betalning återstår möjligheten att ansöka om 
skuldsanering. Regler om skuldsanering eller personlig konkurs är inte något 
som i ett internationellt perspektiv dykt upp på senare år utan har en lång 
historia.289 

I Europa var det den ekonomiska krisen under början av 1900-talet som gav 
upphov till ett behov av skuldsaneringslagar. Till skillnad från USA har de 
europeiska länderna betonat moralaspekterna för villkoren för att kunna 
komma ifråga för en skuldsanering. I Europa har överskuldsättning betraktats 
som ett socialt problem, medan det i Amerika setts som ett kreditmarknads-
misslyckande. Den amerikanska filosofin kan beskrivas som en ”fresh start” där 
syftet är att bli fri från skulderna och snabbt komma tillbaka till ett ekonomiskt 
produktivt liv.290 
Regler om personlig konkurs har dock under de senaste årtiondena utvecklats 
till att vara regler som präglas av sociala och konsumenträttsliga överväganden 
som syftar till att hantera den risk som överskuldsättning bland konsumenter 
utgör.291 

 
 
 

287 Rapport från Sveriges konsumenter, Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån, 
2009, s 43–44. 
288 SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället, s 93–112. 
289 Heuer, Jan-Ocko, Social Inclusion and Exclusion in European Consumer Bankruptcy 
Systems, s 2. 
290 Johanna Niemi-Kiesiläinen, Consumer Bankruptcy in comparison: Do we cure a market 
failure or a social problem? 
291 Heuer, Jan-Ocko, Social Inclusion and Exclusion in European Consumer Bankruptcy 
Systems, s 2.  
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I Sverige är överskuldsättning ett relativt nytt rättsligt fenomen som inte kan 
jämföras med de traditionella juridiska begreppen för varaktiga betalnings-
problem, insolvens och konkurs. Insolvens och konkurs tar sikte på 
gäldenärens oförmåga att betala förfallna fordringar till följd av avsaknad av 
ekonomiska tillgångar och brist på likvida medel. Konkursförfarandet och dess 
regler grundas på ekonomiska aspekter och utgår från borgenärernas synvinkel 
och vilka konsekvenser betalningsoförmågan får för dem. Syftet med en 
konkurs är främst att avveckla den aktuella verksamheten, samla gäldenärens 
samtliga tillgångar för att slutligen fördela dessa, i princip proportionellt över 
borgenärskollektivet.292 Det ekonomiska syftet med en konkurs är att ”ta bort” 
gäldenärer utan betalningsförmåga från marknaden och bara låta ekonomiskt 
sunda verksamheter fortleva. Bolag som saknar ekonomiska förutsättningar ska 
helt enkelt upphöra att existera om de inte kan betala. 

I svensk rätt omfattar visserligen konkurslagen både juridiska och fysiska 
personer, men rättsföljden skiljer sig åt. I bolag som försätts i konkurs 
avvecklas verksamheten och om det efter konkursen avslutats saknas tillgångar i 
boet, upphör bolaget att existera.293 En fysisk person som försatts i konkurs 
lever däremot i allra högsta grad vidare. Borgenärerna kan därmed fortsätta 
bevaka sina fordringar mot gäldenären trots att konkursen är avslutad. 

Skuldsaneringslagens syftar istället till att erbjuda skuldlättnader för 
gäldenären, samtidigt som borgenärernas intressen tas till vara genom att 
gäldenärens framtida inkomst tas i anspråk för att betala tillbaka delar av skuld-
en.294 Skuldsanering eftersträvar att uppfylla även andra mål än att fördela 
gäldenärens tillgångar till borgenärerna. Skuldsanering utgår främst från 
konsumenten, men beaktar även om denne har en familj. Samhällets intresse av 
att gäldenärer får möjlighet till en nystart utan skulder är att minska 
kostnaderna för samhället samtidigt som konsumenten ges incitament att arbeta 
och tjäna pengar och därigenom kunna betala tillbaka sina skulder. Till skillnad 

 
 
 

292 Genom reglerna i förmånsrättslagen (1970:979) görs avsevärda avsteg i huvudprincipen om 
lika fördelningen mellan borgenärerna.  
293 Jämför 25 kapitlet i aktiebolagslagen (2005:551).  
294 Detta utvecklas närmare i avsnitt 5.4. 
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från en ansökan om konkurs är det bara gäldenären själv som kan ansöka om 
skuldsanering.295 

Den svenska skuldsaneringslagen utgår inte från en konsumentdefinition. 
Bestämmelser om skuldsanering brukar dock kategoriseras som konsument-
skyddande lagstiftning, både i Sverige och internationellt.296 Konsumenträtten 
syftar inte bara till att skydda konsumenterna från oväntade ekonomiska avtals-
rättsliga konsekvenser, utan är också en viktig drivkraft för samhälls-
utvecklingen. Konsumenträtten skapar inte bara konsumentskydd utan kan 
även främja omsättningen i övrigt, vilket avspeglas i motiven till skuldsanerings-
lagen.297 

Den preventiva effekten av skuldsanering är att kreditgivaren inte får tillbaka 
den utlånade krediten. Skuldsaneringslagen kan därigenom förväntas ha en på 
kreditgivarna handlingsdirigerande effekt. Kreditgivare som alltför lättvindigt 
beviljar krediter kan om gäldenären beviljas skuldsanering drabbas av kredit-
förluster.298 

Det föreligger dock även skillnader mellan skuldsanering och sådant 
konsumentskydd som syftar till att justera maktbalansen mellan två ojämlika 
avtalsparter vid avtalsingående. Överskuldsättning inträffar vanligen en lång tid 
efter avtalsingåendet och skuldsanering vanligen än senare. Alla gäldenärer som 
definitionsmässigt är överskuldsatta kommer inte att omfattas av skyddet i 
skuldsaneringslagen, utan en del kommer att få avslag på sin ansökan. Kraven i 
skuldsaneringslagen att gäldenären ska vara kvalificerat insolvent samt att det 
dessutom ska vara skäligt att bevilja gäldenären skuldsanering med hänsyn till 
de personliga och ekonomiska förhållandena, utesluter att vissa gäldenärer 

 
 
 

295 Detta kan jämföras med att en gäldenär på obestånd kan försättas i konkurs på egen eller på 
borgenärs begäran, 1 kapitlet 2 § konkurslagen. 
296 I budgetpropositionen för år 2016 återfinns en strategi mot överskuldsättning som en 
konsumentpolitisk åtgärd. Prop 2015/16:1, utgiftsområde 18, s 59. Vidare behandlas 
skuldsaneringslagen exempelvis i Lena Olsens lärobok Konsumentskyddets former och skuld-
sanering omnämns som konsumentskydd i Källström, Kent, Den sociala civilrättens framfart, 
s 35–47. I internationella sammanhang förekommer ett avsnitt om skuldsanering exempelvis i 
Howells, Geraint, Ramsay Iain och Wilhelmsson, Thomas, Handbook of research on 
international consumer law, och i Ramsay, Iain, Consumer protection. 
297 Källström, Kent, Den sociala civilrättens framfart, s 35–47. 
298 Se exempelvis Niemi-Kiesiläinen, Johanna, Consumer Bankruptcy in Global Perspectives,  
s 6–8. 
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överhuvudtaget kommer att kunna beviljas skuldsanering. Detta utvecklas 
närmare i avsnitt 5.4 

I de följande tre kapitlen ska konsumentskyddet mot överskuldsättning som 
aktualiseras under låneprocessens tre faser, den prekontraktuella, den 
kontraktuella och den postkontraktuella, undersökas och analyseras. Faserna 
presenteras i den ordning som de tidsmässigt aktualiseras. Indelningen av 
rättsreglerna i respektive fas har gjorts utifrån den enskilda regelns syfte. 
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3 Konsumentskydd i den 
prekontraktuella fasen 

3.1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs rättsreglerna i den prekontraktuella fasen, som är den 
första av tre faser av rättsregler i den låneprocess som studeras i avhandlingen. 
Reglerna i den prekontraktuella fasen aktualiseras innan, precis i samband med, 
eller kort efter det att kreditavtalet ingås. Reglerna har det gemensamt att direkt 
kan verka för att förebygga överskuldsättning. 

Låneprocessen inleds när kredittagaren erbjuds eller börjar informera sig om 
de olika krediterbjudanden som finns på marknaden för att hitta den kredit som 
passar de egna behoven bäst. Att göra rätt för sig och betala sina skulder i den 
takt de förfaller till betalning enligt en avtalad förpliktelse utgör en stark och 
bärande grundprincip i det svenska samhället. Denna skyldighet följer av 
principen pacta sunt servanda. Vardera avtalsparten svarar för sin del av avtalet 
och bär de risker som följer av det egna åtagandet.299 Innan en avtalsförpliktelse 
som innebär ekonomiska förpliktelser ingås, måste konsumenten därför 
bedöma om hon har råd att fullfölja det erbjudna kreditavtalet. Konsumenten 
måste jämföra avtalsvillkoren med den egna ekonomiska förmågan för att se 
om det finns ett tillräckligt betalningsutrymme. Konsumenten har samtidigt ett 
behov av att skyddas mot risken att ingå kreditavtal som kan behöva brytas till 
följd av att det saknas ekonomiska förutsättningar att fullfölja åtagandet. 

Konsumenten är i den prekontraktuella fasen utsatt för stor påverkan av 
kreditgivarnas marknadsföring. Kreditgivaren kan lyfta fram kreditens fördelar, 
samtidigt som eventuella nackdelar ges ett mindre framträdande utrymme. 
Vidare har kreditgivaren vid avtalsingåendet ett förhandlingsmässigt övertag 
gentemot konsumenten genom kunskap om kreditavtalet. I syfte att utjämna 

 
 
 

299 Se exempelvis NJA 1992 s 351, NJA 1993 s 163 och NJA 1994 s 381, som analyseras 
utförligare i avsnitt 3.4.5, där utgången i fallen ger uttryck för denna grundläggande princip. Även 
Mellqvist, Mikael, och Persson, Ingemar, Fordran och skuld, s 214. Vikten av att hålla sitt avtal 
och göra rätt för sig behandlas vidare i kapitel 5. 
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den avtalsrättsliga obalansen behöver kreditgivaren därför lämna saklig och 
korrekt information om avtalet till konsumenten. 

Konsumenten behöver vidare för att kunna välja en lämplig kredit, få 
information och prisuppgifter om krediten. Prisuppgiften bör utformas som ett 
enhetligt mått och användas på samma sätt av alla kreditgivare så att 
konsumenten enkelt kan göra jämförelser mellan olika erbjudanden. 

Enbart prisinformation är inte alltid tillräckligt för att utjämna det ojämlika i 
partsförhållandet. Kreditavtal innehåller inte sällan komplicerade och 
omfattande avtalsvillkor som kan vara svåra tolka. Konsumenten kan därför 
även behöva förklaringar till innebörden av de enskilda villkoren och de 
konsekvenser dessa kan få för det egna kreditavtalet. 

De flesta avtal kan enligt svensk rätt ingås utan att några formkrav behöver 
vara uppfyllda. Detta innebär enligt huvudregeln att avtalsparterna är bundna 
på samma sätt vid muntliga som vid skriftliga avtal. För att underlätta 
bevisföring om vad som avtalats behövs ett skydd som tillgodoser att 
konsumenten får del av avtalsvillkoren i skriftlig form. Konsumentkreditlagen 
är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att om ett avtalsvillkor 
skulle strida mot lagens bestämmelser och vara till nackdel för konsumenten, 
blir det utan verkan.300 

De regler som ska tillgodose konsumentskyddet i den prekontraktuella fasen 
utgörs av bestämmelserna om kreditgivarens skyldighet att iaktta god kredit-
givningssed, lämna information, genomföra en kreditprövning, ta ut en 
kontantinsats, dokumentera kreditavtalet och lämna information om ångerrätt. 
Skyldigheten att iaktta god kreditgivningssed gäller inte bara under den pre-
kontraktuella fasen, utan under hela avtalsförhållandet. God kreditgivningssed 
återfinns således även i de två senare faserna. Regeln om god kreditgivningssed 
redovisas övergripande i inledningen av detta kapitel för att sedan återkomma i 
olika avsnitt i samband med de regler där den får särskild betydelse. 

Konsumentkreditlagens prekontraktuella regler kompletteras med utfyllande 
råd och riktlinjer i Konsumentverkets allmänna råd och Finansinspektionens 
allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.301 

 
 
 

300 5 § KkrL. 
301 KOVFS 2011:1 och FFFS 2011:47 med tillhörande beslutspromemoria FI Dnr 10-4628. 
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Regleringen av den prekontraktuella fasen i konsumentkreditlagen utgörs 
både av marknads- och civilrättsliga regler. Gränsen mellan vad som kan anses 
vara en civilrättslig respektive en marknadsrättsligregel är dock inte knivskarp. 
Exempelvis kan kraven på information, kreditprövning, kontantinsats och 
dokumentation ses som civilrättsliga regler, eftersom de reglerar en skyldighet 
kreditgivaren har i förhållande till den enskilde kredittagaren, och därmed 
bestämmer förhållandet mellan avtalsparterna. Kraven är däremot inte 
civilrättsligt utan offentligrättsligt sanktionerade. Konkret innebär detta att om 
kreditgivaren inte efterlever reglerna påverkar det inte parternas avtalsrelation. 
Avsikten med bestämmelserna är att vara förhållningsregler för kreditgivarna 
och att tillsynsmyndigheten ska ha en norm att följa.302 

Ångerrätten kan ses som en civilrättslig regel som möjliggör för konsument-
en att ångra ett redan träffat avtal. Samtidigt kan ångerrätten också ses som en 
sanktionsregel för att kreditgivarna ska efterleva dokumentationskravet. Ur den 
synvinkeln är även den bestämmelsen snarast att betrakta som en marknads-
rättslig regel. 

Marknadsrättsliga regler tar inte i första hand sikte på förhållandet mellan 
kreditgivaren och kredittagaren i det enskilda fallet. För bestämmelserna i den 
prekontraktuella fasen får lagens tvingande karaktär därför ingen avgörande 
betydelse. Lagens tvingande karaktär får däremot betydelse för de civilrättsliga 
bestämmelser som återfinns i den kontraktuella och postkontraktuella fasen. De 
marknadsrättsliga reglerna i den prekontraktuella fasen har istället till uppgift att 
styra och påverka kreditgivarnas ageranden genom att inskränka närings-
idkarnas handlingsutrymme att företa oskäliga åtgärder mot konsumenterna. De 
marknadsrättsliga reglerna är inte civilrättsligt bindande, även om en 
överträdelse av en regel kan ha betydelse vid en prövning av jämkning av avtals-
villkor enligt 36 § avtalslagen.303 Vid eventuella överträdelser är det istället i 
första hand det marknadsrättsliga sanktionssystemet enligt marknads-
föringslagen som aktualiseras.304 Tillsynsansvaret åligger staten som genom 

 
 
 

302 Se även Olsen, Lena, Konsumentskyddets former, s 175. 
303 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtals-
lagen. Användningen av 36 § avtalslagen som konsumentskydd diskuteras närmare i avsnitt 4.2  
304 11 § KkrL samt 5 och 6 §§ marknadsföringslagen (2008:148). Marknadsföringslagen tillkom 
genom en implementering i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG 
om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre 
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Konsumentverket och Finansinspektionen ansvarar för att förebygga 
vilseledande marknadsföring.305 

Marknadsmässiga reglers huvudsakliga skyddssyfte är, som tidigare framgått, 
i allmänhet att upprätthålla konkurrensen och skapa en fungerande marknad, 
och alltså inte att skydda den enskilde konsumenten. De marknadsmässiga 
reglerna i konsumentkreditlagen anses dock också ha ett konsumentskyddande 
syfte och ska bidra till att stärka konsumentens ställning.306 

För den enskilde konsumenten som drabbas av att en näringsidkare bryter 
mot de prekontraktuella reglerna finns dock inget skydd i konsumentkredit-
lagen. Konsumenten kan då antingen vända sig till domstol eller Allmänna 
reklamationsnämnden för att få ett avtalsvillkor eller hela avtalet jämkat eller 
ogiltigförklarat med stöd av avtalslagens regler. De regler i avtalslagen som i 
första hand aktualiseras är bestämmelsen om ocker samt stora och lilla 
generalklausulen.307 Ett andra sätt att komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor 
är en administrativ prövning av standardavtals innehåll enligt avtalsvillkorlagen. 
Dessa möjligheter aktualiseras först då ett avtal redan har ingåtts och diskuteras 
därför utförligare i avsnitt 4.2. 

För att konsumentkreditlagens regler ska skapa ett verksamt konsument-
skydd mot överskuldsättning krävs också tillsyn så att reglerna efterlevs. Därtill 
krävs verksamma sanktioner när efterlevnaden är bristfällig. Konsumentkredit-
lagen innehåller särskilda sanktionsregler för överträdelser mot tre olika be-
stämmelser: 1) Om information inte lämnats enligt 7 – 10 §§, 2) Om kontant-
insats inte tagits ut vid kreditköp av en vara enligt 26 §, och 3) Om en närings-

 
 
 

marknaden. Vid samma tillfälle ändrades fyra direktiv och en förordning, nämligen rådets direktiv 
84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 
2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004. Bakgrunden 
till den nya lagen var att det inom EU saknades enhetliga konsumentskyddsregler och att detta 
utgjorde ett hinder både mot etableringsfriheten och den fria rörligheten för varor och tjänster. 
De ändringar som infördes i marknadsföringslagen syftar till att verka för ett enhetligt 
konsumentskydd inom EU. Prop 2007/08:115, s 60. Överträdelser mot kreditprövningskravet 
regleras i 51–54 §§ KkrL. 
305 49–50 §§ KkrL. 
306 Se uttalanden i prop 1991/92: 83 s 33–34, prop 2002/03:139, s 587 och prop 2009/10:242, 
s 46–51. En väsentlig del av konsumentskyddet i det bakomliggande direktivet till konsument-
kreditlagen utgörs av kravet på näringsidkarens skyldighet att lämna information. Se 
2010/11:CU5, s 6 och direktiv 2008/48/EG.  
307 31, 33 och 36 §§ avtalslagen. 
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idkare inte har genomfört en kreditprövning i enlighet med 12 §. Därtill kan en 
avvikelse från god kreditgivningssed enligt 6 § konsumentkreditlagen bryta mot 
god marknadsföringssed och sanktioneras genom marknadsföringslagen. 
Samtliga sanktionsregler i konsumentkreditlagen reglerar skyldigheter som 
aktualiseras i den prekontraktuella fasen. Var och en av dessa sanktionsregler 
kommenteras närmare i anslutning till den bestämmelse som sanktioneras. 

Reglerna i den prekontraktuella fasen presenteras i de sex följande avsnitten, 
var för sig i ovan nämnd ordning. Presentationen görs i syfte att visa i vilken 
utsträckning skydd mot överskuldsättning ingår i den rättsliga regleringen, i 
vilken omfattning överskuldsättning har beaktats vid de aktuella reglernas 
tillkomst och hur lagstiftaren resonerat avseende detta i förarbetena. Vidare 
analyseras vilka strategier som används för att motverka överskuldsättning, 
vilka regler som använts i detta syfte och om det som lagstiftaren omnämner 
konsumentskydd har förändrats med tiden. Reglerna har analyserats för att 
utreda hur tillkomsten av reglerna har motiverats, om de till större del avser att 
tillgodose konsumentens ekonomiska intresse eller konsumentens 
skyddsintresse, samt för att se om de skyddar en rationellt handlande 
konsument eller konsumenten som svagare part. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande och övergripande diskussion om konsumentskyddet i den pre-
kontraktuella fasen och i vilka avseenden skyddet kan förstärkas. 

3.2 God kreditgivningssed och marknadsrättsliga sanktioner 

3.2.1 God kreditgivningssed – ett svar på 1980-talets finansiella kris 

God kreditgivningssed utgör den första konsumentskyddande aspekten i den 
prekontraktuella fasen. När kravet på god kreditgivningssed infördes i svensk 
rätt i 1992 års konsumentkreditlag fanns 1980-talets ekonomiska kris i färskt 
minne. Många människor hade lånat mer pengar än de hade råd till och blivit 
överskuldsatta. Marknadsläget antogs dock ha förändrats genom att kredit-
tillgången minskat och med den, även hushållens skulder. Konsumentkredit-
lagen kom därför inte att innehålla några regler som innebar några omfattande 
ingrepp i kreditmarknaden. Den frikostiga kreditgivningen som förekommit 
hade dock haft en stor påverkan på hushållens skuldsättning. Kreditavtalens 
stora betydelse för hushållens ekonomiska förhållanden motiverade att rättsliga 
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åtgärder vidtogs för att få kreditgivarna att ta ett större ansvar för kredittagarna. 
Mot bakgrund av detta infördes en allmän förhållningsregel om god kredit-
givningssed i syfte att få kreditgivarna att agera mer ansvarsfullt gentemot 
konsumenterna och därigenom förebygga överskuldsättning.308 

God kreditgivningssed kan ses som en norm som seriösa kreditgivare 
förväntas följa. Lagregleringen innebar i princip inga nya ålägganden i sak, utan 
kom att ge uttryck för principer som gällde redan innan ikraftträdandet. God 
kreditgivningssed ska därför ses som ett förtydligande och en exemplifiering, 
inte som en ytterligare förpliktelse.309 

Kravet på god kreditgivningssed tillkom således i syfte att lyfta fram kredit-
givarnas skyldigheter vid kreditgivningen.310 Regeln om god kreditgivningssed 
utformades med den allmänna regeln i 4 § konsumenttjänstlagen som 
förebild.311 

Allmänt hållna regler är ovanliga inom den svenska konsumenträtten, men 
införandet av en sådan i konsumentkreditlagen motiverades med att även en 
övergripande och osanktionerad regel är viktig för att styra näringsidkarnas 
handlande. Regeln markerar ett ansvar för alla näringsidkare. Vidare ska den ses 
som ett stöd för lagens mer konkreta regler och vara en utfyllande norm för 
näringsidkares handlande i situationer som inte närmare reglerats i lagen eller 
parternas avtal. 312 

God kreditgivningssed kan på så vis ligga till grund för tillämpningen av 
andra regler både före och under avtalsförhållandet. Begreppet får också 
särskild betydelse för de regler i lagen som inte är sanktionerade. Muntliga 
villkor eller avsteg från dokumentationskravet är visserligen lagstridiga, men i 

 
 
 

308 Prop 1991/92:83, s 32–34. 
309 Se prop 1991/92:83, s 32–34, NJA 1999 s 304, s 324 och Eriksson, Anders, och Lambertz, 
Göran, Konsumentkrediter, s 78 och s 89. 
310 Ett argument som ansågs tala mot en sådan allmän bestämmelse var att bankernas 
huvudsakliga ansvar var att ta till vara insättarnas intressen och att det förelåg risk för en 
intressekonflikt mellan insättarnas och låntagarnas intressen. Departementschefen uppfattade 
däremot inte att det skulle finnas någon motsättning för bankerna att ta till vara båda gruppernas 
intressen. Prop 1991/92:83, s 33–34. 
311 Konsumenttjänstlagen (1985:716) 4 § 1 st: ”Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. 
Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumenternas intressen och samråda med 
denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.” 
312 Prop 1991/92:83, s 32–33 och Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, 
s 79. 
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princip giltiga.313 Avsteg från dessa krav är dock inte förenliga med god kredit-
givningssed. För de situationer som lämnats oreglerade eller som bara delvis 
reglerats i konsumentkreditlagen, får kravet på god kreditgivningssed också en 
viktig betydelse.314 Under låneprocessen aktualiseras några sådana situationer 
och dessa utvecklas närmare i anslutning till redovisningen av respektive regel. 

3.2.2 God kreditgivningssed i regleringen 

Av preambeln till konsumentkreditdirektivet framgår att medlemsstaterna ska 
främja ansvarsfulla metoder under kreditförbindelsens alla skeden med 
beaktande av de förhållanden som råder på den nationella kreditmarknaden.315 
Vidare följer av artikel 5.6 i konsumentkreditdirektivet att kreditgivaren ska ge 
konsumenten de förklaringar som konsumenten behöver. Förklaringarna kan 
exempelvis omfatta förhandsinformation som konsumenten ska få del av innan 
avtalet ingås. Förklaringarna kan också avse aspekter som aktualiseras senare 
under avtalsperioden som kreditens huvudsakliga egenskaper och särskilda 
effekter som den kan ha för konsumenten som exempelvis utebliven 
betalning.316 

I samma artikel anges också att det överlämnas till respektive medlemsstat att 
avgöra hur, i vilken omfattning och av vem denna information ska ges. 
Omfattningen av informationsskyldigheten ska avgöras av de omständigheter 
under vilka kreditavtalet erbjuds, vem som är mottagare och utifrån villkoren 
för den aktuella krediten.317 

I svensk rätt har förklaringsskyldigheten genomförts i regeln om god kredit-
givningssed i 6 § konsumentkreditlagen och innebär att näringsidkaren ska 
agera omdömesgillt och på ett ansvarsfullt sätt mot konsumenten, såväl inför 
avtalets ingående som under avtalets löptid. För att ytterligare framhålla 
betydelsen av att näringsidkaren ska lämna förklaringar till konsumenten i 
 

 
 

313 Muntliga avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är däremot inte giltiga. Krävs det 
att näringsidkaren gjort ett visst förbehåll, exempelvis om att ändra räntesatsen enligt 17 § KkrL 
kan ett sådant inte hävdas om avtalet inte ingåtts skriftligen. Prop 1991/92:83, s 87–88. Se 
närmare i avsnitt 3.6. 
314 Prop 1991/91:83, s 33–34 och Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, 
s 79–80. 
315 Preambeln skäl 26 i direktiv 2008/48/EG. I internationell doktrin används termen 
”responsible lending”. 
316 Artikel 5.6 i direktiv 2008/48/EG. 
317 Artikel 5.6 i direktiv 2008/48/EG. 
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enlighet med konsumentkreditdirektivets artikel 5.6, har 6 § förtydligats med 
tillägget att näringsidkaren också ska lämna de förklaringar konsumenten 
behöver.318 Bestämmelsen har i övrigt överförts oförändrad från 1992 års 
konsumentkreditlag till konsumentkreditlagen, utan några ytterligare 
kommentarer.319 

Den viktigaste funktionen för kravet på god kreditgivningssed är att fungera 
som utfyllande norm. I förarbetena till 1992 års lag exemplifieras några 
särskilda aspekter av hur god kreditgivningssed ska tolkas vid kreditprövning, 
marknadsföring, information och avtalsutformning.320 Samtliga dessa aspekter 
som särskilt utvecklades, aktualiseras under den prekontraktuella fasen. Det 
första delmomentet av god kreditgivningssed som närmare preciseras utgörs av 
seriös kreditgivning, eller kreditprövning som det sedan år 2004 lagreglerade kravet 
rubriceras. Av seriös kreditgivning ansågs även följa att kredittagaren skulle 
upplysas om vad kreditprövningen innebar och hur den genomförts. I de fall 
kreditprövningen ledde till avslag av kreditansökan hade kredittagaren, precis 
som idag, rätt att få underrättelse om orsaken till avslaget om kredittagaren så 
önskade.321 Kreditprövning och efterföljande underrättelse som motsvarar detta 
regleras nu i två separata bestämmelser i konsumentkreditlagen.322 God kredit-
givningssed i anslutning till kreditprövning behandlas i avsnitt 3.4.323 

Den andra och tredje aspekten av god kreditgivningssed som närmare 
utvecklades omfattar återhållsamhet och måttfullhet i marknadsföringen och ett 
krav på god och rättvisande information om krediten. Dessa aspekter redovisas 
nedan i avsnitt 3.3.2 respektive avsnitt 3.3.3. Den fjärde aspekten av god kredit-
givningssed omfattar ett krav på avtalets utformning. Detta utvecklas närmare i 
avsnitt 3.6.324 

För att närmare tolka innebörden av begreppet god kreditgivningssed 
hänvisar motiven dels till etiska regler som utarbetats i samarbete mellan 
branschföreträdare och tillsynsmyndigheterna, dels till uttalanden av 
 

 
 

318 Prop 2009/10:242, s 52. 
319 Prop 2009/10:242, s 90. 
320 Kreditgivning för bostadsändamål var också en aspekt men lämnas här utan vidare kommen-
tarer. Prop 1991/92:83, s 106–107. 
321 Prop 1991/92:83, s 33-34 och s 106-107. 
322 12–13 §§ KkrL. 
323 12 § KkrL. 
324 Prop 1991/92:83, s 34 och s 107. 
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tillsynsmyndigheterna.325 Tillsynsmyndigheterna och näringsidkarsidan har 
därför tillsammans utarbetat riktlinjer för tolkningen, men myndigheterna 
utfärdar också råd eller riktlinjer på egen hand.326 

Syftet med regeln om god kreditgivningssed är att skydda den enskilde 
konsumenten. Att regeln skulle motverka överskuldsättning framkom 
uttryckligen av förarbetena till 1992 års lag. Kreditgivarna förväntades känna 
ansvar mot kredittagarna samt att kreditgivarna skulle tillvarata kredittagarens 
intresse med omsorg.327 Därigenom skulle även en passiv konsument komma 
att omfattas av bestämmelsens eftersträvade skydd. Regeln har inte genomgått 
någon materiell förändring, men tillägget att näringsidkaren ska lämna de 
förklaringar som konsumenten behöver förstärker bilden av att det är den 
enskilde konsumenten som ska skyddas.328 Samtidigt finns uttalanden i 
propositionen i anledning av införandet av den särskilda förklaringsskyldigheten 
som talar för att den konsument som ska skyddas i konsumentkreditlagen i 
högre grad förväntas agera rationellt.329 Detta utvecklas närmare nedan i 
avsnitt 3.3.5. 

3.2.3 Bestämmelser i konsumentkreditlagen som sanktioneras enligt marknads-
föringslagen 

För att bestämmelserna i konsumentkreditlagen inte ska bli verkningslösa som 
konsumentskydd mot överskuldsättning måste kreditgivarna efterleva dem. 
Artikel 23 i konsumentkreditdirektivet föreskriver att de ska finnas sanktioner 
som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelserna som 
antagits enlighet med direktivet. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella 
och avskräckande, och de åtgärder som krävs för att säkerställa att sanktionerna 
genomförs ska vidtas.330 

 
 
 

325 Prop 1991/92:83, s 34. 
326 FFFS 2014:11 och KOVFS 2011:1. 
327 Prop 1991/92:83, s 32–43. 
328 6 § KkrL. 
329 Prop 2009/10:242, s 53. 
330 EU-domstolen har tolkat artikel 23 i konsumentkreditdirektivet i ett avgörande där kredit-
givaren inte undersökt kredittagarens kreditvärdighet genom sökning i en relevant databas. 
Sanktionen mot kreditgivaren enligt nationell rätt var förlust av avtalad ränta, samtidigt som 
ersättning för lagstadgad ränta skulle utgå. I det avgjorda fallet var den lagstadgade räntan högre 
än den avtalade, och sanktionen skulle således innebära en ekonomisk fördel för kreditgivaren. 
Frågan om den nationella sanktionen var tillräckligt avskräckande ankom däremot på nationell 
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I svensk rätt sanktioneras informationsskyldigheten respektive kravet på 
kontantinsats i konsumentkreditlagen båda genom marknadsföringslagens be-
stämmelser om förbud, informationsåläggande, samt informations- och 
förbudsföreläggande.331 Avsteg från kravet på god kreditgivningssed i 
konsumentkreditlagen kan också innebära ett brott mot god marknads-
föringssed i marknadsföringslagen och kan då sanktioneras i enlighet med den 
lagen. För att slutgiltigt fastställa om en marknadsföringsåtgärd i det enskilda 
fallet stridit mot god kreditgivningssed är det Marknadsdomstolens prövning av 
de individuella förhållandena i det specifika fallet som blir avgörande. Den vaga 
utformningen av begreppet god kreditgivningssed motiverades med att den ska 
möjliggöra en förändring och anpassning av begreppet över tid. En sådan 
anpassning ansågs nödvändig, särskilt med hänsyn till snabba förändringar av 
tillgången på krediter, kredittagarens person, avtalsvillkoren samt utvecklingen 
och förändringen av andra relevanta omständigheter i samhället.332 

Marknadsföringslagen tar sikte på att både skydda konsumenters och 
näringsidkares ekonomiska intressen i samband med marknadsföring av 
produkter. För näringsidkare ska lagen även fungera som ett skydd mot illojal 
konkurrens, motarbeta ohederliga metoder och snedvridningar av 
konkurrensen från andra näringsidkare.333 

Marknadsföringslagens krav på att marknadsföringsåtgärden ska följa god 
marknadsföringssed och inte får vara otillbörlig omfattar således även 
marknadsföring av krediter.334 Med marknadsföring avses den definition som 

 
 
 

domstol att pröva. Den nationella domstolen skulle emellertid i den utsträckning det var möjligt, 
tolka samtliga nationella bestämmelser mot bakgrund av det tillämpliga direktivets lydelse, i syfte 
att uppnå ett resultat som var förenligt med det mål som eftersträvas i detta. C-565/12 Crédit 
Lyonnais SA, EU:C:2014:190.  
331 11 och 27 §§ KkrL som hänvisar till 23, 24 och 28 §§ marknadsföringslagen. I marknads-
föringslagen återfinns även ytterligare en sanktion, marknadsstörningsavgift, som dock inte 
aktualiseras vid brott mot konsumentkreditlagen. Marknadsstörningsavgiften är en 
sanktionsmöjlighet kopplad till de bestämmelser som reglerar särskilt klandervärda ageranden och 
används därför inte särskilt ofta. Den otillbörliga marknadsföringen ska ha stört marknadens 
funktion, exempelvis genom att marknadsföringen skapar bristande tilltro till en hel bransch. Det 
kan ske genom ett specifikt försäljningssätt som inte är tillförlitligt och som medför att den 
genomsnittliga konsumenten avstår att handla på grund av denna försäljningsmetod. 11 och 27 §§ 
KkrL och prop 2007/08:115, s 118–119 och s 127.  
332 Prop 1991/92:83, s 34 och s 108. 
333 Prop 2007/08:115, s 61–62. 
334 5 och 6 §§ marknadsföringslagen. 
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används i marknadsföringslagen och omfattar reklam och andra åtgärder i 
näringsverksamhet, som är ägnade att främja avsättningen av, och tillgången till 
produkter.335 All näringsidkarens handlande eller underlåtenhet eller annan 
åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av 
produkter till konsument eller näringsidkare räknas som marknadsföring i 3 § 
marknadsföringslagens mening. 

En sanktion kan inte bara riktas mot den enskilda näringsidkaren utan även 
mot anställda hos denne, andra som handlar på näringsidkarens vägnar samt 
den som i övrigt väsentligt bidragit till marknadsföringen. Det kan exempelvis 
vara en reklambyrå som handlar på uppdrag av näringsidkaren eller någon 
annan som utformat reklamen.336 

Marknadsföringslagen omfattar marknadsföring av marknadens hela utbud 
och efterfrågan av produkter samt täcker alla former av media. Till skillnad från 
tidigare lagstiftning på området har konsumentskyddet stärkts genom att lagen 
numera även omfattar marknadsföringsåtgärder efter avtalsslut.337 

För att viss marknadsföring ska kunna förbjudas krävs att marknads-
föringsåtgärden varit otillbörlig.338 Prövningen av om en marknadsföringsåtgärd 
är otillbörlig består av flera moment. För det första måste marknadsföringen 
enligt marknadsföringslagen ha brutit mot god marknadsföringssed.339 Med god 
marknadsföringssed avses god affärssed eller andra vedertagna normer som 
syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av 
produkter, exempelvis regleringar i speciallagstiftningar. Kravet på god 
marknadsföringssed omfattar således även god kreditgivningssed i konsument-
kreditlagen.340 Marknadsdomstolen har också i några avgöranden slagit fast att 
delar av Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter ger uttryck för 
god sed vid marknadsföring av krediter.341 

 
 
 

335 3 § marknadsföringslagen. 
336 23 § marknadsföringslagen och prop 1994/95:123, s 90. 
337 Prop 2007/08:115, s 61. 
338 5, 6, 23, 24, 25 och 28 §§ marknadsföringslagen. 
339 5 § marknadsföringslagen. 
340 Prop 2007/08:151, s 69–70 jämförd med 6 § KkrL. 
341 Exempelvis anger Marknadsdomstolen att Konsumentverkets allmänna råd om konsument-
krediter, KOVFS 2011:1, ger uttryck för god sed vid marknadsföring. MD 2014:7, MD 2010:30 
och MD 1988:20. 
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Det andra steget för att kunna förbjuda en marknadsföringsåtgärd är att 
pröva om marknadsföringsåtgärden är otillbörlig. För att en marknads-
föringsåtgärd ska vara otillbörlig krävs enligt huvudregeln, att den ska påverka 
eller sannolikt påverka konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut.342 Det finns också vissa marknadsföringsåtgärder som under alla 
omständigheter alltid är att betrakta som otillbörliga enligt marknads-
föringslagen. Dessa anges i bilagan till direktivet och sammanställningen brukar 
kallas för ”svarta listan”. 

Konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut görs med hjälp 
av det så kallade transaktionstestet.343 Resultatet av transaktionstestet ska visa om 
den aktuella marknadsföringsåtgärden har haft en viss faktisk eller sannolik 
påverkan på mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Först då 
kan marknadsföringsåtgärden bedömas vara otillbörlig och kan förbjudas. En 
marknadsföringsåtgärd kan således vara vilseledande eller strida mot god 
marknadsföringssed utan att nödvändigtvis vara otillbörlig.344 

För att pröva om konsumenten har påverkats eller inte av marknads-
föringsåtgärden används begreppet genomsnittskonsument. Marknadsförings-
åtgärden ska bedömas med hjälp av en hypotetisk diskussion utifrån 
genomsnittskonsumentens typiska reaktion i det aktuella fallet. Avgörande för 
bedömningen är vilken målgrupp som marknadsföringen riktar sig till, vilken 
typ av vara eller tjänst som erbjuds och på vilket språk marknadsföringen 
genomförs. Begreppet genomsnittskonsument återfinns inte i lagtexten utan har 
definierats i EU-domstolens praxis.345 Begreppet genomsnittskonsument 
används som en referensram för en konsument som företräder den målgrupp 
som marknadsföringsåtgärden riktas mot. Rättstillämpningen får på så vis tolka 

 
 
 

342 5, 6 och 23 §§ marknadsföringslagen. 
343 När direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder införlivades i den svenska marknads-
föringslagen infördes även det så kallade transaktionstestet på bestämmelserna om god 
marknadsföringssed, aggressiv marknadsföring och vilseledande marknadsföring. 6–8 §§ 
marknadsföringslagen och prop 2007/08:115, s 66–68.  
344 Se exempelvis MD 2014:7, MD 2012:11 och Svensson, Carl Anders, Den svenska marknads-
föringslagstiftningen, s 51.  
345 Se exempelvis mål C-470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe, EU:C1995:224 
och mål C-210/96, Gut Springenheide GmbH, EU:C:1998:369. 
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och fylla ut begreppet konsument med en tydligare betydelse.346 Denna 
standardkonsument har kritiserats för att avvika i jämförelse med den nordiska 
bilden av konsumenten. EU-domstolens måttstock för en normalt informerad 
samt skäligen uppmärksam och upplyst konsument lägger ett större ansvar på 
konsumenten och ställer högre krav på aktsamhet. Standardkonsumenten 
agerar i enlighet med denna bild rationellt. Den nordiska uppfattningen om 
konsumenten är en individ som inte är fullt så omsorgsfull och som bara 
flyktigt tar till sig marknadsföring.347 

Genomsnittkonsumenten är utifrån definitionerna i EU-domstolens praxis 
en person som med hänsyn tagen till sociala, kulturella och språkliga faktorer är 
normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Genomsnitts-
konsumenten definieras således inte som en viss person med specifika 
egenskaper och det handlar inte heller om att särskilja en viss konsumentgrupp.  

I de fall marknadsföringen vänder sig till hela konsumentkollektivet ska 
bedömningen göras utifrån en genomsnittskonsument i denna grupp. Är 
marknadsföringsåtgärden riktad mot en specifik konsumentgrupp ska den 
genomsnittlige konsumenten tas ur denna grupp. Detta gäller också om 
marknadsföringen visserligen når hela konsumentkollektivet, men i påtaglig 
omfattning kan riskera att påverka en särskiljbar grupp konsumenter som är 
särskilt mottagliga för en marknadsföringsåtgärd. En sådan särskiljbar grupp 
konsumenter kan exempelvis ha mentala eller fysiska handikapp eller tillhöra en 
viss åldersgrupp och därigenom vara särskilt mottagliga i detta sammanhang.348 

När målgruppen för marknadsföringsåtgärden väl har fastställts ska 
rättstillämparen bestämma vilka förväntningar som kan ställas på en 
genomsnittskonsument i den aktuella gruppen. Detta ska som nämnts göras 

 
 
 

346 Syftet med att införa en definition av genomsnittskonsumenten var att få en mer enhetlig 
tillämpning bland medlemsstaterna vid bedömningen av tillbörligheten av en marknads-
föringsåtgärds effekt. Flera medlemsstater hade utgått från mer sårbara konsumenter eller ett 
mindre segment av konsumentgruppen vid avgöranden och därmed fått en för snäv bedömning i 
förhållande till EU-domstolens praxis. En grundläggande tanke med EU-domstolens praxis är att 
begränsningar av de grundläggande friheterna enligt EU-fördraget inte ska vara mer omfattande 
än nödvändigt. Detta omfattar också möjligheterna att marknadsföra varor och tjänster. Prop 
2007/08:115, s 67. 
347 Bärlund, Johan, Konsumentskyddets framtid i Norden, 3–4. Samma konstaterande finns även 
i Howells, Geraint, Ramsay Ian och Wilhelmsson, Thomas, Consumer law in its international 
dimension, s 12. 
348 Prop 2007/08:115, s 66–68. 
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utifrån en normalt informerad och skäligen uppmärksam konsument i denna 
grupp. Vid bedömningen ska då hänsyn också tas till sociala, kulturella och 
språkliga faktorer. För det fall det redan initialt framstår klart att en marknads-
föringsåtgärd är otillbörlig och att den påverkar konsumenters ekonomiska 
beteende saknas anledning att ta fram en genomsnittskonsument.349 

Vidare kan marknadsföringen vara otillbörlig om den är aggressiv eller 
vilseledande förutsatt att den påverkar eller sannolikt påverkar förmågan att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut.350 Aggressiv eller vilseledande marknadsföring 
som särskilt anges i någon av de 31 punkterna i den så kallade svarta listan ska 
dock, som nämnts ovan, alltid ska anses vara otillbörliga mot konsumenter och 
näringsidkare.351 En förtroendeskapande märkning med påstående om att det 
föreligger en uppförandekod för näringsidkarna och denna visas som om den 
undertecknats, fast så inte är fallet utgör ett vilseledande påstående. På samma 
sätt utgör även annan förtroendemärkning, kvalitetsmärkning eller motsvarande 
som används utan att ett nödvändigt tillstånd erhållits, vilseledande marknads-
föring.352 Exempel på aggressiva affärsmetoder kan vara när näringsidkaren ger 
intryck av att konsumenten inte kan lämna platsen innan ett avtal har 
utarbetats. Likaså utgör ett personligt besök av näringsidkaren hemma hos 
konsumenten aggressiv marknadsföring om näringsidkaren ignorerar 
konsumentens önskemål om bli lämnad i fred och önskemål om att inte åter bli 
uppsökt. Ett sådant besök är bara tillåtet under de omständigheter och i den 
utsträckning som enligt nationell lagstiftning är motiverat för att få en avtals-
mässig skyldighet fullgjord.353 

Marknadsföring som utformas som ett köperbjudande mot konsumenter ska 
alltid innehålla viss information för att åtgärden inte ska riskera att ses som 

 
 
 

349 Prop 2007/08:115, s 67. 
350 Aggressiv marknadsföring regleras i 7 § marknadsföringslagen. Med aggressiv marknadsföring 
avses marknadsföring som omfattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt 
påtryckningsmedel. Om marknadsföringen är vilseledande ska prövas enligt vad som föreskrivs 
enligt 9, 10 eller 12–17 §§ marknadsföringslagen. 
351 I punkterna 24–31 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG anges vad som anses vara aggressiv 
marknadsföring och i punkterna 1–23 vad som anses vara vilseledande marknadsföring.  
352 Punkterna 1 och 2 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder. 
353 Punkterna 24 och 25 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder.  
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vilseledande.354 Marknadsföring kan också anses vilseledande om ”väsentlig 
information” utelämnats. Vid bedömningen av om ”väsentlig information” 
utelämnats ska den information som ska lämnas enligt konsumentkreditlagen 
alltid betraktas som väsentlig.355 Begreppet ”vilseledande utelämnande” 
omfattar även situationer när den information som ska lämnas getts på ett 
oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. För att vilseledande 
marknadsföring som inte anges på svarta listan ska vara otillbörlig krävs dock, 
som redovisats ovan, att den påverkat eller sannolikt påverkat konsumentens 
förmåga att fatta ett välgrundat beslut.356 

En andra sanktionsform enligt marknadsföringslagen är åläggande. Ett 
åläggande innebär att en näringsidkare endera tvingas lämna information eller 
tillhandahålla tekniska hjälpmedel. Har en näringsidkare vid marknadsföringen 
utelämnat väsentlig information kan denne tvingas lämna informationen genom 
ett åläggande. Det kan exempelvis göras i annonser och liknande som används i 
marknadsföringen, genom märkning på varan eller i någon annan form på 
köpstället, eller i viss form till konsumenter som begär det.357 Likaså kan en 
leverantör av tjänster som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på 

 
 
 

354 5–8 och 12 § §§ marknadsföringslagen, prop 2007/08:115, s 61 och Svensson, Carl Anders, 
Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s 51. 
355 11 § KkrL, 10 § 3 st marknadsföringslagen och prop 2007/08:115, s 126. Se även C-76/10 
Pohotovos EU:C:2010:685. I det aktuella fallet saknades uppgift om den effektiva räntan i ett 
kreditavtal. Nationell domstol ges i sådana fall behörighet, att ex officio mot bakgrund av 
samtliga omständigheter vid det aktuella avtalets ingående, pröva om villkoret är oskäligt enligt 
artikel 3 och 4 i avtalsvillkorsdirektivet. Oberoende av möjligheten att pröva det aktuella avtalet 
enligt direktiv 93/13/EEG ska emellertid direktiv 87/102/EG tolkas så att de nationella 
domstolarna ges behörighet att ex officio tillämpa de bestämmelser genom vilka artikel 4 i det 
senare direktivet har införlivats med nationell rätt och i vilka det föreskrivs att ett 
konsumentkreditavtal som inte innehåller uppgift om den effektiva räntan medför att krediten 
ska anses ha getts ränte- och avgiftsfritt. 
356 11 § KkrL och 5–10, 28 och 47 §§ marknadsföringslagen samt prop 2009/10:242, s 45, prop 
2007/08:115, s 125 och prop 1976/77:123, s 165. Se även C-453/10 Pereničová EU:C:2012:144, 
där EU-domstolen slog fast att om den effektiva räntan anges med en räntesats lägre än den 
verkliga effektiva räntan är detta ett sådant vilseledande som avses i artikel 6.1 i direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG, förutsatt att det påverkar genomsnittskonsumenten att 
fatta ett affärsbeslut som hon annars inte skulle ha fattat. 
357 24 § marknadsföringslagen. 
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individuell begäran av en tjänstemottagare, tvingas att tillhandahålla tekniska 
hjälpmedel för detta ändamål.358 

Ett förbud eller åläggande meddelas av Marknadsdomstolen efter att talan 
har väckts av Konsumentombudsmannen, KO, en näringsidkare som berörs av 
marknadsföringen eller en sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller 
löntagare.359 Förbudet ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är 
obehövligt.360 Vitet syftar till att få näringsidkaren att agera eller inte agera på ett 
visst sätt. Syftet med vitet är att vitesbeloppet ska vara så pass högt att den 
otillbörliga marknadsföringen inte upprepas. Inrättar sig näringsidkaren efter 
förbudet aktualiseras ingen egentlig sanktion.361 För det fall näringsidkaren inte 
hörsammar förbudet måste en särskild talan om vitets utdömande föras vid en 
tingsrätt.362 

I fall som inte är av större vikt får KO meddela förelägganden om förbud 
och åläggande om information respektive tillhandahållande av tekniska 
hjälpmedel, om grund föreligger för någon av dessa enligt ovan.363 
Föreläggandet ska förenas med vite. Detta är den vanligaste sanktionen enligt 
marknadsföringslagen. Ett godkänt föreläggandet får samma rättsverkan som 
ett avgörande från Marknadsdomstolen.364 

Ett problem med förbudsförelägganden och ålägganden är att det sällan får 
den effekt som eftersträvats. Näringsidkare har i allt högre grad slutat att 
godkänna sådana med följd att ärendet övergår till en utdragen 
domstolsprocess.365 För att komma till rätta med detta har en ett förslag 
lämnats om att förbud och ålägganden som Konsumentombudsmannen får 
besluta om inte ska vara beroende av näringsidkarens godkännande. Vidare 

 
 
 

358 25 § marknadsföringslagen och 2 och 10 §§ lag (2002:562) om elektronisk handel och andra 
informationssamhällets tjänster. 
359 23, 24, 25 och 47 §§ marknadsföringslagen. 
360 26 § marknadsföringslagen. 
361 Nordell, Per Jonas, Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen, s 13. 
362 49 § marknadsföringslagen. 
363 28 § marknadsföringslagen. 
364 Förelägganden ska användas i klara fall som inte har något principiellt intresse eller inte har 
någon större praktisk omfattning. 28 § marknadsföringslagen och prop 2007/08:115, s 117–118.  
365 Nordell, Per Jonas, Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen, s 17. 
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föreslås att Konsumentombudsmannen också ges möjlighet att bestämma att 
sådana beslut ska gälla omedelbart.366 

De marknadsrättsliga sanktionsreglerna i konsumentkreditlagen har med 
enbart redaktionella ändringar överförts från 1977 års konsumentkreditlag till 
de efterföljande lagarna. I propositionen till konsumentkreditlagen bedömdes 
marknadsföringslagens sanktionsregler uppfylla direktivets krav på att vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.367 

Sanktionsregeln för informationsskyldigheten kritiserades redan vid 
införande av 1992 års konsumentkreditlag för att vara trög och långsam. 
Avsaknaden av en direktverkande påföljd förklarades då av att det kunde vara 
oklart vad informationsplikten omfattade i enskilda situationer. Rättsliga 
sanktioner ansågs därför inte vara lämpliga att utkräva utan att informations-
plikten preciserats genom ett åläggande.368 

Aggressiv marknadsföring och lockande reklam har länge ansetts bidra till 
överskuldsättning och det är förvånande att sanktionssystemet inte tidigare 
förstärkts.369 De marknadsrättsliga sanktionerna tar sikte på att skydda 
konsumentkollektivet från framtida överträdelser och hjälper inte den 
konsument som redan drabbats av betalningssvårigheter. För en konsument 
som drabbats av skuldproblem till följd av att en kreditgivare inte följt reglerna 
återstår enbart en eventuell möjlighet att begära jämkning enligt 36 § avtals-
lagen. Konsekvensen av detta är att reglerna inte kan förväntas bli särskilt 
effektiva som konsumentskydd mot överskuldsättning. Detta kan jämföras med 
den uttryckliga avrådningsplikt som finns i 6 § konsumenttjänstlagen. Om 
näringsidkaren åsidosätter sin skyldighet enligt denna är regeln civilrättsligt 
sanktionerad enligt 7 § samma lag. Sanktionen innebär att om det finns det 
starka skäl att anta att konsumenten inte skulle ha utnyttjat tjänsten om närings-
idkaren avrått, ska ersättning till näringsidkaren inte utgå i större mån än som 
skulle utgått om konsumenten inte utnyttjat tjänsten. En liknande reglering 
finns i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.370 Konsumentkredit-
lagen får anses ha ett bristfälligt skydd avseende denna punkt. 

 
 
 

366 Ds 2015:45, Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen. 
367 Prop 2009/10:242, s 78. 
368 Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 113–115. 
369 Se exempelvis prop 1991/92:83, s 32. 
370 Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 
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I mina ögon framstår sanktionssystemet varken som effektivt eller särskilt 
avskräckande, som sanktioner enligt konsumentkreditdirektivet ska vara. En 
sanktion som innebär att kreditgivaren åläggs att följa det som denne redan 
enligt lag är skyldig att följa kan inte bli särskilt kännbart för näringsidkaren. 
Genom överträdelsen kan marknadsföringen ha skapat konkurrensfördelar för 
kreditgivaren och genererat vinst som inte annars skulle ha uppkommit. Den 
konsument som blivit missledd kan däremot inte få någon rätt mot närings-
idkaren. Min uppfattning att det saknas ett kännbart sanktionssystem bekräftas 
av en promemoria från år 2014 och som följts upp av ytterligare en utredning 
från år 2015.371 

3.3 Information 

3.3.1 Information och upplysning som konsumentskydd 

Kravet på information utgör den andra konsumentskyddande aspekten i den 
prekontraktuella fasen. Information och upplysning har alltid varit centrala 
inslag i den svenska konsumentpolitiken och har ansetts stärka konsumenternas 
ställning i olika avseenden.372 Kreditgivaren har i förhållande till konsumenten 
ett informationsöverläge avseende krediten som erbjuds. Konsumentens 
informationsunderläge kan kompenseras genom att kreditgivaren tvingas att 
lämna information om sina produkter och tjänster, så att konsumenten kan 
göra ett väl underbyggt beslut utifrån sina egna ekonomiska förutsättningar. 
Information kan därmed minska risken för överskuldsättning. 

För den enskilde konsumenten har informationsskyldigheten i svensk rätt 
historiskt också lyfts fram som en viktig aspekt för att förebygga överskuld-
sättning.373 Vikten av information till konsumenten har också återkommande 
angetts vara av största vikt för att konsumenten ska kunna förutse vilka 

 
 
 

371 Nordell, Per Jonas, Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen, PM 
2014-02-06, respektive Ds 2015:45, Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen. 
372 Se exempelvis de konsumentpolitiska riktlinjerna som anges i prop 1985/86:121, s 2, prop 
1994/95:140, s 25 och prop 2005/06:105, s 1 och s 11. Inom konsumentkrediträtten märks detta 
särskilt genom de krav på information som uppställs vid marknadsföring och före avtalsslut, 5–
7 §§ 1977 års KkrL (som var det enda krav i lagen som omfattade alla krediter och inte bara 
kreditköp), 6–8 §§ 1992 års KkrL och 7–10 §§ KkrL. 
373 Prop 1991/92:83, s 32–33.  
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kostnader som är förenade med olika krediter, så att den enskilda ekonomin 
inte ska komma i obalans.374 

Den information som avses i detta avsnitt är viss i lagen angiven information 
som kreditgivaren ska lämna till konsumenten. Informationen kan indelas i tre 
kategorier, nämligen information om själva krediten, uppgifter om motparten 
och innehållet i avtalsvillkoren. 

Skyldigheten att lämna information regleras i artiklarna 4–7 i konsument-
kreditdirektivet och dessa har implementerats i 7–11 §§ i konsumentkreditlagen. 
I det bakomliggande direktivet medges inga nationella avvikelser som kan 
påverka innebörden av det som reglerats i direktivet. Följaktligen 
överensstämmer den svenska regleringen i hög grad med vad som föreskrivs i 
artiklarna i direktivet. 

Reglerna om informationsskyldigheten är som framgått marknadsrättsliga. 
Beroende av hur nära avtalsslut konsumenten befinner sig görs det skillnad 
mellan när information ska lämnas, vilka uppgifter som ska finnas redovisade 
och i vissa fall hur redovisningen ska göras. Kravet på informationsskyldighet i 
konsumentkreditlagen delas in i två bestämmelser, dels information vid 
marknadsföring, dels information innan avtal ingås.375 När information om en 
kredit lämnas i marknadsföringssyfte är det uppgifter om själva krediten som 
ska lämnas. Den information som ska lämnas innan kreditavtalet ingås ska 
omfatta uppgifter om krediten, kreditgivaren och avtalsvillkoren. Uppgifter om 
kreditgivaren finns i Finansinspektionens register över kreditgivare som erhållit 
tillstånd att bedriva kreditgivning till konsumenter enligt lag om viss 
verksamhet med konsumentkrediter.376 

Informationsskyldigheten vid marknadsföring av konsumentkrediter 
omfattas som övrig marknadsföring av marknadsföringslagen, men som 
nämnts, också av den allmänt hållna bestämmelsen om kravet på god kredit-
givningssed och de uttryckliga villkoren i 7–11 §§ i konsumentkreditlagen. De 
särskilda reglerna i konsumentkreditlagen ska på ett mer konkret sätt ange 

 
 
 

374 I konsumentkreditlagen framgår detta tydligast i motiveringen till information om snabblån, 
prop 2009/10:242, s 35 och s 44–52. I de två tidigare konsumentkreditlagarna är detta ett 
framträdande syfte, se exempelvis i prop 1976/77:123, s 83–88 och prop 1991/92:83, s 36–44. 
375 7 respektive 8 § KkrL. 
376 15 § lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. 
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vilken information som har sådan särskild betydelse ur konsumentsynpunkt att 
den alltid bör lämnas.377 

Kraven på näringsidkarens skyldighet att lämna information är avsevärt mer 
långtgående och mer detaljerade i det direktiv som ligger till grund för 
konsumentkreditlagen, än de krav som fanns i 1992 års konsumentkreditlag. En 
väsentlig del av konsumentskyddet i det bakomliggande direktivet till 
konsumentkreditlagen uppges utgöras av kravet på näringsidkarens skyldighet 
att lämna information.378 

Oavsett vad konsumenten har för avsikt att använda krediten till, har 
informationsplikten alltsedan 1977 års konsumentkreditlag utgått från 
konsumentens behov av vederhäftig och jämförbar information. Informations-
plikten var i 1977 års konsumentkreditlag den enda regel som omfattade alla 
krediter och inte bara kreditköp.379 Huvudregeln i 1992 års konsumentkreditlag 
var att alla krediter skulle omfattas av lagen, men för krediter understigande 
1 500 kronor och krediter som skulle återbetalas inom tre månader gjordes 
undantag från kravet på information.380 För dessa krediter gjordes i samma lag 
även undantag för kreditprövningskravet och skriftlighetskravet, vilket 
möjliggjorde och underlättade lanseringen av så kallade snabblån som 
exempelvis SMS-lån.381 I anledning av detta och i syfte att motverka de skuld-
sättningsproblem som snabblånen skapat utvidgades regleringen till att även 
omfatta dessa när konsumentkreditlagen reviderades. Utvidgningen av det 
lagreglerade området motiverades med att det är viktigt att konsumenten, i syfte 
att minska risken för ogenomtänkta kreditavtal, får information om kostnaden 
och villkor för krediten redan vid marknadsföringen.382 

Utgångspunkten i konsumentkreditlagen är att alla kredittyper ska omfattas. 
Från lagens krav på informationsskyldighet görs några undantag för vissa 
kredittyper. Helt undantagna är annan räntefri kredit än kontokredit och ränte-
fri kontokredit, förutsatt att de inte är förbundna med mer än en obetydlig 

 
 
 

377 Jämför prop 1976/77:123, s 86. 
378 Artiklarna 4–7 i direktiv 2008/48/EG och 2010/11:CU5, s 6.  
379 5 § 1977 års konsumentkreditlag och prop 1976/77:123, s 92–93. 
380 Undantag från informationskravet reglerades i 6 § 3 st 1992 års KkrL. 
381 Undantag från kreditprövningskravet reglerades i 5 a § 3 st 1992 års KkrL och 
skriftlighetskravet i 9 § 3 st 1992 års KkrL.  
382 Prop 2009/10:242, s 44. 
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avgift och att de ska betalas tillbaka inom tre månader.383 För kontokrediter 
som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader gäller visserligen 
kravet på information men i en begränsad omfattning.384 Från kravet på att 
ange effektiva räntan vid marknadsföring ges i konsumentkreditdirektivet 
möjlighet att undanta kontokrediter som ska betalas tillbaka på uppmaning eller 
inom tre månader. Den möjligheten utnyttjades dock inte i den svenska 
lagen.385 Från kraven på information innan avtal ingås, medger konsument-
kreditlagen några undantag som redovisas närmare nedan i detta avsnitt. 

Reglering av informationsskyldighet kan motiveras utifrån två 
huvudargument. Det första sättet att argumentera utgår från en mer marknads-
korrigerande bild. Utgångspunkten är då att marknaden inte fungerar perfekt 
och det därför krävs att kreditgivaren agerar för att stötta konsumenten. Det 
andra sättet att argumentera utgår från en marknadsideal bild där tillgång och 
efterfrågan styrs av marknadsbestämda räntor och där konsumenten måste 
motiveras att välja den mest fördelaktiga krediten. Bara konsumenten är 
välinformerad ökar sannolikheten för att beslutet att ingå avtal gjorts fullt 
medvetet och i samförstånd mellan parterna.386 

I motiven till den svenska lagstiftningen återfinns inte några utförliga eller 
allmängiltiga och övergripande resonemang för informationsskyldigheten. I de 
fall de enskilda reglerna har motiverats, har det ibland gjorts med utgångspunkt 
från en mer marknadskorrigerande idé ibland från en mer marknadsideal.387 

3.3.2 Information vid marknadsföringen 

3.3.2.1 Konsumentens behov av information 

Påträngande marknadsföring av krediter har, som nämnts tidigare, 
återkommande uppmärksammats för att ha betydelse för att locka konsumenter 
att ingå kreditavtal som sedan inte kan fullföljas och därmed kan leda till 

 
 
 

383 4 § 1 och 2 st KkrL.  
384 I dessa fall behöver marknadsföringen inte innehålla något sifferexempel avseende kredit-
avtalets löptid, det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten eller det kontantpris 
och den kontantinsats som krävs. Information om kompletterande tjänst behöver inte heller 
lämnas, 4 § 3 st KkrL.  
385 9 § KkrL och prop 2009/10:242, s 45–46. 
386 Jämför Twigg-Flesner, Christian och Schulze, Reiner, Protecting Rational Choice: 
Information and the Right to Withdrawal, s 133–134. 
387 Se exempelvis direktiv 2008/48/EG och SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 127–128. 
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överskuldsättning.388 Således finns en bestämmelse i konsumentkreditlagen med 
krav på information vid marknadsföring av krediter och som kompletteras av 
regeln om god kreditgivningssed i samma lag. Regeln om information vid 
marknadsföring av krediter anger vilka uppgifter kreditgivaren är skyldig att ha i 
marknadsföringen och hur de ska lämnas. Bestämmelsen om god kredit-
givningssed preciserar istället närmare hur marknadsföringen ska utformas. 
Slutligen finns sanktionsregler i marknadsföringslagen för att upprätthålla 
efterlevnaden av de båda andra reglerna. 

3.3.2.2 Krav på att lämna information 

Konsumenten ska redan när hon börjar se sig om efter en lämplig kredit, mötas 
av den information som kreditgivare är skyldiga att lämna vid marknadsföring 
av krediter enligt 7 § konsumentkreditlagen. Regeln motsvarar artikel 4 i 
konsumentkreditdirektivet. De krav som konsumentkreditlagen uppställer för 
information vid marknadsföring är en formell uppräkning av uppgifter som ska 
lämnas i enlighet med kraven i konsumentkreditdirektivet. Därutöver krävs 
enligt artikel 4.2 i konsumentkreditdirektivet att informationen ska lämnas på 
ett klart, kortfattat och framträdande sätt så att konsumenten skyddas mot 
otillbörliga eller vilseledande metoder.389 Vad som avses med detta framgår 
däremot inte av artikeln. I svensk rätt följer en mer detaljerad beskrivning av 
skyldigheten att lämna information av god kreditgivningssed, och beskrivs 
utförligare i närmast följande avsnitt. 

Skyldigheten att lämna information är en aktiv informationsplikt och ska 
lämnas utan att konsumenten efterfrågar den. I direktivet anges inte vem som 
ska informera kredittagaren. I den svenska regeln är det näringsidkaren som har 
den skyldigheten.390 Med näringsidkare får antas att lagstiftaren avsett att låta 
alla som marknadsför krediter omfattas. 

 
 
 

388 Exempelvis visade en genomgång av 1 572 annonser i slutet av 1980-talet att endast 43 
procent av annonserna innehöll korrekt information. SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, 
s 92. Se även prop 1991/92:83, s 32–33 och SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället? 
s 158. 
389 Artikel 4.2 och skäl 18 i preambeln i direktiv 2008/48/EG med hänvisning till direktiv 
2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
390 7 § KkrL. 
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Vid marknadsföring av krediter är det centrala kravet att redovisa den 
effektiva räntan.391 Syftet är att underlätta för konsumenten att jämföra kredit-
kostnaden för olika krediter. Konsumenten ska utifrån informationen kunna 
fatta ett välgrundat och rationellt beslut.392 

Konsumentkreditdirektivets utgångspunkt är att några avvikelser från de 
formuleringar och avgränsningar som där anges inte får göras. Ett exempel på 
ett godkänt undantag är emellertid det mer omfattande svenska kravet som 
anger att information om effektiva räntan även ska finnas i marknadsföring 
som inte innehåller någon ränte- eller sifferuppgift.393 

Skyldigheten för kreditgivaren att vid marknadsföring redovisa den effektiva 
räntan omfattar enligt konsumentkreditlagen bara marknadsföring där det anges 
en räntesats eller andra sifferuppgifter som rör kreditkostnaden för konsument-
en. Detta innebär närmare att marknadsföringsåtgärden dels måste motsvara 
kravet på marknadsföring i marknadsföringslagen, dels måste avse något 
bestämt och individualiserat.394 Att marknadsföringen är bestämd och 
individualiserad innebär att den ska innehålla konkreta inslag med 
argumentation om det förmånliga med en kredit eller faktauppgifter om kredit-
en. Innehåller marknadsföringen enbart uppgifter om att en kredit erbjuds 
behöver inte informationen visas.395 

Huruvida dessa senare krav var uppfyllda i olika marknadsföringsåtgärder 
var under flera år återkommande föremål för Marknadsdomstolens prövningar. 
Vid ett flertal tillfällen har frågan om en annons avsett en bestämd vara eller 
kredit, eller om annonsen gällt företagssortimentet i största allmänhet prövats 
av domstolen.396 Exempelvis ansågs ett skuldebrev till konsumenter vara 
individualiserat och därmed kräva att den effektiva räntan tydligt angavs.397 
”Tag med dig 0:-, vi öppnar Axlins konto medan du väntar.” bedömdes vara en 
 

 
 

391 7 § KkrL. Den effektiva räntan är kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på 
kreditbeloppet med beaktande av eventuella delbetalningar som görs under den löpande kredit-
tiden, 2 § KkrL.  
392 Skäl 19 i preambeln och prop 2009/10:242, s 45 med hänvisning till prop 1991/92:83, s 38. 
393 7 § 1 st KkrL och artikel 4.1 2 st jämförd med skäl 18 i direktiv 2008/48/EG. 
394 Jämför artikel 4.1 i direktiv 2008/48/EG och Jørgensen, Tanja, Forbrugerkredit – retlig og 
retspolitisk, s 206. Se även prop 2009/10:242, s 92 samt prop 1976/77:123 s 90 och s 160. 
395 KOVFS 2011:1, punkten 2.2.1 Innehåll och presentation av marknadsföring, s 2. 
396 MD 1981:6, MD 1984:13, MD 1986:7, MD 1986:8, MD 1987:13, MD 1987:31, MD 1988:20, 
och MD 1991:7. 
397 MD 1987:13. 



3 Konsumentskydd i den prekontraktuella fasen 

118 
 

uppmaning att öppna ett kreditkonto och därmed skulle information om den 
effektiva räntan ha lämnats.398 

Innan kravet på redovisning av den effektiva räntan i 1992 års konsument-
kreditlag infördes förekom marknadsföring med räntor redovisade på många 
olika sätt. Exempelvis kunde räntan redovisas i form av en rak ränta som inte 
tog hänsyn till att skulden avbetalades, utan angav en viss procent av den 
ursprungliga skulden. Även redovisning av räntan i form av en månadsränta 
med räntesatsen beräknad per månad istället för per år hade förekommit. För 
att underlätta för konsumenten att förstå avtalsvillkoren och kunna jämföra 
räntekostnader för olika lån infördes ett krav på en enhetlig redovisning av 
räntan i form av en definierad effektiv ränta.399 Den nuvarande definitionen av 
effektiva räntan infördes i 1992 års konsumentkreditlag och innebär att kredit-
kostnaden anges som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i 
förekommande fall med hänsyn tagen till delbetalningar som ska göras under 
den löpande kredittiden.400 

I konsumentkreditlagen har kravet på redovisning av den effektiva räntan 
blivit mer omfattande. Kreditgivaren ska vid marknadsföring av krediter enligt 
7 § konsumentkreditlagen, förutom att redovisa den effektiva räntan också i 
vissa fall lämna information med hjälp av ett representativt exempel. Detta 
exempel ska finnas i marknadsföringen i de fall annan sifferinformation än den 
effektiva räntan, exempelvis en räntesats eller en avgift lämnas. Det 
representativa exemplet ska innehålla information om ytterligare sex villkor för 
krediten: 1. Om krediträntan samt om den är bunden eller rörlig. 2. Avgifter 
och samtliga andra kostnader utöver ränta som utgör en del av kreditkostnaden. 
3. Det belopp som lånas eller som vid kreditköp inte betalas kontant eller vid 
kontokrediter ställs till konsumentens förfogande. 4. Kreditavtalets löptid. 
5. Om det sammanlagda belopp konsumenten ska betala och storleken på 
eventuella avbetalningar. 6. Varans eller tjänstens kontantpris samt den kontant-
insats som krävs vid kreditköp.401 Detta exempel ska spegla den ”vanligast 

 
 
 

398 MD 1986:8. 
399 Prop 1991/92:83, s 114–115. 
400 2 § KkrL. 
401 7 § KkrL. Kraven fanns till viss del även tidigare angivna, men då inom ramen för god kredit-
givningssed, KOVFS 2004:6.  
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förekommande kreditsituationen som kan förutses”.402 Ett sådant exempel kan 
ha följande utformning: ”Effektiv ränta vid kreditbelopp 30 000 kr, 
återbetalningstid 12 månader, årsränta 14,85 procent, årsavgift 195 kr och 
administrativ avgift efter räntefri period 45 kr är 21,07 procent. Sammanlagt 
belopp att betala blir i exemplet 33 207 kr.”403 Det är däremot inte nödvändigt 
att skriftligen lämna information om den effektiva räntan före varje förnyelse av 
en tidsbestämd kredit, till vilken ett kreditkort är kopplat och som 
återkommande kan nyttjas och som återbetalas månadsvis och har en rörlig 
ränta.404 

Krediter som marknadsförs bör inte innehålla räntesatser eller kreditvillkor 
som bara ett fåtal konsumenter kan få del av, om det inte framgår att 
marknadsföringen riktas just till en utvald grupp.405 Om ett villkor för krediten 
kräver att kredittagaren måste ingå ett ytterligare avtal om en kompletterande 
tjänst, exempelvis en försäkring som garanterar att krediten återbetalas, och 
kostnaden för denna inte är bestämd, ska information om detta lämnas i 
marknadsföringen.406 

Informationen ska lämnas i själva marknadsföringen. Det är inte tillräckligt 
att hänvisa till en plats där informationen kan hämtas, som exempelvis en 
hemsida, även om utrymmet på platsen för marknadsföringen är begränsad.407 
Detta kan jämföras med Marknadsdomstolens resonemang att en affisch som 
utgjorde en del av en marknadsföringskampanj behövde redovisa den effektiva 
räntan för att inte vara vilseledande. En affisch, även om den ingick i en 
kampanj, skulle ses som en egen enhet och den ansågs inte vara ett medium 
begränsat i tid och rum och som därmed inte hade samma möjligheter att 
rymma all information. I den miljö där sådana affischer vanligen förekommer 
befinner sig konsumenten normalt tidsmässigt nära avtalsslut och har då stort 
behov av relevant information.408 

 
 
 

402 Prop 2009/10:242, s 92. 
403 Exemplet är hämtat från Wasa Kredits marknadsföring av Gustav kortet, per 2015-02-09. 
404 C-264/02 Cofinoga Mérigna, ECLI:EU:C:2004:127. 
405 KOVFS 2011:1, 2.2.3 ”Information vid marknadsföring”, s 3. 
406 7 § 3 st KkrL. 
407 Prop 2009/10:242, s 92. 
408 MD 2006:6.  
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3.3.2.3 Återhållsamhet och måttfullhet 

Även om information lämnats i enlighet med reglerna i konsumentkreditlagen 
kan kreditgivarens sätt att informera strida mot god kreditgivningssed i 6 §. 
Kravet på att kreditgivaren ska agera på ett omdömesgillt och ansvarsfullt sätt 
mot konsumenten i enlighet med god kreditgivningssed får särskild betydelse 
just vid marknadsföring av krediter. Ett särskilt argument som anfördes i 
motiven till 1992 års konsumentkreditlag för att införa ett krav på god kredit-
givningssed var, som tidigare nämnts, den påträngande marknadsföring som 
förekommit och som ansågs ha varit en bidragande orsak till att människor 
blivit överskuldsatta. I syfte att markera näringsidkarens skyldighet att ta till 
vara konsumentens intressen med omsorg ska kreditgivaren därför i enlighet 
med god kreditgivningssed iaktta viss återhållsamhet och måttfullhet vid 
marknadsföringen.409 

Näringsidkarna ska visa återhållsamhet och måttfullhet i marknadsföringen 
samt inte framställa krediten som en helt bekymmersfri lösning för konsument-
ens ekonomi eller på ett sätt som lockar till oöverlagda beslut. Utgångspunkten 
för vad som ska anses vara god kreditgivningssed är att marknadsföringen ska 
vara så utformad att den överlämnar åt konsumenten att själv fatta avgörande 
beslut. Kravet på god kreditgivningssed får således betydelse som en utfyllande 
norm.410 

Av Konsumentverkets allmänna råd framgår att de uppgifter som lämnas vid 
marknadsföringen bör vara tydliga, sakliga, korrekta och neutralt formulerade 
samt lätta för konsumenten att uppmärksamma, så att konsumenten utifrån 
uppgifterna ska kunna fatta rationella beslut.411 Informationen får till exempel 
inte anges i ett förminskat textformat. Exempelvis har en annons fällts av 
Marknadsdomstolen för att inte ha uppfyllt informationskravet när den 
effektiva räntan hade angivits i annonsens nederkant och med avsevärt mindre 
stilgrad än den övriga annonstexten.412 I ett annat fall fälldes ett företag för att 
den information om effektiva räntan och kreditkostnaden som fanns i 
marknadsföringen varit svåröverskådlig och otydligt. Vid beräkningen av den 
 

 
 

409 Prop 1991/92:83, 32–33 och Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, 
s 79. 
410 Prop 1991/92:83, s 106–107.  
411 KOVFS 2011:1, punkten 2.2.1 Innehåll och presentation av marknadsföring, s 2. 
412 MD 2001:24. 
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effektiva räntan och kreditkostnaden hade inte hänsyn tagits till alla kostnader 
för krediten, med följd att krediten framställts som mer förmånlig än den i 
själva verket var.413 Vidare bör information som kan antas ha särskild betydelse 
för konsumenten vara fullständig.414 

Återhållsamhet och måttfullhet i enlighet med god kreditgivningssed i 
samband med marknadsföring av krediter preciseras och utvecklas närmare i 
Konsumentverkets allmänna råd.415 För det första bör krediten inte framställas 
så att konsumenten missförstår de ekonomiska följderna eller att krediten 
marknadsförs som om den endast verkar ha ringa belastning på den enskildes 
ekonomiska situation.416 

Återhållsamhet och måttfullhet är den aspekten av god kreditgivningssed 
som varit föremål för flest prövningar i Marknadsdomstolen. Som nämnts i 
avsnitt 3.2.3, ändrades marknadsföringslagen år 2008, och det ska noteras att 
för att strida mot god marknadsföringssed krävs sedan dess att marknads-
föringen även påverkat eller sannolikt påverkat mottagarens förmåga att fatta 
ett välgrundat affärsbeslut.417 

I några äldre avgöranden bedömdes direkta uppmaningar att söka en kredit 
strida mot de etiska regler som Konsumentverket träffat med branschföre-
trädarna om återhållsamhet.418 Ett exempel är marknadsföring från ett 
resebolag som genom svepande och oprecisa ordalag gav intryck av att det 
generellt blev billigare om resan betalades med ett ”Ving-konto”.419 I samma 
avgörande konstaterades däremot att påståenden om att något är billigare och 
som baserades på en redovisad och klar beräkningsmetod, inte normalt kan 

 
 
 

413 MD 2006:6. 
414 KOVFS 2011:1, punkten 2.2.1 Innehåll och presentation av marknadsföring, s 2. 
415 KOVFS 2011:1, punkten 2.2.2. I KOVFS 2011:1 återfinns rubriken ”Återhållsamhet och 
måttfullhet” som en kommentar inte till 5 §, utan till 7–10 §§ KkrL, däremot med inledningen att 
återhållsamhet och måttfullhet följer av god kreditgivningssed. Detta kan jämföras med prop 
1991/92:83, s 107 där termen återhållsamhet och måttfullhet utvecklas i anslutning till 5 § om 
god kreditgivningssed.  
416 KOVFS 2011:1 punkten 2.2.2 och Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, Konsument-
krediter, s 84. 
417 Målen är således avgjorda innan 2008 års marknadsföringslag trätt i kraft. Se närmare 5 och 
6 §§ marknadsföringslagen och avsnitt 3.2.3. 
418 MD 1991:8. 
419 MD1981:6. 
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anses otillbörliga.420 Likaså har en annons som antydde att det generellt var 
ekonomiskt mer förmånligt att använda ”Köpkort” för betalning än kontant-
betalning inte bedömts vara otillbörlig, eftersom annonsen inte påstod att 
kontant betalning inte skulle möjliggöra samma förmånliga köp.421 

Även utan uttryckligt lagkrav har Marknadsdomstolen i några andra äldre 
avgöranden konstaterat att kravet på måttfullhet trots allt är beroende av vilken 
målgrupp som marknadsföringsåtgärden är riktad mot. Kravet på måttfull 
formulering har typiskt sett störst betydelse för marknadsföring riktad mot 
konsumenter med svag ekonomi. Särskilt allvarligt har Marknadsdomstolen 
därför sett på uttryck som låter krediten framstå som om den inte innebär 
någon belastning på den enskilda ekonomin.422 Exempel på sådana uttrycksätt 
som bedömts strida mot god marknadsföringssed är ”behöver du extra 
pengar?”, ”vill du förstärka din ekonomi med en reserv?”, ”en kassareserv som 
är bra att ha”, ”tänk efter vilket belopp du vill ha som extra pengar”, ”du får en 
kassareserv som du använder vid behov och återbetalar efter förmåga!”. 
Formuleringarna användes i personligt adresserad direktreklam och ansågs 
genom sin utformning särskilt locka konsumenter med svag ekonomi.423 
Motsatt utgång blev det för tidningsannonser med formuleringar som 
”Handlingskraft” och ”Finax Card är kortet som ger dig möjlighet att själv 
bestämma hur du använder dina pengar – och när.”. Marknadsföringen ansågs 
riktad till ekonomiskt välbeställda grupper som redan hade, eller skulle kunna 
ansöka om och beviljas, ett sådant kort. Sammantaget ansågs annonserna inte 
ge intryck av att krediten inte innebar någon belastning på den personliga 
ekonomin eller att den var vilseledande.424 Inte heller marknadsföring med 
formuleringar som att det går att köpa produkter med ett Eurocard redan idag 
eller ikväll ansågs strida mot god kreditgivningssed.425 

Under år 2014 har Konsumentverket kritiserat betaltjänstföretaget Klarna 
för att inte visa återhållsamhet och måttfullhet vid marknadsföring av kredit-

 
 
 

420 MD 1981: 6 och prop 1991/92:83, s 107 där det också framgår att marknadsföring som 
framställer fördelarna med en kredit på ett sakligt sätt är tillåten.  
421 MD 1982:18.  
422 MD 1988:20, MD 2001:24 och MD 2006:12. 
423 MD 1988:20. 
424 MD 2001:24. 
425 MD 2006:12. 
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er.426 Företaget har på sina fakturor som bifogats vid leverans av varor till 
kunder marknadsfört ett delbetalningsalternativ, trots att kunden vid 
köptillfället valt att få betala hela beloppet på en gång. Konsumentverkets kritik 
grundas på att det vid delbetalningsalternativet tillkommer uppläggningsavgifter 
som fördyrar köpet. Efter förhandlingar med Konsumentverket har Klarna 
accepterat att utforma fakturan så att det avtalade beloppet tydligt ska framgå 
av fakturan och delbetalningsalternativet har getts en något mindre 
framträdande plats.427 

Marknadsdomstolen har under år 2014, för första gången på sex år, avgjort 
två mål som prövat om marknadsföring stridit mot god kreditgivningssed 
respektive god marknadsföringssed och då särskilt gränserna för återhållsamhet 
och måttfullhet.428 Prövningen har då också omfattat kravet på att marknads-
föringen ska ha påverkat eller sannolikt ha påverkat konsumentens förmåga att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § marknadsföringslagen. Konsument-
ombudsmannen hade dock ingen framgång med sin talan. I båda fallen 
prövades om marknadsföringen från två försäljare av hemelektronik framställts 
på ett otillåtet sätt då marknadsföringen starkt och ensidigt på ett icke neutralt 
sätt visat det förmånliga i erbjudandet med lång avbetalningstid och låg 
månadskostnad.429 Marknadsföringen utgjordes i den ena avgörandet av 
reklamfilm och annonsblad, och i det andra av reklamfilm, annonsblad och 
erbjudanden på företagets webbplats. Marknadsföringen omfattade krediter i 
form av kreditköp där krediten i det ena fallet kunde variera från 1 500 kronor 
till maximalt 80 000 kronor med en avbetalningstid från tio till 30 månader 
beroende på kreditens storlek. I det andra fallet kunde krediten variera från 
2 000 kronor och uppåt, med en återbetalningstid beroende på kreditens storlek 
om maximalt 60 månader. I marknadsföringen var det krediten och möjligheten 
till avbetalning och inte själva produkten som lyftes fram. På det sätt marknads-
föringen framställdes framstod krediten som förmånlig och det kunde vara lätt 
att få uppfattningen att krediten bara skulle medföra en liten belastning på 
ekonomin. 

 
 
 

426 Problemet har uppmärksammats i SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället? s 158–
161, liksom i SvD Näringsliv, 2014-04-01, Mängder av klagomål mot Klarnas fakturor.  
427 Konsumentverkets tillsynsärende mot Klarna inlett 2013-04-29 änr 2013/450. 
428 MD 2014:7 och MD 2014:18.  
429 MD 2014:7 och MD 2014:18. 
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Marknadsföringen i annonsbladen visade olika produkter och det månads-
belopp som måste erläggas för ett visst köpbelopp. Detta illustrerades med 
bilder och ett flertal konkreta erbjudanden, som exempelvis en avbildad TV 
och texten ”köp en TV för 150 kronor per månad i 16 månader (kontantpris 
2 400 kronor)”. I annonsbladen gavs uttryck som ”räntefritt” och ”utan dolda 
kostnader” en framträdande plats liksom ”endast” följt av den beräknade 
månadskostnaden. På samma sätt fokuserades budskapet i bilden i 
reklamfilmerna i huvudsak på månadskostnaden och priset, samtidigt som en 
speakerröst talade om ”rea”, ”det låga priset” samt ”utan ränta och avgifter”. 
Ett av företagen marknadsförde på samma sätt som i annonsbladet även 
motsvarande erbjudanden på sin webbplats. Konsumentombudsmannen 
menade att marknadsföringen framställde finansieringen genom kredit som en 
enbart ringa belastning på den enskildes ekonomi och att den därmed inte var 
återhållsam och måttfull.  

Vid bedömningen av vilken målgrupp som marknadsföringen riktade sig 
mot beaktade Marknadsdomstolen i båda avgöranden först vad konsumenter i 
allmänhet känner till om den aktuella typen av marknadsföring. Marknadsföring 
av hemelektronik i annonsblad och reklamfilmer är på intet sätt ett nytt 
fenomen på marknaden. Genomsnittskonsumenten antas därför ha kunskap 
om hur sådan marknadsföring är utformad. En konsument förutsätts känna till 
att inte alla villkor som gäller för en erbjuden kredit anges i marknadsföringen 
samt att en kredit normalt inte beviljas utan någon form av kreditprövning. 
Med utgångspunkt att konsumenten har sådan kunskap, kom Marknads-
domstolen fram till att innehållet i marknadsföringen med fog varken kunde 
uppfattas som ett erbjudande om omedelbar tillgång till varor genom en snabb 
kredit, eller vara särskilt lockande för konsumenter med svag ekonomi. Det 
faktum att en noggrann kreditprövning av kredittagaren görs innan krediten 
beviljas ansågs bekräfta att marknadsföringen inte riktade sig mot konsumenter 
med svag ekonomi.430 Den erbjudna krediten var inte förenad med varken ränta 

 
 
 

430 Den kreditprövning som redovisas i MD 2014:7 innebar att personal i butiken inhämtade 
uppgifter från konsumenten om inkomst, skulder, antal betalningsanmärkningar, antal kredit-
ansökningar med mera. Uppgifterna lämnades till ett butikssystem, Nordea Finans Butiksstöd 
som var kopplat till Upplysningscentralen. Uppgifterna bedömdes i förhållande till det sökta 
kreditbeloppet. Därefter erhöll kunden en poäng och placerades på Nordeas ”scoringmall” 
avseende den återbetalningsförmåga som kunden kunde tänkas ha. För att kunden 
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eller avgift och var därför ett förmånligt alternativ till kontantbetalning, något 
som visserligen förstärktes genom reklamen, men inte på ett påträngande sätt. I 
marknadsföringen angavs tydligt totalpris, månadsbelopp och antalet månads-
betalningar och med beaktande av detta saknades det anledning att tro att den 
genomsnittkonsument som marknadsföringen riktade sig mot, skulle sakna 
förmåga att kalkylera hur mycket en kredit belastar den egna ekonomin. 

Återhållsamhet och måttfullhet i marknadsföringen innebär även att 
möjligheten att en kredit kan beviljas snabbt inte ska framställas som ett mer 
framträdande argument än andra kreditvillkor.431 Marknadsföring som 
framhållit möjligheten till en snabb kredit i förhållande till andra argument via 
så kallade metataggar som skapat en sökträff på en sökmotor på internet 
bedömdes av Marknadsdomstolen stå i strid med god marknadsföringssed. 
Målgruppen för marknadsföringen antogs vara personer med svag ekonomi 
och därmed var marknadsföringen att betrakta som otillbörlig.432 Likaså fälldes 
radioreklam som betonade uttryck som ”Du kan snabbt låna.” och ”Du har 
pengarna på kontot inom 15 minuter.” eftersom dessa villkor bedömdes ha 
varit särskilt framträdande i förhållande till andra villkor för krediten. Även i 
detta avgörande bedömdes målgruppen till större del vara personer med svag 
ekonomi. Däremot ansågs samma företags TV-reklam och information på 
webbplatsen uppfylla kraven på god kreditgivningssed.433 Inte heller en annons 
med texten ”Besked inom 30 sekunder” och med räntesatserna angivna i 
mindre textformat ansågs otillbörlig. I detta fall bedömdes konsumentens 
uppfattning vid en översiktlig läsning av annonsen vara att lånebesked kunde 
fås inom 30 sekunder. Kunden blev inte bunden av själva kreditbeskedet utan 
måste också skriva under ett skuldebrev till kreditgivaren för att bli bunden.434 

 
 
 

överhuvudtaget ska kunna beviljas kredit uppgavs att även vissa minimikrav skulle vara uppfyllda 
både för personer med en stadigvarande inkomst och för studenter. I MD 2014:18 utvecklas 
kreditprövningsförfarandet inte närmare. Kreditprövningen uppges genomföras av 
Handelsbanken Finans AB och att kredit enbart beviljas konsumenter som har ekonomisk 
återbetalningsförmåga. 
431 KOVFS 2011:1, punkten 2.2.2. 
432 MD 2010:30. 
433 MD 2007:17. Vid avgörandet hade 2008 års marknadsföringslag inte trätt i kraft. Marknads-
domstolen motiverar trots det domslutet med att målgruppen för denna typ av krediter sannolikt 
inte har stabil ekonomi och med hänsyn till detta strider marknadsföringen mot god kredit-
givningssed och är otillbörlig.  
434 MD 2006:20. 
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Vidare innebär återhållsamhet och måttfullhet att en outnyttjad del av kredit-
en inte uttryckligen bör lyftas fram i syfte att erbjuda konsumenten ytterligare 
kontanter eller kreditköp.435 Med detta avses att krediten inte bör marknads-
föras på ett sätt som är ägnat att missleda kredittagaren om kreditens 
ekonomiska konsekvenser. Exempelvis har marknadsföring av ett lån som 
förutsatte köp av en viss vara ur ett företags sortiment ansetts otillbörlig. 436 Ett 
sådant kombinationserbjudande ansågs avleda intresset från det som i princip 
borde vara avgörande för konsumtionsvalet, nämligen varans pris, kvalitet och 
användbarhet, till något som sakligt sett inte hade med varan att göra, nämligen 
låneerbjudandet. 

Återhållsamhet och måttfullhet ska även beaktas i de fall en kredit 
marknadsförs som räntefri eller liknande.437 I dessa fall ska marknadsföringen 
tolkas som om noll procents ränta tas ut för krediten och informations-
skyldigheten i 7 § andra stycket, konsumentkreditlagen som det får förstås, blir 
tillämplig.438 Detta innebär att kreditgivaren i dessa fall i ett representativt 
exempel bland annat bör ange information om avgifter och andra kostnader 
som är en del av kreditkostnaden och det sammanlagda beloppet som ska 
betalas av konsumenten. Däremot behöver inte beloppet särskilt redovisas.439 

Vidare bör kreditgivaren i de fall en konsument har utnyttjat en betalningsfri 
månad, informera om detta samt att räntor och eventuella avgifter för den 
kreditfria månaden kan ha påverkat saldot.440 

Slutligen påkallas särskild måttfullhet och neutral information när ett kredit-
ansökningsformulär finns i anslutning till marknadsföringsåtgärden eller vid 
erbjudande om att en avtalad kreditgräns kan höjas.441 Av Finansinspektionens 
råd framgår också att en avtalad kreditgräns inte bör höjas utan att konsument-

 
 
 

435 KOVFS 2011:1, punkten 2.2.2. 
436 MD 1985:2. Se också prop 1991/92:83, s 107.  
437 KOVFS 2011:1, punkten 2.2.2. 
438 I Konsumentverkets allmänna råd hänvisas i denna strecksats till informationskraven i 7 § 2 st 
marknadsföringslagen. Detta kan sannolikt antas vara en felskrivning eftersom den angivna 
paragrafen inte reglerar några informationskrav utan ger exempel på marknadsföring som är 
aggressiv.  
439 Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 88. 
440 KOVFS 2011:1, punkten 2.2.2. 
441 KOVFS 2011:1, punkten 2.2.2. 



3 Konsumentskydd i den prekontraktuella fasen 

127 
 

en ansökt om detta. Likaså påkallas måttfull och neutral information vid 
telefonförsäljning.442 

Kreditgivaren ska enligt god kreditgivningssed tillvarata kredittagarens 
intressen med tillbörlig omsorg. Av de avgöranden som finns kan konstateras 
att omständigheterna i de enskilda fallen inte talar för att kreditgivarna uppfyller 
den omsorgsplikt som kommit till uttryck i förarbetena till bestämmelsen om 
god kreditgivningssed.443 Här föreligger av tydlig brist mellan lagstiftarens avsikt 
med regeln och hur kreditgivarna tillämpar den. Kravet på god kredit-
givningssed är en viktig åtgärd för att förebygga överskuldsättning och 
bristande efterlevnad kan antas direkt bidra till att fler konsumententer drabbas 

Påträngande marknadsföring har länge uppmärksammats för att kunna locka 
till oöverlagda krediter.444 I utredningen ”Överskuldsättning i kreditsamhället” 
från år 2013 redogjordes åter för flera marknadsföringsåtgärder som 
uppfattades som problematiska ur ett överskuldsättningsperspektiv. En sådan 
marknadsföringsåtgärd är att erbjuda krediter som huvudalternativ vid 
betalning, genom att låta det förvalda betalningssättet vara betalning per kredit 
istället för kontant. Krediten innebär vanligen dåliga villkor för konsumenten 
som kan vara svåra att uppmärksamma. Marknadsföringen kan exempelvis lova 
räntefria krediter, samtidigt som det förekommer att uppläggningsavgifter och 
aviavgifter tillkommer. En annan marknadsföringsåtgärd som förekommit är att 
kunden vid avisering om betalning normalt får ett flertal avier med olika 
förtryckta belopp. Endast en typ av avi avser en så kallad räntefri kredit, medan 
övriga avier, med lägre förtryckt belopp, ger kunden en möjlighet att välja en 
kredit med ränta. Är konsumentens ekonomi ansträngd kan det framstå som 
lockande att välja en avi med ett lägre angivet belopp men med en hög ränta.445 

Även förekomsten av marknadsföring genom påträngande reklam som ger 
sken av att krediter kan lösa konsumentens problem liksom marknadsföring där 
priset för krediten inte anges på ett tydligt sätt och som gör det svårt för 
konsumenten att förstå att kreditalternativet blir dyrare än kontant betalning 

 
 
 

442 FFFS 2011:47, Kapitel 2, Kreditgivning, s 3. 
443 Jämför prop 1991/92:83, s 33. 
444 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 92 och prop 1991/92:83, 32–33.  
445 Konsumentverkets PM 2003:04, Överskuldsättning – omfattning, orsaker, och förslag till 
åtgärder, s 29. 
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har också kritiserats. Även nya kreditkonstruktioner kan försvåra för 
konsumenten att uppmärksamma prisskillnaden.446 

Det ökande antalet överskuldsatta gäldenärer har gjort att lagstiftaren åter 
uppmärksammat att marknadsföring av konsumentkrediter blivit än mer 
uppsökande och riktar sig mot redan utsatta konsumentgrupper.447 En 
utredning har därför tillsatts för att undersöka om det är möjligt att införa 
begränsningar av vilka situationer och under vilka villkor marknadsföring som 
är ägnad att locka konsumenter med svag ekonomi ska vara tillåten. Likaså 
utreds möjligheten att införa ett lagreglerat krav på återhållsamhet och 
måttfullhet vid marknadsföring av snabblån samt krav på information om 
riskerna med denna form av kredit.448 Det kan dock noteras att utredningen i 
huvudsak ska inriktas mot snabblån. Vad som diskuterats ovan visar emellertid 
att det inte bara är snabblån som marknadsförs mot ekonomiskt utsatta grupper 
och en översyn och förslag till åtgärder bör enligt min mening, för att stärka 
konsumentskyddet mot överskuldsättning, också omfatta marknadsföring av 
andra kreditformer. Utredningens omfattning är således bristfällig. 

3.3.3 Information och råd vid kreditgivning 

3.3.3.1 Kreditgivarens informationsskyldighet 

När konsumenten tidsmässigt står inför att ingå ett kreditavtal ska kreditgivaren 
lämna förhandsinformation. Detta framgår av artikel 5 i konsumentkredit-
direktivet och är direktivets huvudregel om förhandsinformation. Beroende av 
om avtalet ingås genom användning av telefon, med eller utan distans-
kommunikation föreligger också skillnader i informationsskyldigheten. 

Artikeln motsvaras i huvudsak av 8 § konsumentkreditlagen. Den förhands-
information som ska lämnas är omfattande och detaljerad. Av regeln framgår 
vilken information som ska lämnas, i vilken form den ska ges och när 
konsumenten ska få del av den. Precis som syftet med informationskravet vid 
marknadsföring uppges kravet på förhandsinformation vara att konsumenten 

 
 
 

446 SOU 2013:78, Överskuldsättning i Kreditsamhället, s 158. 
447 Det är exempelvis ingen svårighet att hitta erbjudanden om att skaffa en ny kredit om upp till 
20 000 kr även för den som saknar inkomst och har betalningsanmärkningar. Därtill utlovas att 
ingen kreditupplysning från Upplysningscentralen tas. Se bland andra marknadsföring av 
easykredit.se.  
448 Dir 2015:43, En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter, s 11–12. 
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ska kunna jämföra olika krediterbjudanden för att kunna fatta ett välgrundat 
beslut.449 Förhandsinformationen ska lämnas även i de fall kreditavtalet ingås 
genom medel för distanskommunikation.450 

Varu- och tjänsteleverantörer som medverkar subsidiärt som kredit-
förmedlare är undantagna från kravet att lämna förhandsinformation. I dessa 
fall är det istället kreditgivaren eller kreditförmedlaren som ansvarar för att 
konsumenten får förhandsinformationen.451 

Utgångspunkten för konsumentkreditlagen var att samma krav på förhand-
sinformation skulle gälla för alla krediter. Undantag skulle bara göras om det 
fanns särskilda skäl. Ett sådant undantag har gjorts för de fall när 
kommunikationen sker per telefon, då 3 kapitlet i distans- och hemförsäljnings-
lagen istället ska tillämpas. Samtycker konsumenten är det i dessa fall tillräckligt 
med mer begränsad information om kreditens viktigaste egenskaper.452 Ett 
andra undantag från kravet på förhandsinformation görs för bostadskrediter.453 

Ett tredje undantag från förhandsinformation görs för kontokredit som ska 
betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader. Det är framförallt 
tidpunkten för när informationen ska lämnas och den form den ska ha som 
regleras separat för dessa krediter.454 

För att kreditgivaren ska veta vilken information som ska lämnas, har en 
blankett för förhandsinformation utarbetats, SECCI, standardiserad europeisk 

 
 
 

449 Prop 2009/10:242, s 47 jämför artikel 5.1 i direktiv 2008/48/EG. 
450 Artikel 5.3 i direktiv 2008/48/EG. Tolkningen har gjorts i enlighet med tolkningen av 
direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster så att undantaget enbart avser kravet på viss 
form inte kravet på att själva informationen ska lämnas. Prop 2009/10:242, s 49.  
451 Artikel 7 i direktiv 2008/48/EG och prop 2009/10:242, s 51. 
452 10 § KkrL och 3 kapitel 4 § distans- och hemförsäljningslagen jämförd med artikel 5.2 i 
direktiv 2008/48/EG. 
453 Skyddet vid bolånekrediter i konsumentkreditlagen motsvarar det skydd som gällde enligt 
1992 års konsumentkreditlag, 7 § KkrL och prop 2009/10:242, s 50–51 och s 97. Vid krediter 
förenade med panträtt i fast egendom ska näringsidkaren innan avtal ingås lämna viss del av den 
information som är föreskriven att lämnas vid marknadsföring av krediter, 8 § 4 st KkrL som 
hänvisar till 7 § 1 st och 2 st 1–4 KkrL. I anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet (bolånedirektivet) har 
en utredning lämnats, SOU 2015:40 Stärkt skydd på bolånemarknaden. Syftet med bolåne-
direktivet är att skapa bättre förutsättningar på den inre marknaden för bolån och samtidigt skapa 
ett högt konsumentskydd. I utredningen föreslås bland annat att ett antal nya bestämmelser om 
bolån införs i konsumentkreditlagen samt nya bestämmelser om kreditprövning vid bolåne-
givning. 
454 9 § KkrL och prop 2009/10:242, s 98. 
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konsumentkreditinformation. Informationen som ska lämnas har preciserats i 
19 punkter i lagtexten.455 Uppräkningen är uttömmande och det är enligt 
konsumentkreditdirektivet inte möjligt att i nationell rätt uppställa strängare 
krav.456 Bland annat föreskrivs att vissa tämligen självklara uppgifter ska lämnas 
som kreditbeloppet, kredittiden och villkoren för att utnyttja tjänsten. 
Därutöver krävs bland annat detaljerade uppgifter om krediten, krediträntan 
med villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller 
referensräntor samt tidpunkter, förfaranden, och andra villkor för ändring av 
krediträntan med mera. Det kan finnas fler punkter i lagtexten än de som 
aktualiseras i det enskilda fallet, men i sådana fall ska bara nödvändig 
information för det individuella avtalet lämnas.457 Bevisbördan för att den 
aktuella informationen har lämnats åvilar kreditgivaren.458 

Kraven på i vilken form avtalet ska ges till konsumenten avgörs av om 
avtalet ingåtts på plats eller på distans genom exempelvis telefon eller sms. Om 
avtalet ingåtts på plats ska informationen lämnas till konsumenten i det 
framtagna formuläret, SECC, och tillhandahållas i pappersform, eller i läsbar 
och varaktig form som exempelvis elektroniskt dokument som skickas via e-
post, eller på en hemsida som kan lagra uppgifterna i det enskilda fallet.459 Om 
avtalet ingåtts på distans är det tillräckligt att avtalet skickas till konsumenten i 
en varaktig och läsbar form snarast efter det att avtal ingåtts.460 

Informationen ska lämnas i ”rimlig tid” innan avtal ingås.461 I svensk rätt har 
detta tolkats som att konsumenten ska ges tillräckligt med tid för att kunna sätta 
sig in i innebörden av informationen för att därefter kunna fatta ett välgrundat 

 
 
 

455 Se 8 § KkrL. 
456 Jørgensen, Tanja, Forbrugerkredit – retlig og retpolitisk, s 212. 
457 Prop 2009/10:242, s 93–96. 
458 C-449/13, CA Consumer Finance SA ECLI:EU:C:2014:2464. 
459 Artikel 5.1 i direktiv 2008/48/EG och prop 2009/10:242, s 93–96. Kraven är desamma som i 
distans- och hemförsäljningslagen. 
460 Artikel 5.3 i direktiv 2008/48/EG, 8 § 2 st KkrL och prop 2009/10:242, s 96–97. 
461 I artikel 5.1 i direktiv 2008/48/EG används istället uttrycket i ”god tid”. Vad som exakt avses 
med rimlig framgår inte. Tolkningen i svensk rätt kan antas ha gjorts mot bakgrund av syftet med 
förhandsinformationen som anges i artikel 5.1. Konsumenten ska få den information som denne 
behöver för att kunna jämföra olika erbjudanden och fatta ett välgrundat beslut om kreditavtalet 
ifråga. Jämför också strecksats 19 i preambeln i direktiv 2008/47/EG, som anger att konsument-
en ska få tillräcklig information som denne får ta med sig och begrunda, om villkor och 
kostnader för krediten samt om sina skyldigheter.  
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beslut. I enlighet med god kreditgivningssed ska kreditgivaren förvissa sig om 
att konsumenten förstått innebörden av informationen. Behovet av tid ska 
därför anpassas efter den enskilde konsumentens behov. Däremot finns det 
inget som talar för att ett krav på att konsumenten ska lämna kreditgivarens 
lokaler eller att en distanskommunikation ska avbrytas i avvaktan på att 
konsumenten överlägger om att acceptera kreditvillkoren. Enligt god kredit-
givningssed ska kreditgivaren förvissa sig om att konsumenten förstår den 
information som lämnats.462 I de fall den enskilda kreditprövningen resulterar i 
uppgifter som föranleder att det behövs ytterligare information, kan den 
förhandsinformation som redan lämnats behöva kompletteras innan avtals-
ingåendet.463 

Förutom att iaktta de allmänna kraven på informationsskyldighet i 7–11 §§ 
konsumentkreditlagen måste kreditgivaren, som tidigare framgått, även iaktta 
god kreditgivningssed enligt 6 § konsumentkreditlagen. Enligt god kredit-
givningssed ska den information som lämnas om krediten vara korrekt och 
fullständig och innehålla uppgifter som kunden borde ha kännedom om. 
Exempelvis anges att kreditgivaren på direkta frågor från en kund måste lämna 
fullständig information om krediten och inte utelämna information om 
nackdelar med krediten. Med andra ord skulle informationen från kreditgivaren 
kunna vara tillräcklig enligt de allmänna reglerna med krav på information enligt 
7–11 §§ konsumentkreditlagen, men ändå strida mot god kreditgivningssed 
genom att vara osaklig, missvisande eller ofullständig.464 

Ett exempel på när god kreditgivningssed läggs till grund för tolkningen av 
en mer konkret regel är när informationen ska lämnas innan ett kreditavtal 
ingås. Det finns inget krav i regeln på att information ska vara begriplig för 
konsumenten, men genom kravet på god kreditgivningssed kan ett sådant krav 
läsas in i bestämmelsen.465 

Enligt de äldre konsumentkreditlagarna fanns en möjlighet för Konsument-
ombudsmannen att vidta ingripanden enligt 4 § andra stycket i marknads-

 
 
 

462 8 § 1 st KkrL och prop 2009/10:242, s 94. 
463 C-449/13, CA Consumer Finance SA, ECLI:EU:C:2014:2464.  
464 Prop 2009/10:242, s 52–53, prop 1991/92:83, s 107–108, KOVFS 2011:1, s 2.2.4 
Information innan ett kreditavtal ingås och Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, 
Konsumentkrediter, s 86. 
465 Prop 2009/10:242, s 52–53. 
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föringslagen i de fall kreditgivaren i sin marknadsföring utelämnat information 
som inte föreskrevs i konsumentkreditlagen, men som annars kunde vara av 
”särskild betydelse” från konsumentsynpunkt.466 Den information som ska 
lämnas vid marknadsföring är preciserad till att bara omfatta de i 7–10 §§ 
konsumentkreditlagen angivna uppgifterna. Att utelämna annan information än 
den som där anges, även om den är av särskild betydelse för konsumenten, 
tycks inte längre gå att komma åt med stöd av 11 § konsumentkreditlagen.467 
Däremot kan ett sådant utelämnade strida mot god kreditgivningssed. 

3.3.3.2 Informationsskyldighet för kreditförmedlare 

För näringsidkare som inte är kreditgivare, men som erbjuder ett kreditavtal, 
bistår en konsument innan kreditavtal ingås eller ingår ett kreditavtal som 
ombud för kreditgivaren, så kallade kreditförmedlare, gäller särskilda 
skyldigheter att lämna information enligt 48 § konsumentkreditlagen.468 Kredit-
förmedlaren kan handla både på uppdrag från en näringsidkare eller en privat 
person.469  

Till skillnad från vad som gällde tidigare har kreditförmedlarens skyldigheter 
i den senaste konsumentkreditlagen flyttats till kreditgivaren. I de båda tidigare 
konsumentkreditlagarna likställdes förmedlare av krediter med näringsidkare 
som lämnade krediter. Ansvaret för att information lämnades dels vid 
marknadsföringen, dels innan kreditavtal slöts, åvilade då alltså även kredit-
förmedlaren.470 Ytterligare regler för kreditförmedlare är att vänta när direktivet 
om bostadslåneavtal ska implementeras i svensk rätt.471 

För kreditförmedlare finns två särskilda skyldigheter att lämna information. I 
de fall marknadsföring riktas mot konsumenter ska, för det första, kredit-

 
 
 

466 7 § 1977 års KkrL respektive 8 § 1992 års KkrL fram till ändringen av marknadsföringslagen 
(2008:493) 1 juli 2008. Kraven på att näringsidkaren skulle lämna information enligt lag eller som 
annars var av särskild betydelse från konsumentsynpunkt ansågs vara för långtgående i 
förhållande till direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden. 
467 Se prop 2007/08:115, s 171.  
468 48 § KkrL implementerar artikel 21 i direktiv 2008/48/EG. 
469 1 och 48 §§ KkrL och prop 2009/10:242, s 39.  
470 I förarbetena behandlas inte frågan, däremot i Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, 
Konsumentkrediter, s 100 och s 109. 
471 Europarådets och parlamentets direktiv om bostadslåneavtal, KOM(2011)142 och SOU 
2015:40, Stärkt skydd på bolånemarknaden. 
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förmedlaren informera om förmedlingen sker självständigt eller om den sker i 
samarbete med en viss kreditgivare. Av Konsumentverkets allmänna råd 
framgår det att konsumenten genom en översiktlig läsning av marknads-
föringen bör förstå om det är en kreditförmedlare som står bakom marknads-
föringen. Det ska också framgå med vilka kreditgivare samarbetet sker och vart 
själva kreditansökan kommer att skickas.472 

För det andra ska kreditförmedlaren lämna information till både konsument-
en och kreditgivaren om eventuella avgifter som debiteras konsumenten för 
förmedlingsinsatsen. Avgiften får bara tas ut om den avtalats mellan parterna 
och avtalet finns tillgängligt för konsumenten i en handling eller någon annan 
läsbar och varaktig form.473 

Av Konsumentverkets allmänna råd framgår också att det av informationen 
bör framgå hur avgiften debiteras konsumenten. Kreditgivaren ska även 
informeras om avgiften så att denna kommer med i beräkningen av den 
effektiva räntan. Kreditförmedlaren behöver bara informera konsumenten i de 
fall konsumenten ska betala avgift till kreditförmedlaren. 474 

Trots att det är kreditförmedlaren som träffar kunden vilar huvudansvaret 
för att konsumentskyddet tillvaratas på kreditgivaren. Regeln innebär således att 
det av marknadsföringen ska framgå om kreditförmedlaren samarbetar med en 
kreditgivare. Däremot finns inget krav på redovisning av om ersättning betalas 
från kreditgivaren till kreditförmedlaren.475 Om samarbetet mellan kredit-
förmedlaren och kreditgivaren baseras på ett belöningssystem som gynnar 
omfattande kreditgivning, kan syftet med reglerna om exempelvis god kredit-
givningssed och kreditprövning äventyras.476 Eftersom kraven i konsument-
kreditlagen till stor del bygger på att konsumenten själv ska ta ansvar för sina 
beslut utifrån kreditgivarens förklaringar kan sådana intressekollisioner sätta 
lagens konsumentskyddande funktioner mot överskuldsättning ur spel. 

 
 
 

472 48 § KkrL och KOVFS 2011:1, Till 48 § konsumentkreditlagen om vissa skyldigheter för 
kreditförmedlare, s 8. 
473 48 § 2 st KkrL. 
474 KOVFS 2011:1, Till 48 § konsumentkreditlagen om vissa skyldigheter för kreditförmedlare, 
s 8. 
475 48 § KkrL.  
476 Jørgensen, Tanja, Kreditformidlere – nu i dansk ret, s 248. 
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I de fall krediten förmedlas av en näringsidkare som inte huvudsakligen 
sysslar med kreditförmedling, ligger ansvaret för att konsumenten får 
lagstadgad information på kreditgivaren.477 

3.3.4 Det eftersträvade konsumentskyddet har delvis förändrats 

Syftet med informationsplikt vid marknadsföring respektive innan avtal ingås, 
uppges i förarbetena till konsumentkreditlagen vara konsumentskyddande. 
Uppfattningen om vad som utgör konsumentskydd och hur konsumentskyddet 
utformas i regleringen har däremot till viss del ändrat karaktär. Lagarna präglas 
av den tid då de tillkommit och det omkringliggande samhällets syn på kredit-
tagande och konsumenter som då varit rådande. Den förändring av innebörden 
av konsumentskyddet som kan ses i informationskravet visar att lagstiftarens 
uppfattning om den konsument som ska skyddas med lagstiftningen under åren 
ändrats från en skyddsvärd till en rationellt handlande individ. Därmed har 
också de åtgärder som vidtagits för att stärka konsumentskyddet ändrats. 

I de två tidigare konsumentkreditlagarna reglerades kravet på information, 
precis som nu i två olika bestämmelser, vid marknadsföring och innan avtals-
slut. Däremot var det samma information som skulle lämnas vid båda 
tillfällena.478 Att reglerna i konsumentkreditlagen inte tidigare gjorde någon 
åtskillnad mellan vilken information som skulle lämnas vid marknadsföring och 
innan avtalsingående kan vara en förklaring till att den svenska motiveringen av 
hur information ska användas som konsumentskydd till viss del skiljer sig från 
motsvarande motivering i EU:s konsumentkreditdirektiv. 

I föregångarna till konsumentkreditlagen återfinns något utförligare 
motiveringar till informationsskyldigheten. Det övergripande syftet med 
informationskravet i 1977 års var att konsumenten skulle få den ekonomiska 
innebörden av avtalet klart för sig utan att själv behöva ta fram information om 
detta. Bakgrunden var det utökade utbudet av krediter som bedömdes svårt att 
överblicka och därmed hade det blivit besvärligare för konsumenten att göra 

 
 
 

477 48 § KkrL och prop 2009/10:242, s 51. 
478 5 och 6 §§ 1977 års KkrL. I marknadsföringen skulle information lämnas om den effektiva 
räntan för krediten. Vid kredit för förvärv av särskild vara, tjänst eller annan nyttighet skulle även 
kreditkostnaden och kontantpriset anges, 6 § 1977 års KkrL jämförd med 6 § 1992 års KkrL. I 
1992 års lag gjordes ett tillägg att den effektiva räntan skulle anges även vid löpande krediter, 6 § 
2 st 1992 års KkrL.  
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prisjämförelser. Informationsplikten markerade en ansvarsförflyttning från 
kredittagaren till kreditgivaren och utformades som en skyldighet för kredit-
givaren. Konsumenten skulle inte själv behöva vara aktiv. Informationen skulle 
både upplysa konsumenten om priset inför ett kommande val av kredit, och ge 
kunskaper om kreditens egentliga kostnad inför avtalsingåendet. En förbättrad 
konsumentupplysning ansågs leda till att stärka konsumentens ställning och 
förbättra möjligheterna till att välja fritt. Kreditavtalets ingripande betydelse för 
den enskilde motiverade också ett krav på klar och saklig information.479 Den 
enskilde konsumenten var den som stod i fokus för lagstiftarens omtanke och 
motiveringen var präglad av en tydlig konsumentskyddstanke om en svagare 
avtalspart. Lagstiftarens intention var att kreditgivaren ansvarade för att den 
enskilde inte bara skulle läsa avtalet utan också förstå det. 

Vid införandet av 1992 års lag betonades vikten av att information om den 
effektiva räntan för krediten skulle lämnas för att ge en fullständig bild av 
samtliga kostnader för krediten. Det var konsumentens behov av att kunna få 
en rättvisande prisuppgift av kostnaderna för krediten innan avtalsslut som stod 
i fokus. En uppgift om den effektiva räntan skulle verka för att ge en bild av 
den totala kostnaden för krediten och samtidigt ge ett enhetligt mått som kunde 
användas för att jämföra priser. Samtidigt förbjöds redovisning av räntan på 
andra sätt. Det sammanlagda beloppet av de räntor, tillägg och andra kostnader 
som konsumenten skulle betala för krediten, kreditkostnaden skulle redovisas 
tillsammans med kontantpriset och verka för att den enskilde konsumenten 
skulle se hur mycket dyrare det blev att handla på kredit i jämförelse med 
kontantbetalning.480 Konsumentskyddstanken i 1977 års lag präglades av tanken 
att det var statens ansvar att värna om den enskilde. Denna tanke kom att i 
1992 års lag i högre grad präglas av målsättningen att upplysa konsumenten, för 
att denne själv, efter att ha tagit del av informationen skulle göra ett 
välunderbyggt beslut. 

I konsumentkreditdirektivet föreskrivs att informationen ska ge konsument-
en tillräckligt med uppgifter för att konsumenten ska kunna fatta ett välgrundat 
beslut om vilken kredit som ska väljas. Information om den effektiva räntan ska 
säkerställa en maximal öppenhet och möjlighet att jämföra olika erbjudanden. 

 
 
 

479 Prop 1976/77:123, s 83–98. 
480 7 § 1992 års KkrL och prop 1991/92:83, s 37–38. 
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Genom att tillämpa samma beräkningsmodell för den effektiva räntan inom 
EU:s gemensamma marknad kan konsumenten jämföra krediter från kredit-
givare i olika medlemsländer för att på så vis hitta den billigaste krediten. 
Konsumenten ska därigenom kunna göra ett rationellt val och på så vis 
tillförsäkras ett starkt konsumentskydd.481 

Konsumentkreditlagen präglas av ett avsevärt utökat krav på information, 
både vid marknadsföring och inför det att ett kreditavtal ingås. I förarbetena 
återges inget uttryckligt övergripande syfte med informationsskyldigheten. Med 
hänvisning till direktivet anges att såväl den effektiva räntan som förhand-
sinformationen ska möjliggöra för konsumenten att göra jämförelser och kunna 
fatta ett välgrundat beslut.482 I 1977 års lag flyttades ansvaret från kredittagaren 
till kreditgivaren. Denna ansvarsförflyttning har nu återgått till kredittagaren, 
som själv ska avgöra sin återbetalningsförmåga utifrån den information som 
kreditgivaren lämnar. Ett sådant ansvar förutsätter att konsumenten kan läsa, 
förstå och tillämpa informationen. Genom att överflytta ansvaret ökar risken 
för att svaga konsumenter står utan konsumentskydd. 

Informationsskyldigheten i allmänhet motiveras inte närmare i 
propositionen. Däremot motiveras införandet av kravet på informations-
skyldighet för krediter understigande 1 500 kronor och krediter som ska betalas 
tillbaka inom tre månader. Beviljandet av dessa krediter går snabbt och det 
snabba förfarandet kan leda till impulsivt handlande från konsumenten. För att 
motverka alltför ogenomtänkta kreditåtaganden anses det viktigt att även låta 
dessa krediter omfattas av informationsskyldigheten, så att konsumenten får 
tydlig information om kostnaden för krediten och andra villkor. Den särskilda 
motiveringen av regeln i propositionen, kan förklaras av att skyldigheten inte 
följer av det bakomliggande direktivet och därför behövt utvecklas närmare.483 

Informationsskyldigheten skyddar konsumentens ekonomiska intresse. 
Genom informationsskyldigheten ska konsumenten upplysas om både 
förmånliga och oförmånliga avtalsvillkor. Ett stort kreditutbud erbjuder en 
mångfald av kreditformer. Faktorer som lättillgänglighet och stort utbud 
maximerar valfriheten för den enskilde och tillgodoser därigenom den enskildes 

 
 
 

481 Skäl 18 och 19 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. 
482 Prop 2009/10:242, s 45 och s 47 
483 Prop 2009/10:242, s 46. 
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ekonomiska intresse. Den konsument som skyddas agerar rationellt och gör 
välunderbyggda val. Därigenom hålls även konkurrensen uppe och mindre 
seriösa kreditgivare kommer att konkurreras ut. 

Sammantaget kan ett förändrat sätt att motivera behovet av konsument-
skydd och en övergång i föreställningen om den konsument som ska skyddas 
ses i motiv till konstruktionen av reglerna. Ansvaret för upplysning och 
information lades tidigare på kreditgivaren. Idag är det istället konsumenten 
som ska jämföra olika erbjudanden och göra ett välgrundat val. 

Äldre förarbeten vittnar om ett mer marknadskorrigerande konsument-
skydd. Tillkomsten av reglerna motiveras utifrån en avtalsmodell som utgår från 
att det föreligger en informationsasymmetri mellan konsumenten och närings-
idkaren som ska utjämnas. Information får här tolkas i en vid mening och även 
omfatta att näringsidkaren vanligen har en starkare ekonomisk makt och större 
sakkunskap än konsumenten. Med utgångpunkt i den marknadskorrigerande 
modellen är de parter som ingår avtal jämlika och har en gemensam partsavsikt. 
Konsumenten saknar den information som kreditgivaren har tillgång till och 
måste få information för att parterna ska bli jämlika och kunna ha en 
gemensam partsavsikt.484 

Senare förarbeten eftersträvar en mer marknadskonform reglering som 
baseras på att kreditgivarens uppfattning om det ideala avtalet och att denne ska 
lämna information. Lagstiftning som verkar för att tillgodose konsumentens 
behov av information förbättrar marknadens funktionalitet genom att 
konsumenterna kan göra väl underbyggda val och därigenom öka kon-
kurrensen.485 

I äldre motiv har det ifrågasatts om inte syftet med informationsplikten 
skulle kunna gå förlorad om alltför mycket information lämnas.486 Trots att 
utvecklingen i konsumentkreditlagstiftningen gått mot allt mer omfattande krav 
på information, har i svensk rätt inte någon omfattande diskussion förts om 
mängden information stärker eller möjligen försvagar skyddet för konsument-

 
 
 

484 Jämför Howells, Geraint, Ramsay, Iain och Wilhelmsson, Thomas, Consumer law in its 
international dimension, s 10–13. 
485 Se exempelvis prop 1976/77:123, s 76–80 och Lindskog, Stefan, Marknadsideologin och 
pacta sunt servanda, s 351 och Howells, Geraint, Ramsay, Iain och Wilhelmsson, Thomas, 
Consumer law in its international dimension, s 10–13. 
486 Prop 1976/77: 123, s 90–91. 
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en.487 Det kan ifrågasättas om de nya informationskrav som uppställs i 
konsumentkreditlagen på något avgörande sätt stärker konsumentskyddet. 
Mycket talar för att lagstiftaren överskattar konsumentens förmåga att ta till sig 
och förstå relativt enkel information. Den slutsatsen stöds av en studie 
framtagen av Finansinspektionen i vilken endast hälften av de vuxna svenskar 
som tillfrågades klarade att svara rätt på sex enkla frågor om finansiella begrepp 
och enkel matematik.488 

Finansinspektionens påvisar i studien att dessa bristande kunskaper utgör ett 
samhällsproblem. En stor del av befolkningen tycks inte klara att besvara 
sådana uppgifter som de antas, och förväntas att lätt kunna lösa.489 För att 
konsumenten ska kunna fatta ett välgrundat beslut krävs att kreditgivarna 
lämnar både begriplig information och bra rådgivning. 

Informationsöverflöd uppmärksammas och erkänns däremot som ett 
problem i EU:s strategi för konsumentpolitiken från år 2012. Informations-
överflöd i kombination med kunskapsbrist ses som en befintlig svårighet och 
en kommande utmaning. De snabba förändringarna i samhället medför att 
konsumenterna erhåller ett överflöd av information, utan att de för den skull 
alltid får de uppgifter som faktiskt är viktiga för deras egna val.490 

Även de avgöranden från Marknadsdomstolen som redovisats visar med viss 
tydlighet en förändring i synen på konsumenten i förhållande till tidigare. I de 
två senaste avgörandena avseende återhållsamhet och måttfullhet, har 

 
 
 

487 Internationellt är frågan däremot föremål för både forskning och debatt. Resultaten från 
forskningen visar dock ingen entydig slutsats om en stor mängd information leder till att också en 
större del av behållningen av informationen går förlorad. Se exempelvis Becher, Shmuel I, och 
Unger-Aviram, Esther, The Law of Standard Form Contracts: Misguided Institutions and 
Suggestions for Reconstruction, och Howells, Geraint, Ramsay Iain och Wilhelmsson, Thomas, 
Consumer law in its international dimension, s 11.  
488 I den aktuella undersökningen fick 844 personer i åldrarna 25–75 år svara på sex frågor 
uppdelade i kategorierna räknefärdighet och finansiell förmåga. 52 procent av de tillfrågade 
svarade rätt. Frågorna var av enkel karaktär och det fanns tre olika svarsalternativ att välja mellan. 
Exempelvis löd den första frågan: Om sannolikheten att få en sjukdom är 10 procent, hur många 
av 1 000 personer kan förväntas få sjukdomen? 1. 10 personer, 2. 100 personer eller 3. 1 000 
personer. Pressmeddelande från Finansinspektionen 2015-05-12 och DN 2015-05-15 Klarar du 
FI:s räknefrågor? 
489 DN 2015-05-15, Varannan konsument kan inte matematik.  
490Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska och 
Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, Strategi för konsumentpolitiken 2007–2013, 
s 5.  
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prövningen gjorts utifrån om marknadsföringen påverkat eller sannolikt 
påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.491 Den 
genomsnittskonsument som beskrivs i domarna förväntas ha goda kunskaper 
om villkoren för finansiering genom kreditköp, sina egna ekonomiska 
förutsättningar och den tekniska utvecklingen. Med beaktande av att det var 
kreditkostnaden per månad som tydligt marknadsfördes framstår marknads-
föringen i första hand vara avsedd att locka en kundgrupp som inte kan betala 
hela beloppet vid köptillfället. Vidare var ett av de marknadsförda priserna 150 
kronor per månad, och kan med hänsyn till det låga beloppet antas vända sig till 
konsumenter med svag ekonomi. Marknadsföringen fokuserades också till 
största del på priset och inte på kvalitet eller andra faktorer som kan påverka ett 
köp ur det aktuella produktsortimentet. 

3.3.5 Förklaringsskyldighet enligt god kreditgivningssed 

God kreditgivningssed överflyttades från 1992 års konsumentkreditlag till 
konsumentkreditlagen med det tillägget att konsumenten ska få de förklaringar 
hon behöver för att avgöra om kreditavtalet passar henne.492 Förklarings-
skyldigheten följer av konsumentkreditdirektivet och en uttrycklig motsvarighet 
fanns inte i 1992 års lag. Syftet med förklaringsskyldigheten i direktivet är att 
konsumenten själv ska kunna ta ställning till om avtalet passar den egna 
ekonomiska situationen och det egna behovet.493 

Risken för överskuldsättning bland konsumenterna har, även om det inte 
uttryckligen anges i konsumentkreditdirektivet, uppenbarligen tagits i 
beaktande. Formuleringen i preambeln utgår från att konsumenten kan, utöver 
den förhandsinformation som ska lämnas, behöva hjälp att hitta den kredit som 
passar bäst i det enskilda fallet.494 Detta speglas också i det tillägg som gjorts i 
den svenska bestämmelsen. Förklaringsskyldigheten omnämns däremot inte i 
propositionen som ett konsumentskydd eller med formuleringar om att 
konsumenten ska stärkas i sin roll. Avsikten med regeln kan antas vara att 
konsumenten ska kompenseras för kreditgivarens informationsöverläge. En 
välinformerad konsument kan göra ett rationellt val genom att välja mellan 

 
 
 

491 Således efter det att 2008 års marknadsföringslag trädde ikraft 1 juli 2008.  
492 11 § KkrL. 
493 Artikel 5.6 och skäl 27 preambeln i direktiv 2008/48/EG och prop 2009/10:242, s 52.  
494 Skäl 27 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. 
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olika produkter och välja den produkt som passar de egna förutsättningarna 
bäst. I förlängningen kan en sådan förklaringsskyldighet därmed verka för att 
förhindra överskuldsättning. 

I direktivet anges inte hur förklaringsskyldigheten ska implementeras i den 
nationella lagstiftningen, utan detta överlämnas till respektive medlemsland att 
avgöra i vilken omfattning och av vem förklaringarna ska lämnas. Direktivets 
krav på förklaringsskyldighet anses visserligen motsvara den sedan tidigare 
gällande skyldigheten att lämna information som följer av god kredit-
givningssed. För att särskilt betona vikten av att näringsidkaren lämnar den 
information som konsumenten har behov av kompletterades bestämmelsen om 
god kreditgivningssed med ett uttryckligt krav på förklaringsskyldighet. Av 
förklaringsskyldigheten i direktivet följer också att kreditgivaren är skyldig att 
bemöda sig för att säkerställa att kredittagaren har förstått de centrala delarna 
av avtalet.495 

Lagrådet föreslog att uttrycket förklaringar skulle ersättas av det mer passande 
uttrycket upplysningar. Lagrådets synpunkt lämnades dock utan åtgärd 
eftersom uttrycket förklaringsskyldighet ansågs vara vedertaget och, lite 
överraskande kan tyckas, påstods bättre beskriva vad som menades. Syftet med 
denna förklaringsskyldighet angavs vara att konsumenten själv ska kunna 
bedöma om krediten passar de egna förutsättningarna.496 Den konsument som 
avses att skyddas är uppenbarligen en rationellt handlande individ som själv har 
förmåga att ta till sig information och därefter jämföra den med sina egna 
förutsättningar. 

Det ovannämnda kan jämföras med hur kreditgivarens allmänna skyldigheter 
enligt god kreditgivningssed beskrivs i propositionen till 1992 års konsument-
kreditlag. Där betraktades konsumenten tydligare som en svagare part. 
Föreställningen om konsumenten som en svagare part kom till uttryck genom 
formuleringar som att kreditgivaren skulle tillvarata konsumentens intressen 
med tillbörlig omsorg och genom att beakta kreditavtalets ekonomiska 
betydelse för konsumenten samt att kreditavtal kunde vara känsligare för 
konsumenten än andra avtal.497 

 
 
 

495 Prop 2009/10:242, s 52–53. 
496 Prop 2009/10:242, s 90–91. 
497 Prop 1991/92:83, s 32–34 och s 106–108. 
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Förklaringarna som kreditgivaren ska lämna enligt konsumentkreditlagen 
kan exempelvis avse produktens huvudsakliga egenskaper och de effekter 
krediterna kan ha för konsumenten, exempelvis vad som kan hända om 
konsumenten inte betalar i enlighet med avtalet. Förklaringarna ska vara 
anpassade efter den enskilda individens behov och efter hur komplex och 
svårförstådd krediten får anses vara.498 Detta kan jämföras med Konsument-
verkets allmänna råd där det framgår att kreditgivaren kan utgå från att 
konsumenten har behov av utförliga förklaringar om krediten kan innebära 
stora risker för skuldsättningsproblem eller om den är svårkonstruerad. I dessa 
fall bör konsumenten erbjudas att få ställa frågor till en särskilt insatt person.499 

I förklaringsskyldigheten kan enligt propositionen ingå att beräkna alla 
kostnader för krediten och att bland olika slags krediter välja ut den lämpligaste. 
Detta kan jämföras med Konsumentverkets allmänna råd av vilka det framgår 
att näringsidkaren enligt förklaringsskyldigheten inte behöver lämna råd till 
konsumenten, men att konsumenten ibland kan behöva avrådas från att ta 
krediten.500 Det kan således konstateras att det föreligger en viss diskrepans 
mellan vad som krävs enligt propositionen och vad som rekommenderas av 
Konsumentverket och att det för kreditgivarna måste vara svårt att förstå hur 
omfattande skyldigheten är. 

3.3.6 Föreligger en avrådningsplikt enligt god kreditgivningssed? 

I samband med arbetet med konsumentkreditlagen diskuterades om det enligt 
god kreditgivningssed och kreditgivarens förklaringsskyldighet även skulle följa 
en skyldighet för kreditgivaren att avråda konsumenten från att ta en 
ofördelaktig kredit. En sådan uttalad skyldighet för kreditgivaren skulle stärka 
konsumentskyddet mot överskuldsättning.501 

Enligt direktivet är det upp till de enskilda medlemsstaterna att avgöra vilken 
omfattning och vilken form förklaringarna som ska lämnas till konsumenten 
ska ha.502 I propositionen ansågs emellertid en bedömning av om konsumenten 

 
 
 

498 Prop 2009/10:242, s 91. 
499 KOVFS 2011:1, s 2. 
500 Prop 2009/10:242, s 90–91 och KOVFS 2011:1, s 2. 
501 Eriksson, Anders, PM om konsumentskyddet inom det finansiella området, 2005-09-12,  
s 42–43. 
502 Artikel 5.6 i direktiv 2008/48/EG. 
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ska avrådas från att ta en kredit i många fall vara för svår att avgöra. Slutsatsen 
blev att en absolut avrådningsplikt inte ska anses föreligga enligt svensk rätt.503 

I 1992 års konsumentkreditlag ansågs flera skäl tala för en tolkning att en 
sådan avrådningsplikt följde av regeln om god kreditgivningssed. Ett var det 
bakomliggande syftet med god kreditgivningssed. Genom införandet av god 
kreditgivningssed underströks kreditgivarens skyldighet att ta till vara 
konsumentens intresse med tillbörlig omsorg för att motverka att människor 
överskuldsätter sig. Ett annat skäl var den stora betydelse ett kreditavtal kan ha 
för den enskildes ekonomi i jämförelse med andra avtal. Vidare konstaterades 
att regelns funktion som en utfyllande norm för de situationer som lagen inte 
alls eller bara delvis reglerade, talade för en sådan skyldighet för kreditgivaren. 
504 En sådan avrådningsplikt konstaterades uttryckligen följa av 4 § konsument-
tjänstlagen som användes som förebild vid införandet av god kreditgivningssed. 
Underlåtelse att avråda en konsument från att ta en kredit som inte var till 
rimlig nytta ansågs kunna vara grund för jämkning enligt 36 § avtalslagen. 
Kreditgivarens avrådningsansvar i 1992 års konsumentkreditlag sträckte sig inte 
längre än till avrådan. Om kredittagaren trots avrådan ingick kreditavtalet så var 
handlandet kredittagarens eget ansvar.505 

Syftet med förklaringsskyldigheten i det bakomliggande direktivet till 
konsumentkreditlagen är, att konsumenten utifrån näringsidkarens förklaring 
själv ska kunna bedöma vilken kredit som passar hennes behov och ekonomiska 
förhållanden. Formuleringen visar att det finns ett ställningstagande för 
konsumenten som en självständig, autonom aktör.506 

I förarbetena till konsumentkreditlagen uttalas att ett sådant krav på en 
absolut avrådningsplikt inte är lämpligt. Det ansågs kunna uppfattas som ”ett 
opåkallat intrång i angelägenheter som näringsidkaren inte har med att göra”.507 
Ansvaret för kreditåtaganden har således i högre grad överförts från kredit-

 
 
 

503 Prop 2009/10:242, s 53.  
504 Jämför uttalanden i prop 1991/92:83, s 33 med Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, 
Konsumentkrediter, s 89–90 samt Eriksson, Anders, PM om konsumentskyddet inom det 
finansiella området, 2005-09-12, s 42–43. 
505 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 89 och prop 1991/92:83, 
s 108. 
506 Artikel 5.6 i direktiv 2008/48/EG. 
507 Prop 2009/10:242, s 53. 
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givaren till kredittagaren.508 Det kan visserligen enligt propositionen förekomma 
situationer i enskilda fall när det av god kreditgivningssed följer att kredit-
givaren ska avråda konsumenten från att ta krediten.509 Av Konsumentverkets 
allmänna råd framgår att näringsidkaren bör avråda ”konsumenten från att ingå 
kreditavtal om det finns omständigheter som tyder på att kreditavtalet är 
ofördelaktigt för konsumenten att ingå, till exempel med hänsyn till 
förekomsten av andra låneformer hos kreditgivaren och/eller risk för 
överskuldsättning för konsumenten”.510 

Vid en samlad bedömning av dessa uttalanden framstår det som oerhört 
svårt för kreditgivaren att avgöra vilken förklaring som ska lämnas. Möjligen 
borde avrådningsskyldighet kunna aktualiseras i vissa fall när kreditgivaren även 
erbjuder andra förmånligare krediter. Ett flertal snabbkreditföretag som i sin 
marknadsföring uppger att tidigare kreditanmärkningar inte är något hinder för 
en ny kredit förefaller också i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd 
behöva avråda kunder från att ta ytterligare en kredit.511 

Sammantaget kan uttalandena i propositionen för att inte införa en 
avrådningsplikt, tolkas så att lagstiftaren velat tydliggöra konsumentens 
självbestämmanderätt.512 Resonemangen utgår från ett marknadskonformt 
konsumentskydd. Den konsument som beskrivs förväntar sig att själv få 
bestämma om krediten ska tas eller inte. Ett sådant beslut är en privat 
angelägenhet oavsett om krediten är ofördelaktig eller inte. Den konsument 
som lagstiftaren vill skydda framstår som en rationellt handlande individ och 
inte en svagare part. Regeln har således bytt karaktär från att ha tagit till vara 
konsumentens skyddsintresse till att bli en regel som verkar för att ta tillgodose 
konsumentens valfrihet och kan därmed anses tillvarata konsumentens 
ekonomiska intresse.  

 
 
 

508 Jämför uttalanden i prop 1991/92:83, s 33 och prop 1976/77:123, s 83–98. 
509 Prop 2009/10:242, s 52–53.  
510 KOVFS 2011:1, ”God kreditgivningsskyldighet och näringsidkarens förklarings skyldighet”, 
s 1–2. 
511 Se exempelvis Freedomfinance.se, Lånforalla.se och Bankio.se. 
512 Prop 2009/10:242, s 52–53. 
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3.3.7 Tillstånd för kreditgivning till konsumenter 

En rationell konsument som söker information om krediter kan också antas 
söka information om de olika kreditgivarna som står bakom erbjudandena. 
Finansinspektionen har därför infört ett register om vilka kreditgivare som har 
tillstånd att driva verksamhet med konsumentkrediter.513 Konsumenten ska 
kunna lita på att de företag som har tillstånd och återfinns i registret som visas 
på Finansinspektionens webbplats uppfyller de mest grundläggande kraven för 
att driva den sortens verksamhet tillståndet avser. Kravet infördes den 1 juli 
2014 genom lag om viss verksamhet med konsumentkrediter.514 

Syftet med kravet på tillstånd för kreditgivning till konsumenter uppges vara 
att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och därmed bidra till att minska 
konsumenternas problem med överskuldsättning. För att få tillstånd att bedriva 
sådan verksamhet ställs krav både på verksamheten och ledningen av företaget. 
För det första krävs att bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot lag eller 
författning, liksom att verksamheten planeras att drivas på ett lagenligt sätt. För 
det andra uppställs krav på de ledande personerna i företaget att de, dels 
bedöms vara lämpliga att ha ett väsentligt inflytande över ledningen i 
verksamheten, dels ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet och även i övrigt vara 
lämpliga för uppgiften. Även kreditförmedlare omfattas av tillståndskravet och 
syftet med detta är att begränsa möjligheterna att kringgå regleringen genom att 
organisera kreditgivningen i flera led med många inblandade företag.515 

Regleringen är svensk och saknar motsvarighet i konsumentkreditdirektivet. 
Medlemsstaternas rätt att i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen 
införa krav på att enbart juridiska personer eller bara vissa juridiska personer får 
erbjuda konsumentkrediter omfattas inte av direktivet.516 

Innan detta krav på tillstånd infördes krävdes tillstånd från Finans-
inspektionen enbart för de kreditgivare som lånade upp pengar från 
allmänheten.517 De företag som ägnade sig åt valutaväxling i omfattande skala 

 
 
 

513 15 § lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. 
514 Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter och prop 2013/14:107, s 56–57. 
515 4, 6 och 16 §§ lag om viss verksamhet med konsumentkrediter och prop 2013/14:107, s 1 och 
s 44–56. 
516 Skäl 15 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. 
517 Prop 2013/14:107, s 22.  
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eller ”annan finansiell verksamhet”518, och som betecknades som finansiella 
institut, omfattades istället av en anmälningsplikt till Finansinspektionen. 
Snabblåneföretagen omfattades vanligen enbart av denna anmälningsplikt.519 

Det fanns ett flertal problem med denna anmälningsplikt. Vid överträdelser 
mot anmälningsplikten fanns få sanktionsmöjligheter för Finansinspektionen 
att ta till för att uppnå rättelse. Någon löpande övervakning av kreditgivarna 
gjordes inte i anledning av anmälan. Därtill utnyttjade vissa kreditgivare 
registreringen av anmälan som en kvalitetsmärkning vid marknadsföringen av 
sina krediter, något som kunde skapa en felaktig trygghet för kredittagarna. 
Antalet registrerade anmälningspliktiga företag var år 2011 cirka 300 stycken 
och utgjordes av finansiella institut, bland annat snabblåneföretag, samt 
inlåningsinstitut som sparkassor och spar- och låneföreningar. Ett ytterligare 
hundratal företag borde vid den tiden ha varit anmälda.520 

Från huvudregeln om krav på tillstånd enligt lag om viss verksamhet med 
konsumentkrediter görs fyra undantag. För det första undantas finansiella 
företag som redan har tillstånd enligt annan reglering.521 För det andra undantas 
verksamhet som erbjuder konsumentkrediter som ett underordnat led i 
affärsverksamheten, och där krediten inte kan ses som ett lån förmedlat eller 
lämnat av ett finansiellt företag. Det kan vara företag som erbjuder finansiering 
i samband med tillverkning eller försäljning av varor eller tjänster från det egna 
företaget eller företag inom samma koncern. Därigenom undantas konsument-
krediter som medges eller förmedlas inom handeln, exempelvis 
kontokortskrediter och kreditköp. För att lämna fakturakrediter krävs inte 
heller tillstånd.522 

Undantag från tillståndskravet för fakturakrediter gjordes trots att dessa 
konsumtionslån också kan bidra till överskuldsättning. Med hänvisning till 

 
 
 

518 Med ”annan finansiell verksamhet” avses sådan yrkesmässig verksamhet, som i huvudsak 
består av att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kapitel 1 § pp 2, 3, och 5–12 
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.  
519 2 kap 1 och 3 §§ lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse och lag (1996:1006) om 
anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. 
520 Lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och Finansinspektionen. 
Tillsyn och registrering. 2011-04-07 dnr 11-2145. 
521 Här avses företag som har tillstånd enlig lag om bank- och finansieringsrörelse, lagen 
(2010:751) om betaltjänster eller lagen (2011:755) om elektroniska pengar. 
522 Prop 2013/14:107, s 44. 
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allmänhetens och omsättningens intresse ansågs det inte rimligt att alla sådana 
företag skulle behöva söka tillstånd. Undantaget motiverades närmare utifrån 
två aspekter. För det första ansågs de undantagna kreditformerna inom handeln 
vara avsedda att underlätta för konsumenten att köpa en viss vara, till skillnad 
från en kredit som är fri disponera till vad som helst. För det andra innebär 
betalningsanståndet att köpet underlättas för konsumenten och avbetalningen 
sker ofta under en längre period. Det ska jämföras med snabblåneföretagens 
korta löptider, inte sällan om 30 dagar.523 Det hade enligt min mening varit 
intressant med en mer utvecklad redogörelse för vad lagstiftaren egentligen 
menar med dessa argument och framförallt, vilka antaganden de grundas på. 
Det kan ifrågasättas om en kredit som använts för inköp av en specifik vara 
eller tjänst eller har en avbetalningstid längre än 30 dagar, mindre troligt skulle 
kunna leda till överskuldsättning. 

Ett tredje undantag från tillståndskravet görs för statliga och kommunala 
myndigheter. Slutligen görs ett fjärde undantag för juridiska personer som 
bedriver verksamhet med konsumentkrediter i mindre omfattning utan 
vinstsyfte. Detta undantag tar sikte på verksamhet som närmast har karaktären 
av sociala lån och som bedrivs av hjälporganisationer, kyrkliga samfund och 
liknande verksamheter.524 

Som nämnts ovan syftar den nya lagen till att stärka konsumentskyddet vid 
kreditgivning och därmed bidra till att minska konsumenters problem med 
överskuldsättning. Lagen innehåller näringsrättsliga regler som uppställer krav 
på att kreditgivarnas verksamhet ska drivas på ett sunt sätt och att ledningen 
liksom ägarna är lämpliga. Lagstiftaren använder här termen konsumentskydd 
på ett nytt sätt och i ett nytt sammanhang. Dessa regler om tillstånd och tillsyn 
kan visserligen indirekt skydda konsumenten genom att oseriösa kreditgivare 
inte beviljas tillstånd. Reglerna hindrar dock inte att kreditgivare med tillstånd 
beviljar krediter som inte borde beviljas. Därmed kan detta sätt att försöka 
skydda konsumenten enligt min mening, inte i nämnvärd omfattning minska 
risken för överskuldsättning. 

 
 
 

523 Prop 2013/14:107, s 44. 
524 Prop 2013/14:107, s 44. 
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3.4 Kreditprövning 

3.4.1 Att pröva konsumentens återbetalningsförmåga 

Kravet på kreditprövning utgör den tredje konsumentskyddande aspekten i den 
prekontraktuella fasen. Kreditprövning innebär att kreditgivaren ska pröva 
kredittagarens ekonomiska förmåga att fullfölja kreditavtalet. En sådan 
skyldighet följer av artikel 8 i konsumentkreditdirektivet och har 
implementerats i 12 § konsumentkreditlagen.  

Bestämmelsen i konsumentkreditlagen går ett steg längre än vad som 
föreskrivs i direktivet och anger att krediten enbart får beviljas om konsument-
en har ekonomiska förutsättningar att fullgöra åtagandet. Kravet på kredit-
prövning kan därmed anses förebygga överskuldsättning. Prövning av kredit-
tagarens ekonomiska förmåga anses också följa av god kreditgivningssed i 6 § 
konsumentkreditlagen.525  

När kravet på kreditprövning infördes som ett självständigt krav i 
konsumentkreditlagen gjordes detta i anslutning till att tillstånd för 
finansieringsrörelser avskaffades.526 Den avregleringen befarades leda till att 
antalet oseriösa kreditgivare skulle öka och genom att införa ett kredit-
prövningskrav skulle näringsidkarens ansvar att förebygga överskuldsättning 
markeras.527 Ett förslag till krav på kreditprövning hade emellertid lagts fram 
vid införandet av 1992 års konsumentkreditlag, men avslogs med hänvisning till 
att det låg i kreditgivarnas eget intresse att verka för att minska kreditförlusterna 
genom en ändamålsenlig kreditprövning.528 Däremot infördes krav på god 
kreditgivningssed, och med det följde att kreditgivaren skulle verka för att 
konsumenter inte skuldsatte sig i större utsträckning än de hade ekonomiska 
förutsättningar att klara av. Innan en kredit beviljades skulle en seriös kredit-
prövning göras.529 

 
 
 

525 Prop 1991/92:83, s 106. 
526 Genom lag om bank- och finansieringsrörelse.  
527 Prop 2002/03:139, s 251. 
528 Prop 1991/92:83, s 35. 
529 Seriös kreditgivning innebar att kreditgivaren i varje enskilt fall skulle pröva kredittagarens 
möjligheter att uppfylla avtalsvillkoren. Om krediten kunde anses ha betydelse för kundens 
ekonomi skulle det anses strida mot god kreditgivningssed att inte göra en kreditprövning. Ett 
undantag gjordes för de fall kreditgivaren haft särskild anledning att anta att kredittagaren haft 
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När kravet infördes medgavs undantag för tre krediter.530 Det undantag som 
avsåg krediter som uppgick till mindre belopp kom, som nämnts tidigare, att 
utnyttjas när de så kallade snabblånen introducerades på den svenska 
marknaden under år 2006, bara ett och ett halvt år efter det att kredit-
prövningskravet trätt i kraft.531 För att komma till rätta med det ökande antalet 
obetalda snabblån utvidgades kravet på kreditprövning i den senaste 
konsumentkreditlagen även till att omfatta ringa krediter.532 

I konsumentkreditlagen görs numera bara undantag från 
kreditprövningskravet för annan räntefri kredit än kontokredit som inte är 
förbunden med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom 
tre månader.533 Till denna grupp av krediter hör abonnemangsavtal och 
fakturakrediter. I propositionen anges att sådana krediter ofta av praktiska skäl 
lämnas till köparen, och att låta dessa omfattas av lagen skulle skapa onödig 
administration för företag som inte normalt ägnar sig åt kreditgivning.534 Dessa 
kreditsorter anses dock typiskt sätt kunna bidra till överskuldsättning.535 
Fakturakrediter kan som fenomen lätt leda till köp som det sedan inte finns 
pengar att betala med. Kronofogden studerade under år 2011 närmare 1 000 

 
 
 

ekonomiska förutsättningar att klara den nya krediten eller om krediten endast var av ringa 
storlek. Prop 1991/92:83 s 34–35 och s 107. 

530 Det första undantaget gjordes för de fall konsumentens ekonomiska förutsättningar var kända 
för näringsidkaren, eller då konsumenten eller annan lämnat sådana uppgifter att det inte kunde 
råda något tvivel om betalningsförmågan. Förmögenhet och möjlighet att ställa säkerhet var 
faktorer som ansågs påverka betalningsförmågan. Det andra undantaget tog sikte på 
engångskrediter med en kredittid om högst tre månader och där hela kreditbeloppet skulle betalas 
tillbaka på en gång. Undantaget tog sikte på köp mot faktura, så kallade fakturakrediter. Vanligen 
skulle fakturan betalas med relativt kort varsel och hela kreditbeloppet återbetalas på en gång. 
Kredittypen sågs också som en engångskredit och ansågs därmed inte kunna påverka att köparen 
riskerade att bli överskuldsatt. Det tredje undantaget gjordes för krediter som avsåg mindre 
belopp. Även för dessa krediter ansågs risken för överskuldsättning liten. 5 a § 2 st 1992 års KkrL 
och prop 2002/03:139, s 587–588. 
531 Villkoren för snabblånen var utformade så att lånen inte heller omfattades av lagens krav på 
kreditprövning, informationsskyldighet och skriftligt avtal. Detta utvecklas närmare i avsnitt 2.5.2 
och 3.3.1.  
532 Antalet obetalda snabblån fortsätter att öka kraftigt och uppgick under år 2014 till 56 641 
ärenden hos Kronofogdemyndigheten, en ökning med 15 procent jämfört med året innan. 
Pressmeddelande från Kronofogdemyndigheten, 2014-10-07 och 2015-02-09.  
533 Undantagen görs med stöd av artikel 2.2 f tillsammans med definitionen av kreditavtal i artikel 
3, respektive artikel 2.2 j i konsumentkreditdirektivet.  
534 Prop 2009/10:242, s 39–40. 
535 Kronofogdemyndighetens omvärldsanalys 1 2012, s 15–18. 
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slumpmässigt utvalda skuldärenden och konstaterade att gruppen unga kvinnor 
mellan 18–19 år som e-handlat på faktura var en stor och växande grupp med 
skuldproblem. Skulderna härrörde framför allt från köp av lockande varor som 
kläder, smink, hälsokost och böcker. Ofta uppgår den enskilda skulden från 
början bara till ett litet belopp, men när den inte betalas i tid börjar den snabbt 
att växa.536 

Undantaget från kreditprövningskravet för dessa krediter innebär en svaghet 
i konsumentskyddet mot överskuldsättning. Mycket talar för att allt fler 
produkter i nya situationer och sammanhang kommer att kunna köpas genom 
att betalningen görs på kredit med exempelvis en mobiltelefon. Inköp som 
först betalas i efterhand kan typiskt sett bidra till överskuldsättning eftersom 
kreditbeloppet varierar efter hur mycket konsumenten använder tjänsten och 
det kan därmed vara svårt att förutse den slutliga skulden. 

Kravet på att pröva kredittagarens återbetalningsförmåga återfinns inte bara i 
konsumentkreditlagen utan också i bank- och finansieringslagen.537 För att 
skydda insättarnas medel infördes redan efter Kreugerkraschen år 1933 be-
stämmelser som innebar att bankerna inte fick lämna kredit utan betryggande 
säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen.538 I takt med den ökade 
efterfrågan på krediter kom detta krav att ifrågasättas. För att tillmötesgå 
efterfrågan började statsmakterna under 1980-talet undanta viss andel av 
bankernas krediter från det formella säkerhetskravet.539 

På 1980-talet beviljade exempelvis Sveriges Föreningsbankers Förbund 
privatpersoner blancokrediter utan säkerhet, men det krävdes att banken 
allmänt skulle bedöma att lånet skulle betalas tillbaka. Kunden skulle ha visat 
dokumenterat ekonomiskt omdöme och ordnade ekonomiska förhållanden. De 
kunder som kunde komma ifråga hade sparande eller serviceavtal med banken 
och ett konto där lön eller liknande ersättning regelbundet betalats in under ett 

 
 
 

536 Hur en liten skuld snabbt kan växa om den inte betalas i tid diskuteras närmare bland annat i 
avsnitt 5.1. Se även DN 2012-01-03, Nätshopping skuldfälla för många unga kvinnor. 
537 8 kapitlet 1–3 §§ lag om bank- och finansieringsrörelse. 
538 Prop 1983/84:146, s 10 och Jørgensen, Tanja, Forbrugerkredit – retlig og retspolitisk, s 298. 
539 Från år 1968 fick krediter utan säkerhet uppgå till en ram om tre procent av en affärsbanks 
eget kapital och egen inlåning. År 1975 utökades ramen till fem procent och år 1979 till tio 
procent. Prop 1983/84:146, s 10–17. 
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halvt år. Därtill krävdes att kontot skötts utan anmärkning och att kunden i 
övrigt bedömts vara kreditvärdig.540 

År 1984 infördes ett krav i bankrörelselagen som ålade bankerna att pröva 
om kredittagaren skulle kunna fullgöra förpliktelserna enligt kreditavtalet.541 
Syftet med regeln var dock inte heller denna gång att skydda låntagare mot 
överskuldsättning, utan att förhindra kreditförluster för banken i bankens och 
insättarnas intresse. Regeln föreskrev att krediten enbart fick beviljas om 
låntagaren på goda grunder kunde förväntas fullgöra låneförbindelsen. 
Dessutom krävdes betryggande säkerheter i fast eller lös egendom eller i form 
av borgen. Banken fick dock avstå från sådan säkerhet om det var obehövligt 
eller om det förelåg särskilda skäl. En kreditansökan skulle avslås om det redan 
vid kreditgivningstillfället föreföll sannolikt att säkerheten för krediten skulle 
behöva realiseras för att låneförbindelsen skulle kunna fullgöras. För att 
bedöma om värdet av en uppställd säkerhet var betryggande krävdes i varje 
enskilt fall en prövning av kredittagarens återbetalningsförmåga för den 
uppkomna förpliktelsen eller att kredittagaren i övrigt hade avyttringsbara 
tillgångar för åtagandet.542 

3.4.2 Kreditprövning i ett trestegsförfarande 

Själva kreditprövningen kan ses som ett trestegsförfarande. I det första steget 
ska kreditgivaren samla in tillräckligt med information om kredittagaren. I det 
andra steget ska konsumentens betalningsförmåga beräknas. I det tredje steget 
tas själva beslutet om krediten, utifrån det insamlade underlaget ska beviljas 
eller avslås. Något uttalat syfte med kreditprövningen anges inte i konsument-
kreditdirektivet, men EU-domstolen har slagit fast att kreditprövningen ska 
skydda konsumenten mot överskuldsättning.543 

Vad avser det första steget av kreditprövningen anges i artikel 8.1 att kredit-
givaren innan avtal ingås ska bedöma kredittagarens kreditvärdighet utifrån 
tillräckliga uppgifter. Uppgifterna kan lämnas av konsumenten själv och när det 
behövs kan uppgifter hämtas från en relevant databas. Omfattningen av en 

 
 
 

540 Maximibeloppet som kunde lånas ut var år 1985 var två gånger basbeloppet och uppgick till 
43 600 kronor. Handbok i kreditgivning, Sveriges Föreningsbankers Förbund 1985, s 200–210. 
541 2 kapitlet 13 § bankrörelselagen (1987:617). 
542 Prop 1983/84:146, s 11–17. 
543 C-565/12 Crédit Lyonnais, EU:C:2014:190, para 42 och 43. 
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sådan undersökning avgörs utifrån de rättsliga och faktiska omständigheterna i 
det enskilda fallet.544 Av 12 § konsumentkreditlagen framgår att kredit-
prövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska 
förhållande. Vad som ska anses vara tillräckliga uppgifter utvecklas i 
propositionen. Återbetalningsförmågan ska bedömas genom att kreditgivaren 
samlar in så många uppgifter om konsumentens ekonomiska situation att det 
med ledning av dessa med hög grad av säkerhet går att beräkna konsumentens 
nuvarande och framtida betalningsförmåga. Normalt bör alltid uppgifter om 
konsumentens inkomster och andra kreditåtaganden inhämtas. Upplysningarna 
kan hämtas från konsumenten, från kreditupplysningsföretag eller från olika 
databaser. Utgångspunkten är att kreditgivaren utifrån de insamlade uppgifterna 
ska kunna få en helhetsbild av kredittagarens ekonomi. Generellt bör uppgifter 
således inhämtas från såväl kredittagaren som från flera fristående källor för att 
kunna vara tillräckliga.545  

Kredittagarens egna uppgifter är viktiga eftersom inte alla kreditåtaganden, 
exempelvis hos privatpersoner men även hos vissa mindre kreditgivare, inte 
framkommer vid en registerkontroll. Konsumenten måste också medverka för 
att aktuella inkomstuppgifter ska kunna läggas till grund för prövningen. 
Kreditgivaren har däremot ingen skyldighet att systematiskt kontrollera 
konsumentens egna uppgifter när de lämnas i handlingar som styrker 
uppgifterna.546  

Uppgifter om betalningsanmärkningar spelar i sammanhanget en viktig, men 
inte avgörande roll, och ska användas som en uppgiftskälla bland flera. En 
upplysning om att betalningsanmärkningar saknas utgör inte ett tillräckligt 
underlag för att bedöma möjligheterna för konsumenten att klara kredit-
åtagandet. En notering om att en kreditanmärkning finns är inte heller tillräcklig 

 
 
 

544 Skäl 28 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. Av nämnda skäl följer vidare att för att motverka 
snedvriden konkurrens bör kreditgivare som inte är etablerade i en medlemsstat ha tillgång till 
privata eller offentliga databaser på villkor som inte är diskriminerande i förhållande till kredit-
givarna i medlemsstaten. 
545 Prop 2009/10:242, s 54 och s 100. Detta kan jämföras med att det av Finansinspektionens 
allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden framgår att kreditprövningen bör grundas på 
ett skriftligt underlag eller andra tillförlitliga källor, till exempel en kreditupplysning. Av 
beslutspromemorian till dessa allmänna råd framgår vidare att flera uppgiftskällor kan behöva 
användas. FFFS 2011:47 och Beslutspromemoria FI Dnr 10-4628, 2011-10-06, s 8–9. 
546 C-449/13, CA Consumer Finance SA EU:C:2014:2464. 
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information för att avslå en kreditansökan. En betalningsanmärkning kan vara 
upp till tre år gammal och en misskött kredit visar inte om konsumenten kan 
klara de ekonomiska åtagandena för en annan kredit.547 

Steg två i förfarandet innebär att kreditgivaren ska bestämma kredittagarens 
betalningsförmåga. Betalningsförmågan ska beräknas så att konsumenten 
bedöms ha tillräckliga disponibla inkomster för att i avtalad takt kunna betala 
kostnaderna för krediten i form av avgifter, räntor och amorteringar. I detta 
avseende ger konsumentkreditdirektivet ingen ledning till kreditgivaren utan 
sådan får hämtas i propositionen och Konsumentverkets allmänna råd om 
konsumentkrediter. Vid kreditprövningen ska normalt inte någon hänsyn tas till 
om en säkerhet ställs för lånet. Konsumentens betalningsförmåga kan vanligen 
bedömas utifrån inkomster, tillgångar, utgifter och skuldförhållanden inklusive 
ställda säkerheter.548 Utifrån de uppgifter som inhämtats om kredittagaren ska 
sedan en beräkning av betalningsutrymmet göras.549 I arbetet med detta nyttjar 
vissa kreditgivare så kallade scoringmodeller för att genomföra kredit-
prövningen. Scoringmodellerna beräknar sannolikheten för att konsumenten 
ska kunna fullgöra kreditavtalet. Beräkningarna utgår från offentliga 
registeruppgifter om konsumenten som postadress, ålder, förvärvsinkomst och 
skuldsaldo. Dessa uppgifter bearbetas med stöd av statistik om konsumenter i 
allmänhet för att beräkna konsumentens kreditvärdighet.550 

Betalningsförmågan ska beräknas med beaktande av att konsumenten ska 
kunna avbetala sin skuld och samtidigt ha tillräckligt med pengar kvar för att 
täcka skäliga levnadskostnader. Underlag för beräkningen av skäliga levnads-
kostnader baseras på olika faktorer som ålder, kön och försörjningsskyldighet. 
Riktlinjer för hur stort belopp som motsvarar skäliga levnadskostnader lämnas 
av Konsumentverket och finns tillgängliga på verkets hemsida.551 Ingår flera 
personer i konsumentens hushåll bör i lämplig omfattning hela hushållets 
ekonomi bedömas.552 
 

 
 

547 Prop 2009/10:242, s 54 och s 100. 
548 Prop 2009/10:242, s 53–59 och s 99–101. 
549 KOVFS 2011:1, 2.3.2 Genomförande av kreditprövning, s 6. 
550 Se exempelvis Konsumentverkets beslut 2014-12-08, dnr 2014:542 och beslut 2013-02-14 dnr 
2012/1338. 
551 Konsumentverket, per 2015-10-22. 
552 Prop 2009/10:242, s 53–59 och s 99–101. Se även KOVFS 2011:1, avsnitt 2.3.1 Kredit-
prövning, s 6. 
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Det tredje steget i beslutsprocessen är själva beslutet att bevilja eller avslå 
krediten efter att ha bedömt konsumentens återbetalningsförmåga. 
Konsumenten behöver inte redovisa ändamålet med krediten och kreditgivaren 
anses inte ha någon principiell skyldighet att pröva lämpligheten av det krediten 
ska användas till.553 Beräkningsgrunden för beslutsfattandet är ingen exakt 
vetenskap och ett visst bedömningsutrymme lämnas till kreditgivaren. Att avslå 
en kredit utifrån kredittagarens nuvarande och framtida betalningsförmåga 
torde vara relativt enkelt när ansökan avser ett större belopp med lång löptid. 
När det gäller bedömningen av en kredit som uppgår till ett mindre belopp, 
torde det vara enklare att bevilja. Konsumenten måste som jag ser det, i de allra 
flesta fall anses kunna ha återbetalningsförmåga även i de fall betalnings-
utrymmet är litet. Exempelvis förefaller en avbetalningskredit om 150 kronor 
per månad kunna beviljas även om återbetalningen skulle ta i anspråk en del av 
de skäliga levnadskostnaderna. Under en kortare period om någon månad kan 
de skäliga levnadskostnaderna rimligen hållas väldigt låga. Det blir därför svårt, 
utom i uppenbara fall, att vid tillsynen visa att kreditgivaren borde avslagit 
kreditansökan på grund av bristande kreditvärdighet i de fall kreditbeloppet är 
lågt och kredittiden kort. 

Enligt 12 § konsumentkreditlagen anges uttryckligen att krediten endast får 
beviljas om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt 
åtagande. En motsvarande skyldighet att avslå krediten saknas, som nämnts, i 
konsumentkreditdirektivet och följaktligen föreligger ingen skyldighet för 
medlemsstaterna att införa ett förbud att lämna kredit om kreditvärdighet 
saknas.554 Ett sådant förbud anses i vid bemärkelse kunna begränsa den 
nationella handlingsfriheten och borde, om ett förbud avsetts, i så fall ha 
funnits som ett uttryckligt krav i direktivet.555 Det föreligger således ingen 
skyldighet för kreditgivaren att bevilja en kredit, men enligt svensk rätt en 

 
 
 

553 NJA 1996 s 3, se avsnitt 3.4.5. 
554 Detta kan jämföras med artikel 18.5 a) i direktiv 2014/17/EU om konsumentkreditavtal som 
avser bostadsfastighet, som går längre och föreskriver att krediten bara ska beviljas om 
konsumenten har möjlighet att fullfölja avtalet. Det saknas emellertid bestämmelser om rättsliga 
konsekvenser om kreditgivaren inte efterlever kravet och beviljar en kredit trots att konsumenten 
saknar ekonomisk förmåga. 
555 Artiklarna 8 och 23 i direktiv 2008/48/EG. Se även Jørgensen, Tanja, Forbrugerkredit – retlig 
og retspolitisk, s 312. 
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skyldighet att avslå en kreditansökan om konsumenten inte bedöms kunna 
fullfölja avtalet. 

Vid varje väsentlig höjning av det sammanlagda kreditbeloppet ska enlig 
artikel 8.2 i direktivet uppgifterna om konsumenten uppdateras och en ny 
prövning av konsumentens kreditvärdighet göras.556 Innebörden av när 
ökningen ska anses vara väsentlig anges däremot inte i direktivet. I 
propositionen uppges att en ökning är väsentlig om den motsvarar mer än tio 
procent av kreditbeloppet, men är det en liten kredit bör också något större 
procentuella ökningar accepteras utan en ny kreditprövning.557 

Kreditprövningen bör enligt Finansinspektionens allmänna råd 
dokumenteras i syfte att dels förenkla tillsynen av kreditgivarnas kredit-
prövning, dels förbättra bevisläget för båda parter vid eventuella tvister. Kredit-
givaren har bevisbördan för att kreditprövningen genomförts.558 
Dokumentationen bör utgöras av det material som legat till grund för själva 
prövningen.559 Detta kan jämföras med kravet i lagen om bank och 
finansieringsrörelse som förskriver att det av dokumentationen ska kunna gå att 
följa hur ärendet hanterats och vad som utgör beslutsunderlag.560 Den regeln 
torde i huvudsak ta sikte på en redovisning av bedömningen av kredittagarens 
möjlighet att fullgöra kreditavtalet, till skillnad från Konsumentverkets allmänna 
råd som tar sikte på att underlaget, således de uppgifter som samlats in om 
konsumentens kreditvärdighet dokumenterats.561 

Med andra ord är det tillsyn över det första steget i kreditprövningen, 
insamlande av uppgifter om konsumentens ekonomi, som det på ett enkelt sätt 
går att utöva tillsyn över. Tillsyn över de två senare stegen är det däremot 
svårare att kontrollera, särskilt om dokumentation saknas. För att underlätta 
tillsynen borde det även i konsumentkreditlagen krävas att det av 
dokumentationen ska gå att följa hur ärendet hanterats. 

 
 
 

556 Med kreditbelopp avses den övre kreditgränsen eller det totala belopp som ställs till 
förfogande genom ett kreditavtal, artikel 3 i 2008/48/EC. 
557 12 § KkrL och prop 2009/10:242, s 101. 
558 C-449/13, Consumer Finance SA, EU:C:2014:2464. 
559 Beslutspromemoria FI Dnr 10-4628, 2011-10-06, s 9. 
560 8 kapitlet 3 § lagen om bank och finansieringsrörelse. 
561 Prop 2002/03:139, s 328. 
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I de fall en kreditansökan avslås och avslaget grundas på uppgifter från en 
extern databas föreligger en skyldighet för kreditgivaren att enligt artikel 9.2 i 
konsumentkreditdirektivet utan dröjsmål och kostnadsfritt upplysa konsument-
en om resultatet av sökningen och i vilken databas sökningen gjorts.562 Enligt 
13 § konsumentkreditlagen är skyldigheten något mer omfattande då 
konsumenten alltid ska underrättas om krediten inte beviljas samt grunden för 
avslaget.563 I Konsumentverkets och Finansinspektionens allmänna råd 
utvecklas närmare vad denna skyldighet att underrätta kredittagaren består i. 
Kreditgivaren bör på ett klargörande sätt redovisa grunden för avslaget så att 
konsumenten kan förstå och därmed ges möjlighet att framöver förändra det 
som medfört att krediten avslagits.564 Med stöd av den informationen ska 
kredittagaren sedan kunna bedöma om det istället är meningsfullt att vända sig 
till en annan kreditgivare för att ansöka om kredit.565 

Skyldigheten att underrätta konsumenten om ett avslag och grunderna för 
avslaget följde redan av god kreditgivningssed i 1992 års konsumentkreditlag. 
Vid tillsyn av tillämpningen av 1992 års lag kunde Finansinspektionen 
konstatera att de underrättelser som skickats till kredittagaren inte alltid varit 
begripliga. Syftet med den aktuella regeln konstaterades då inte längre vara 
uppfyllt. Av de allmänna råden framgår därför numera att kreditgivaren bör 
underrätta konsumenten om grunden för beslutet, och om beslutet grundas på 
en så kallad scoring- eller kreditberäkningsmodell, bör kredittagaren på begäran 
få en utförligare förklaring till avslaget.566  

En skyldighet att lämna en kreditupplysningskopia finns också i kredit-
upplysningslagen och åvilar då kreditupplysningsföretaget.567 Den upplysningen 
ska innehålla uppgifter om vem som bedriver verksamheten, ändamålen med 
behandlingen, samt de uppgifter, omdömen och råd som uppgifterna innehåller 
om den kreditupplysningen avser. Det finns inget som hindrar att kreditgivaren 

 
 
 

562 Artikel 9.2 i direktiv 2008/48/EG. 
563 13 § KkrL och prop 2009/10:242, s 100–101. 
564 KOVFS 2011:1, 2.3.3 Till 13 § konsumentkreditlagen, s 7. 
565 FFFS 2014:11, Kreditgivning, s 2, och Beslutspromemoria FI Dnr 10-4628, 2011-10-06, 
s 10–11. 
566 FFFS 2011:47, 2 kapitlet, Underrättelse om nekad kredit. 
567 11 § kreditupplysningslagen (1973:1173). 
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överlåter ansvaret att meddela konsumenten till kreditupplysningsföretaget och 
att detta tar in samtliga uppgifter som behövs i kreditupplysningskopian.568 
 
Illustration av de tre stegen i kreditprövningsförfarandet. 

 

 
 
 

568 13 § KkrL och prop 2009/10:242, s 99–100. 
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3.4.3 Tillsynsansvaret vid bristande kreditprövning 

För att kreditprövning ska vara det effektiva verktyg mot överskuldsättning 
som avsågs vid kravets införande, måste det också finnas fungerande tillsyn. 
Enligt artikel 20 i konsumentkreditdirektivet ska medlemsstaterna se till att 
kreditgivarnas verksamhet regleras i lag eller övervakas av ett organ eller en 
myndighet som är oberoende av finansiella institutioner. Artikeln har 
implementerats i 49 § konsumentkreditlagen, som föreskriver att tillsynen av 
efterlevnaden av kravet på kreditprövning delas mellan Konsumentverket och 
Finansinspektionen. 

Konsumentverket är den myndighet som utövar tillsyn över att reglerna i 
konsumentkreditlagen efterlevs. Från Konsumentverkets tillsynsansvar görs 
undantag för Sveriges riksbank, verksamhet som står under tillsyn av Finans-
inspektionen, eller verksamhet hos Kronofogdemyndigheten. Med verksamhet 
som står under tillsyn av Finansinspektionen görs undantag för den verksamhet 
som står under Finansinspektionens tillsyn enligt lag om viss verksamhet med 
konsumentkrediter, som även står under Konsumentverkets tillsyn.569 
Konsumentverket ansvarar således vad avser dessa kreditgivare för att utöva 
tillsyn över att konsumentkreditlagen efterlevs. Konsumentverket ska 
koncentrera sina resurser till de kreditgivare där det finns anledning att anta att 
konsumentkreditlagen inte efterlevs och där genomföra tillsynen med 
stickprovskontroller. Vidare ska Konsumentverket självständigt avgöra vilka 
insatser som ska göras.570 

Finansinspektionens utövar istället tillsyn så att efterlevnaden av regelverken 
inom det finansiella området upprätthålls. Finansinspektionens tillsynsansvar 
omfattar kontroll av att företagen har nödvändiga tillstånd från inspektionen 
för att driva verksamhet med konsumentkrediter. Alltså även sådana företag 
som måste ha tillstånd enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. 
Därtill ska också företagens förmåga att fullfölja sina ekonomiska åtaganden 
löpande kontrolleras.571 Därigenom kan myndigheten även kontrollera att det 
finansiella företaget följer alla författningar som styr dess verksamhet.572 Utöver 

 
 
 

569 49 § KkrL. 
570 Prop 2013/14:107, s 35 och s 59–60. 
571 Prop 2013/14:107, s 59–61. 
572 16 § lag om viss verksamhet med konsumentkrediter.  
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lag om viss verksamhet med konsumentkrediter, avses exempelvis associations-
rättsliga bestämmelser samt regler mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Efterlevs inte dessa författningar kan Finansinspektionen på olika 
sätt ingripa beroende av vilken författning som överträtts.573 

Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter infördes för att förbättra 
tillsynen över snabblåneföretagen. Orsaken till ökningen av obetalda snabblån 
antogs vara att kreditgivarna inte gjorde en korrekt kreditprövning och att 
många kreditgivare alltför lättvindigt beviljat krediter.574 Över de företag som 
finansierade sin upplåning från allmänheten utövade Finansinspektionen tillsyn, 
och kontrollerade att kreditprövningen gjordes i enlighet med konsument-
kreditlagen. Om företagen inte efterlevde konsumentkreditlagens krav kunde 
Finansinspektionen med omedelbar verkan återkalla tillståndet och därigenom 
förbjuda kreditgivaren att lämna krediter.575 De kreditföretag som enbart var 
anmälningspliktiga stod inte under Finansinspektionens tillsyn, utan under 
tillsyn av Konsumentverket. Konsumentverkets sanktionsmöjligheter var 
betydligt mer begränsade och inte lika kraftfulla som de Finansinspektionen 
hade att tillgå.576 

Detta kritiserade och delade tillsynsansvar mellan myndigheterna kom trots 
allt att kvarstå även efter införandet av den nya lagen.577 En förflyttning av 
tillsynsansvaret från Konsumentverket till Finansinspektionen antogs inte 
stärka konsumentskyddet. Det delade tillsynsansvaret ansågs kunna lösas 
genom att även fortsättningsvis ha en tydlig gränsdragning mellan 

 
 
 

573 Den mest ingripande åtgärden Finansinspektionen kan vidta är att återkalla tillståndet för 
kreditgivaren. 20–24 §§ lag om viss verksamhet med konsumentkrediter.  
574 Antalet betalningsanmärkningar avseende obetalda snabblån uppgick år 2011 till 33 064 
stycken. Enligt uppgifter från Kronofogdemyndigheten år 2013 beräknades omsättningen för de 
tio största företagen inom snabblånebranschen vara cirka 200 miljoner kronor. Prop 
2013/14:107, s 22–23 och s 37. 
575 I 13 kapitlet lag om bank och finansieringsrörelse finns bestämmelser om tillsyn och i 6 
kapitlet i nämnda lag bestämmelser om kreditgivning. Konsumentverkets tillsynsansvar regleras i 
49 § KkrL. Se även prop 2013/14:107, s 22–26.  
576 49 och 51 §§ KkrL. 
577 I propositionen till 1992 års konsumentkreditlag beskrevs den rådande ordningen innebära ett 
splittrat ansvar och att tillsynen också till viss del överlappade varandra. Eventuella problem med 
detta ansågs trots allt kunna lösas genom samarbete mellan myndigheterna. Prop 1991/92:83 
s 95. I förarbetena till 2010 års konsumentkreditlag kritiserades den rådande ansvarsfördelningen 
åter, men bibehölls i avvaktan på en närmare utredning. Prop 2009/10:242, s 78. Se även kritik 
avseende detta i SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet, s 293–334. 
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myndigheternas ansvarsområden.578 Frågan kvarstår om detta delade 
tillsynsansvar blir effektivt. 

Bakgrunden till tillkomsten av lag om viss verksamhet med konsument-
krediter var snabbkreditföretagens bristande kreditprövning och det ökade 
antalet betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten. Det är därför 
enligt min mening något anmärkningsvärt att den nya lagen inte innehåller 
några direkta åtgärder för att komma till rätta med att kreditprövningskravet 
inte efterlevs. Det fortsatt delade tillsynsansvaret gör att kreditgivarnas kredit-
prövning, precis som tidigare bara kommer att vara föremål för Konsument-
verkets stickprovskontroller. 

Föga överraskande visade en undersökning gjord av radioprogrammet 
Dagens eko i februari 2015, att företag trots att de erhållit tillstånd ändå inte 
efterlever kravet på kreditprövning. Undersökningen visade att ett av tre företag 
som då hade erhållit tillstånd från Finansinspektionen beviljade en kredit utan 
erforderlig kreditprövning. Bristerna avsåg både insamlande av tillräckliga 
uppgifter om konsumenten och bedömningen av konsumentens ekonomiska 
förmåga att fullfölja kreditavtalet.579 De två andra företagen nekade konsument-
en att ta en kredit när samma uppgifter lämnats till dem.580 I maj hade 
ytterligare ett kreditföretag för snabblån med två olika bifirmor beviljats 
tillstånd från Finansinspektionen.581 Vid en ny kontroll som genomfördes i maj 
2015 av radioprogrammet P1-Morgon ansökte en konsument om kredit hos 
detta kreditföretags båda bifirmor. Båda krediterna beviljades trots att 
konsumenten lämnat felaktiga inkomstuppgifter. En registerkontroll hade 
enkelt visat att konsumentens uppgifter var oriktiga och en kreditprövning 
skulle visat att konsumenten saknade ekonomiska förutsättningar att betala 
tillbaka respektive lån.582 I augusti 2015 hade nästan 100 företag beviljats 

 
 
 

578 Se den kritik som framförts av remissinstanserna, prop 2013/14:107, s 59.  
579 Konsumenten, som beviljades en kredit om 3 000 kronor, hade uppgett en felaktig inkomst i 
ansökan och saknade även med denna felaktiga uppgift återbetalningsförmåga enligt den 
beräkningsmall från Kronofogdemyndigheten som kreditgivarna rekommenderas att följa. 
580 Dagens eko 2015-02-12. 
581 Konsumentkreditinstitutet Northmill AB har två bifirmor som erbjuder snabblån, 
Easycredit.se och Credigo.se. Northmill AB står under Finansinspektionens tillsyn enligt 
Finansinspektionens hemsida 2015-05-13.  
582 Vid kreditprövningen undersöktes inte konsumentens uppgifter genom en kontroll mot ett 
kreditupplysningsföretag.  
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tillstånd och av de inkomna ansökningarna hade bara två ansökningar 
avslagits.583 Möjligen kan efterlevnaden av kreditprövningskravet komma att 
öka när Konsumentverket i större omfattning använder de nya sanktions-
möjligheter som införts sedan 1 april 2014 och som föreslås kompletteras under 
våren 2016, se närmare avsnitt 3.4.4. 

För att effektivisera verkställigheten vid tillsyn av konsumentkreditlagen ger 
50 § konsumentkreditlagen Konsumentverket rätt att företa inspektion och 
därmed ta del av nödvändiga handlingar samt få upplysningar om verksamheten 
hos de näringsidkare som står under verkets tillsyn. Om kreditgivaren inte 
lämnar de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen kan 
Konsumentverket förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. 
Föreläggandet får förenas med vite. Finansinspektionen har på motsvarande 
sätt rätt att få upplysningar om det undersökta företagets verksamhet och 
därmed sammanhängande omständigheter. Finansinspektionen har rätt att på 
plats på företaget genomföra en undersökning av alla aspekter av företagets 
verksamhet som omfattas av tillsynsansvaret.584 

3.4.4 Marknadsrättsliga sanktioner vid bristande kreditprövning 

För att tillsynen i realiteten ska leda till minskad överskuldsättning bland 
konsumenter, krävs att kreditgivarna åtgärdar de eventuella brister som 
uppmärksammas av tillsynsmyndigheten. Vissa av de brister som uppmärk-
sammas kan sannolikt kreditgivarna sakna intresse av att åtgärda. Åtgärderna 
kan kosta pengar eller påverka möjligheten att få fler kunder. För att uppnå en 
god efterlevnad av reglerna krävs därför, utöver tillsyn, även effektiva 
sanktioner så kreditgivarna väljer att inrätta sig efter tillsynsmyndighetens krav. 

Som nämnts i anslutning till redogörelsen för sanktioner vid överträdelser av 
informationskravet och kravet på kontantinsats, föreskrivs i artikel 23 i 
konsumentkreditdirektivet att det ska finnas sanktioner som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella bestämmelserna. Alla åtgärder som krävs för att 
säkerställa att reglerna genomförs ska vidtas. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.585 Vad avser kreditprövningskravet specifikt 

 
 
 

583 SvD 2015-08-05, Snabblåneföretagen är en risk för konsumenterna. 
584 17 § lag om viss verksamhet med konsumentkrediter. Se även prop 2013/14:107, s 86. 
585 EU-domstolen har tolkat artikel 23 i direktiv 2008/48/EG i C-565/12 Crédit Lyonnais, 
EU:C:2014:190, avgörandet beskrivs närmare i not 330. 
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anges i konsumentkreditdirektivet att det särskilt på en expanderande kredit-
marknad är viktigt att förebygga oansvarig kreditgivning eller bevilja krediter 
utan kreditprövning. Medlemsstaterna bör därför utföra den kontroll som är 
nödvändig för att undvika sådant beteende och fastställa nödvändiga sanktioner 
mot kreditgivarna. Nationella myndigheter kan också ge relevanta instruktioner 
och riktlinjer till kreditgivarna.586 

Om kreditgivaren inte iakttagit kreditprövningskravet finns särskilda 
marknadsrättsliga sanktioner för Konsumentverket att ta till enligt 51–53 §§ 
konsumentkreditlagen. Konsumentverket kan vidta sanktionsmöjligheter för 
verksamhet som inte står under Finansinspektionens tillsyn med undantag för 
verksamhet enligt lag om viss verksamhet med konsumentkrediter.587 För 
annan verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn kan sanktions-
möjligheter vidtas enligt 15 kapitlet i bank- och finansieringslagen. 

Den lindrigaste sanktionen Konsumentverket kan meddela är en varning. 
Enligt huvudregeln ska Konsumentverket när den meddelat en varning, förena 
varningen med en sanktionsavgift om överträdelsen inte är ringa.588 
Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner 
kronor, dock inte till mer än tio procent av näringsidkarens omsättning för 
närmast föregående räkenskapsår. Storleken på sanktionsavgiften avgörs av hur 
allvarlig överträdelse som legat till grund för varningen.589 I de fall överträdelsen 
är ringa och enbart en varning kan vara en tillräckligt ingripande åtgärd är en 
sådan tillräcklig. För att bli så handlingsdirigerande och effektiv som möjligt har 
sanktionsavgiften utformats så att det inte krävs något domstolsavgörande för 
att driva in fordran om den är obetald och förfallen till betalning.590 

Om en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd finns även möjlighet 
för Konsumentverket att förelägga kreditgivaren att upphöra med att lämna 
krediter. Ett sådant förbudsföreläggande förutsätter att kreditgivaren tidigare 
meddelats en varning eller att överträdelsen är särskilt allvarlig. Avgörande för 
bedömningen om bristerna vid kreditprövningen varit särskilt allvarliga är om 

 
 
 

586 Skäl 26 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. 
587 49 § KkrL. 
588 51 § KkrL och prop 2013/14:34, s 10. 
589 52 § KkrL och prop 2013/14:34, s 51–54.  
590 51 § KkrL. Lagrådsremiss, Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar, s 7–13 och prop 
2013/14:34, s 8–10. 
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dessa varit återkommande eller systematiska. Bedömningen ska göras efter 
omständigheterna i det enskilda fallet.591 

Bristande kreditprövning har varit ett återkommande problem för 
lagstiftaren att komma till rätta med.592 Trots att kreditprövningskravet i 
konsumentkreditlagen utökades till att även omfatta snabblån, har antalet 
betalningsanmärkningar avseende obetalda snabblån fortsatt att öka.593 Av den 
anledningen reviderades sanktionssystemet år 2014. Denna ändring kom bara 
tre år efter det att det i propositionen till konsumentkreditlagen deklarerats att 
det näringsrättsliga sanktionssystemet fungerade bra.594 Även kravet på 
tillståndstvång för snabblåneföretag enligt lag om viss verksamhet med 
konsumentkrediter kan anses ha till syfte att öka efterlevnaden av bestämm-
elsen om kreditprövning.595 

Kreditgivarnas bristande vilja att genomföra kreditprövningar har dock 
tydligt framkommit under senare år. Under år 2012 varnade Konsumentverket 
tio snabblåneföretag för att inte ha genomfört tillräckligt noggranna kredit-
prövningar. Bristerna bestod i att företagen inte inhämtat tillräckliga uppgifter 
för att bedöma konsumenternas kreditvärdighet.596 Under år 2013 varnades 
ytterligare fyra snabblåneföretag av samma anledning. Av dessa hade tre företag 
inte inhämtat uppgifter om aktuell inkomst eller skuldbörda direkt från 
konsumenten. Det fjärde företaget hade visserligen fått aktuell inkomstuppgift 
från konsumenten, men inte information om utgifter och skulder. Samtliga fyra 

 
 
 

591 51–52 §§ KkrL och prop 2013/14:34, s 51–54.  
591 51 § KkrL. Lagrådsremiss, Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar, s 7–13 och prop 
2013/14:34, s 8–10. 
591 51 § 2 och 3 st KkrL och prop 2013/14:34, s 17. 
592 Ursprungligen skulle tillräcklig kreditprövning ske med iakttagande av god kreditgivningssed, 
därefter infördes ett lagreglerat krav, och nu är det frågan om effektivare sanktioner och 
tillsynskrav som diskuteras. Se uttalanden i bland annat prop 1991/92:83, s 32–33 och prop 
2002/03:139, s 253.  
593 Ökningen mellan år 2013 och 2014 uppgick till 22 procent och antalet obetalda lån var det 
högsta sedan lånen infördes år 2006. Pressmeddelande från Kronofogden 2014-10-07.  
594 Jämför prop 2009/10:242, s 57.  
595 Prop 2013/14:34, s 22–26. 
596 Konsumentverkets beslut 2012-11-20 i ärendena 2012/350, 2012/346, 2012/349 respektive 
beslut 2013-05-14 ärende 2012/1343. 
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företag brast i kreditprövningen avseende beräkningen av konsumentens 
betalningsutrymme.597 

När Konsumentverkets kontroll genomfördes fanns enbart två sanktions-
möjligheter för myndigheten att ta till, antingen att meddela en varning, eller att 
förelägga kreditgivaren att sluta med kreditgivning. Att meddela en varning 
ansågs inte tillräckligt kraftfullt för att få någon praktisk verkan. Den andra 
möjligheten, att förelägga kreditgivaren att upphöra med att lämna krediter, 
ansågs som en så ingripande åtgärd att den sällan skulle kunna komma ifråga.598 

Ökad tillgänglighet, bland annat genom snabblån, pekas ut som orsak till att 
konsumenter tar oöverlagda och allt för snabba beslut om att ta en kredit. 
Lättillgängligheten anses därför vara grund för att låta kreditgivaren ta ett större 
ansvar för att undersöka den enskilda konsumentens nuvarande och framtida 
betalningsförmåga. Den utökade sanktionsmöjligheten motiveras utifrån tre 
aspekter. För det första anses det inte vara acceptabelt att enskilda konsumenter 
drabbas av att näringsidkare frångår lagens krav på kreditprövning. För det 
andra anses det föreligga en risk för snedvriden konkurrensen om vissa kredit-
givare inte följer lagens krav. För det tredje finns också ett samhällsintresse av 
att minska antalet konsumenter som drabbas av överskuldsättning.599 

Möjligheten att varna kreditgivare eller förbjuda en kreditgivare att lämna 
krediter till följd av brister vid kreditprövningen har också tillämpats vid två 
tillfällen under år 2014. Ett snabblåneföretag som under tre olika varumärken 
lånat ut pengar till konsumenter har med omedelbar verkan förbjudits fortsätta 
med denna verksamhet eftersom bristerna vid kreditprövningen varit särskilt 
allvarliga och systematiska. Företaget hade inte tagit in uppgifter om kredit-
tagarens utgifter och andra lån och kunde därmed inte beräkna kredittagarens 
återbetalningsförmåga.600 

Under år 2014 har även två kända större postorderföretag som mot 
avbetalning sålt kläder, kritiserats av Konsumentverket eftersom de inte skött 

 
 
 

597 Konsumentverkets nyhetsarkiv 2013-02-19. Varningarna avsåg företagen Sett Finans AB, 
Netlender Capital of Sweden AB, Into Finans AB och Creditum Norden AB. Därefter har 
ytterligare fem företag varnats. 
598 37 § 1992 års KkrL och prop 2002/03:139, s 251–255 och s 588. 
599 Prop 2013/14:34, s 6–10 och lagrådsremiss, Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar, 
s 6–7. 
600 Pressmeddelande från Konsumentverket, 2014-11-05. 
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kreditprövningen.601 Den bristande kreditprövningen har i båda fallen bestått i 
att företagen inte beräknat konsumentens återbetalningsförmåga utifrån 
konsumentens egna uppgifter. Båda företagen genomförde dels en så kallad 
intern kontroll, dels en extern kontroll av kunden. Den interna kontrollen 
innebar i princip en avstämning av att kunden var myndig och inte redan hade 
obetalda skulder till företaget. Vid den externa kontrollen inhämtades uppgifter 
om kunden från olika offentliga register, varav det ena företaget därefter 
använde en scoringmodell för att avgöra om krediten skulle beviljas. 
Granskningen visade att kreditprövningen vid de båda företagen var bristfällig 
och därtill var bristen så systematisk att företagen förelades att upphöra med 
verksamheten. Inom det ena företaget pågick dock ett arbete med att förbättra 
kreditprövningen och påföljden stannade därför vid en varning förenad med ett 
vite om åtta miljoner kronor. Det andra företaget meddelades ett föreläggande 
att helt upphöra med kreditgivningen. 

Lagtexten ger dock inget klart besked om kreditgivaren med omedelbar 
verkan kan förbjudas att bedriva kreditgivning. Varken vid införandet av 
Konsumentverkets möjlighet att ingripa vid bristande kreditprövning eller när 
sanktionssystemet skärptes diskuterades om sanktionen skulle gälla 
omedelbart.602 De företag som förbjudits att fortsätta med sin verksamhet har 
enligt gällande ordning överklagat sina beslut.603 Med beaktande av det oklara 
rättsläget har Kammarrätten i Göteborg meddelat att företagen har rätt att 
fortsätta bedriva kreditgivning till dess ärendet är slutligt avgjort.604 Ett 
föreläggande att upphöra med kreditgivning kan enligt det rådande rättsläget 
följaktligen inte anses gälla omedelbart. I anledning av utgången av prövningen 
har en lagrådsremiss lämnats där regeringen föreslår att Konsumentverkets 
beslut om förbud för en näringsidkare att lämna krediter ska kunna gälla 
omedelbart.605  

 
 
 

601 H&M respektive La Redoute. Pressmeddelande från Konsumentverket, 2014-12-08.  
602 Prop 2013/14:107, s 59–61 och prop 2002/03:139, s 587. 
603 54 § KkrL. 
604 Uppgifter från Dagens eko 2015-02-12 och pressmeddelande från Konsumentverket 
2014-12-08. 
605 Ändringen föreslås som ett nytt tredje stycke i 51 § KkrL och föreslås träda ikraft 1 mars 
2016. Lagrådsremiss, Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning. 
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Konsumentverkets beslut får därmed snabbare effekt. Skulle ett sådant 
beslut inte få omedelbar verkan finns det en risk för att konsumenter beviljas 
kredit trots att det saknas ekonomisk förmåga att betala, vilket sedan kan leda 
till överskuldsättning. Vidare är det rimligt att konsumenten ska kunna utgå 
från att en näringsidkare som ägnar sig åt kreditgivning till konsumenter och 
som står under offentlig tillsyn, efterlever den reglering som gäller för den 
aktuella verksamheten. En konsument ska kunna känna förtroende för 
tillsynen.606 

3.4.5 Civilrättsliga sanktioner 

I konsumentkreditlagen saknas en civilrättslig sanktion för de fall kredit-
prövningen varit bristfällig. För den enskilde konsumenten som beviljats en 
kredit trots bristfällig kreditprövning återstår möjligheten att vända sig till 
domstol eller Allmänna reklamationsnämnden för att i efterhand begära att det 
ingångna kreditavtalet ska ogiltigförklaras enligt 33 § avtalslagen, eller att ett 
avtalsvillkor eller hela avtalet ska jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Dessa 
avtalsrättsliga bestämmelser analyseras närmare nedan i avsnitt 4.2. 

Vid införandet av konsumentkreditlagen diskuterades möjligheten att jämka 
kreditavtal till följd av bristande kreditprövning. Detta ansågs dock vara en 
alltför långtgående möjlighet i jämförelse med vad som gäller liknande 
situationer som regleras i avtalslagen. Har en part brustit i sitt handlande ska 
vardera parten återbära sina prestationer. Därtill konstaterades att själva 
beslutet att bevilja eller avslå kreditansökan torde grunda sig på en 
sammantagen bedömning av en stor mängd information och att det i efterhand 
kan vara svårt att avgöra om en riktig bedömning gjorts. Den som väljer att 
ingå ett kreditavtal måste sätta sig in i avtalets konsekvenser och överväga dess 
följder. Det är lånesökanden själv som avgör hur de ekonomiska resurserna ska 
nyttjas och vilka ekonomiska risker som ska tas. Huvudregeln bör därför vara 
att det är kredittagaren som ska bära risken om övervägandena och 
bedömningarna slår fel. I propositionen framhålls vidare att det i enlighet med 
HD:s praxis, som redovisas närmare nedan, endast är i mer sällsynta 
undantagsfall som det ska vara befogat att låta kreditgivaren drabbas av kredit-
tagarens bristande återbetalningsförmåga. För att upprätthålla kredit-

 
 
 

606 Lagrådsremiss Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning, s 8. 
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prövningskravet anses istället ett näringsrättsligt sanktionssystem vara mest 
ändamålsenligt.607 

Redan av motiven till 1992 års konsumentkreditlag framgick att det 
förekommit kreditgivning till kredittagare som saknat förmåga att fullfölja sina 
kreditavtal. Detta bekräftas också av de avgöranden som finns från domstol 
och Allmänna reklamationsnämnden där krediten ingåtts i slutet av 1980-talet 
och i början av 1990-talet.608 För att komma till rätta med alltför frikostig 
kreditgivning föreslogs i den bakomliggande utredningen till 1992 års 
konsumentkreditlag dels en uttrycklig regel med krav på kreditprövning, dels en 
därmed sammanhängande regel som medgav möjlighet att jämka avtalet när 
kreditprövningen varit bristfällig. Båda förslagen lämnades dock utan åtgärd 
med hänvisning till att det inte behövdes några särskilda regler för att komma 
till rätta med överskuldsättning. God kreditgivningssed och kreditgivarnas 
intresse att inte förorsaka kreditförluster i den egna verksamheten bedömdes 
vara tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med lättvindig kreditgivning.609 

När kravet på god kreditgivningssed därefter infördes i konsumentkredit-
lagen lämnades regeln osanktionerad. Tanken med kravet på god kredit-
givningssed var att den skulle fungera som en god standard vilken seriösa 
kreditgivare förväntades följa. Överträdelser skulle, vid sidan om att kunna leda 
till påpekanden från tillsynsmyndigheten, kunna få betydelse vid en tillämpning 
av 36 § avtalslagen. För de fall kreditgivaren gjort avsteg från kravet på god 
kreditgivningssed vid avtalets utformning och detta inneburit negativa 

 
 
 

607 Prop 2009/10:242, s 56–57. 
608 Ett målande exempel på generös kreditgivning finns i Allmänna reklamationsnämnden årsbok 
1993/94 ref 11. En 18 årig flicka, vars föräldrar hade drabbats av stora ekonomiska problem, 
hade av banken fått låna 30 000 kronor för att familjen skulle kunna bo kvar. Flickan gick i 
gymnasiet och hennes enda intäktskälla var att hon uppbar studiebidrag om 750 kronor per 
månad. Enligt kreditavtalet skulle hon betala 900 kronor per månad. Kreditprövningen ansågs 
inte motsvara kravet på god kreditgivningssed i konsumentkreditlagens mening. Se även NJA 
1992 s 351, NJA 1993 s 163, NJA 1994 s 381, 1996 s 3, NJA 1996 s 19, NJA 1999 s 304, NJA 
1999 s 408, RH 1995:10, Allmänna reklamationsnämnden avgöranden:1990/91 ref 6, 7 och 12, 
1992/93 ref 12, 1995/96 ref 8 (borgensåtaganden i hyresförhållande), 11, 12 (borgensförbindelse 
i anledning av hyresavtal), och 1997 ref 11. 
609 Prop 1991/92:83, s 35 och Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 55–58.  
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konsekvenser för kredittagaren, skulle det kunna finnas en möjlighet att få 
avtalsvillkoren jämkade eller lämnade utan avseende.610 

Under 1990-talet prövades några fall av bristande kreditprövning i domstol 
och i Allmänna reklamationsnämnden. I de fall kredittagaren själv väckt talan 
om bristande kreditprövning av den egna betalningsförmågan hade kredit-
avtalen ingåtts innan 1992 års konsumentkreditlag hade trätt i kraft och därmed 
innan regeln om god kreditgivningssed börjat gälla eller var tillämplig enligt 
övergångsreglerna, eller det annars fanns ett uttryckligt krav på kreditprövning. 
Regeln om god kreditgivningssed konstaterades dock vara ett uttryck för 
principer som redan gällde.611 Även bankrörelselagens regler, med krav på att 
banken endast får bevilja krediter som kredittagaren kan förväntas fullgöra, 
åberopades och lades till grund för prövningen.612 

Som nämnts ovan har HD i två avgöranden, NJA 1996 s 3 och NJA 1999 s 
304, slagit fast att en jämkning enligt 36 § avtalslagen endast i sällsynta 
undantagsfall kan bli aktuell till följd av försummad kreditprövning.613 Trots att 
det av omständigheterna i de båda målen framgår att det måste varit tämligen 
uppenbart för kreditgivaren att kredittagarna i dessa fall inte skulle kunna klara 
av kreditåtagandena har inget av fallen varit ett sådant sällsynt undantagsfall att 
jämkning medgetts.614 I NJA 1996 s 3 hade ett företag år 1988 erbjudit de 
anställda inom den egna koncernen att köpa konvertibla skuldebrev i företaget. 
Två av de anställda finansierade köpet genom lån i bank. Efter det att krediten 
beviljats utbetalades lånet direkt till företaget. Företaget emitterade aldrig några 
skuldebrev, utan försattes i konkurs. Låntagarna invände mot bankens krav på 
betalning att banken brustit i sin skyldighet att kontrollera relevansen i 
emissionsprojektet och företagets senaste bokslut. Låntagarna hade förlitat sig 
på bankens kontroll och bankens medverkan utgjorde en förutsättning för att 
de tagit lånen. Låntagarna ansåg i första hand att det stred mot tro och heder i 

 
 
 

610 Prop 1991/92:83, s 108 jämförd med Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsument-
krediter, s 89–90. 
611 Konstaterande i NJA 1999 s 304, s 14, vilket kan jämföras med den något försiktigare 
slutsatsen i Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 89–91. 
612 Motsvaras idag av 8 kapitlet 1 § lag om bank- och finansieringsrörelse.  
613 Dessa uttalanden bekräftades senare i prop 2009/10:242, s 56–57. 
614 Bankers rådgivningsansvar utvecklas närmare i Kleineman, Jan, Rådgivares informations-
ansvar – en probleminventering, s 193–194. 
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33 § avtalslagen att göra kreditavtalen gällande. I andra hand ansåg de att 
förhållandena vid avtalens tillkomst var sådana att betalningsskyldigheten enligt 
36 § avtalslagen skulle jämkas till 0 kronor. Slutligen anfördes att banken varit 
vårdslös och att det därför uppkommit en kvittningsgill motfordran.  

HD ansåg att även om banken normalt får information om vad lånet ska 
användas till, finns det ingen allmän skyldighet för banken att värdera det 
lämpliga i den användningen. Kreditprövning enligt konsumentkreditlagen 
ansågs inte föranleda annan prövning än om kredittagaren hade förmåga att 
fullgöra kreditavtalet. Om banken inte fullgjort sina förpliktelser vid kredit-
prövningen kan detta bara i undantagsfall leda till att låntagaren blir befriad från 
sina kreditåtaganden.  

Grunden för en sådan befrielse skulle närmast vara 36 § avtalslagen. I fallet 
ansågs banken ha bedömt att bolaget hade en sund ekonomi. Kredittagarna 
hade inte heller haft någon form av rådgivning med banken inför lånet. Banken 
ansågs därmed inte ha haft något ansvar mot kredittagarna. Att banken överfört 
pengarna till bolaget innan konvertiblerna överlämnats från kredittagarna som 
säkerhet ansågs inte heller avvika från normal handläggning i banken.  

För att bedöma om ett sådant undantagsfall föreligger så att låntagaren kan 
bli befriad från sina kreditåtaganden ska utgångspunkten vara att kredittagaren 
vanligen är den som är bäst insatt i de egna ekonomiska förhållandena och 
därmed kan avgöra om det föreligger förutsättningar att klara kreditåtagandet.  

I det andra fallet, NJA 1999 s 304 hade en 20-åring år 1990 beviljats en 
kredit av en bank för att förvärva ett konvertibelt skuldebrev i det bolag hon 
var anställd. Bolaget hade ekonomiska problem och kunde inte få nya krediter i 
sin dåvarande bank, som inte heller ville medverka i utfärdandet av konvertibla 
skuldebrev. Bolaget bytte då till en annan bank som visserligen inte beviljade 
bolaget kredit, men som kunde medverka till utfärdandet av konvertibla skuld-
ebrev. De konvertibla skuldebreven som pantsattes till banken var inte 
utfärdade i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen.  

Tingsrätten ansåg att det med en seriös kreditprövning enligt bankrörelse-
lagen måste framstått som uppenbart att gäldenären inte ens skulle klara av att 
betala räntorna på lånet, än mindre att återbetala skulden. I denna situation 
skulle banken haft särskild anledning att kontrollera om bolaget kunde 
förväntas fullgöra betalningsskyldigheten mot gäldenären. Banken hade ett 
knapphändigt underlag för att bedöma bolagets möjligheter att fullgöra dessa 
åtaganden. Banken ansågs vid en samlad bedömning ha agerat kvalificerat 
försumligt vid kreditprövningen. Detta tillsammans med omständigheterna vid 
avtalets tillkomst ansågs vara ett sådant undantagsfall som nämnts i NJA 1996 
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s 3. Hovrätten delade tingsrättens uppfattning och fastställde tingsrättens 
domslut.  

HD konstaterade däremot att en gäldenär normalt själv är insatt i sina 
ekonomiska förhållanden och att hon därmed själv kan bedöma om hon kan 
komma att klara åtagandena enligt kreditavtalet. Lånesökanden ansågs själv 
ansvara för hur hon ville använda sina ekonomiska resurser och vilka 
ekonomiska risker hon var villig att ta. Att skuldebrevet beviljades samma dag 
som det skrevs under ansågs inte ha hindrat banken att ha prövat hennes 
betalningsförmåga. Det nya lånet ansågs, tvärtemot tingsrättens bedömning, 
vara en ökad belastning ”endast i form av en ränteutgift om 2 000 kronor” 
förutsatt att bolaget uppfyllde sina åtaganden enligt det konvertibla skuld-
ebrevet. Banken hade därmed fog för bedömningen att gäldenären skulle kunna 
fullgöra sina åtaganden enligt kreditavtalet och grund för jämkning saknades. 
Det ansågs inte visat att banken känt till eller haft anledning att anta att bolagets 
ekonomiska ställning var så dåligt att det inte skulle kunna klara åtagandena 
mot gäldenären. 

En gemensam aspekt i de båda avgörandena är att det funnits spekulativa 
inslag i den upptagna krediten. Konsumenten kunde med andra ord ha gjort 
vinst om idén bakom krediten fallit väl ut. Konsumenten har således tagit en 
medveten ekonomisk risk. Rättstillämparens uppfattning om den konsument 
som agerar är en rationell individ som kan ta konsekvenserna av sitt handlande. 

Efter ett antal år utan avgöranden har frågan om jämkning av kreditavtal till 
följd av bristande kreditprövning åter aktualiserats i några enstaka fall, både från 
allmän domstol och Allmänna reklamationsnämnden.615 HD:s restriktiva 

 
 
 

615 Från Svea Hovrätt finns från år 2015 ett avgörande avseende jämkning av fordran, dom 
2015-01-21 i mål T 7020-14. Två konsumenter gjorde gällande att banken varit vårdslös både vid 
bedömningen av deras återbetalningsförmåga och vid värderingen av den fastighet som ställts 
som säkerhet för lånen. Vid värderingen fastigheten hade en förväxling skett och värderingen 
avsåg en annan fastighet. Genom att bevilja krediten påstods banken ha underlåtit att ta till vara 
kredittagarnas intressen samt brustit i god kreditgivningssed med följd att krediten borde jämkas 
enligt 36 § avtalslagen. Hovrätten ansåg dock inte att kreditgivningen gjorts i strid mot god 
kreditgivningssed. I målet prövades talan enligt 1992 år KkrL eftersom lånen var tagna innan 
konsumentkreditlagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Därtill finns två avgöranden angående 
jämkning för borgensmans åtagande, dom 2015-03-09 i mål T 6651-14 respektive dom 2015-02-
03 i mål T-11852-13. Från Allmänna reklamationsnämnden finns tre avgöranden från åren  
2008–2009, ARN 2008-4256, 2008-1234, och 2009-0057.  
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inställning till jämkning i dessa situationer präglar även dessa senare 
avgöranden. 

I avgörandena från Allmänna reklamationsnämnden förefaller kredit-
prövningen vara så bristfällig att ett sådant sällsynt undantagsfall som HD 
ansett kunna vara grund för jämkning borde kunnat föreligga. Trots det har, 
med hänvisning till HD:s praxis, jämkning av krediten inte medgetts. 

I ett fall beviljades gäldenären en kredit trots att det i princip saknades 
inkomst. I de två andra fallen fanns redan ett flertal obetalda skulder som 
uppgick till, i det ena fallet 150 000 kronor och i det andra 400 000 kronor. I 
två av fallen hade gäldenären psykiska problem och god man förordnad för sig. 
I ett av avgörandena hade den gode mannen kontaktat banken och begärt att en 
kreditspärr skulle sättas på ett kreditkort hos banken. Nämnden var visserligen 
kritiskt till att banken bortsett från denna begäran, men ansåg ändå inte att 
kreditprövningen varit vårdslös med hänvisning till att godmanskap inte 
inskränker huvudmannens rättshandlingsförmåga. I det tredje fallet hade 
Upplysningscentralen varnat för att det fanns risk för att gäldenären skulle ha 
betalningsproblem inom tolv månader. Samtliga kreditgivare menade att 
gäldenärerna var kreditvärdiga.616 Av de redovisade uppgifterna i dessa fall tycks 
kreditgivaren ha samlat relevant information om konsumentens ekonomiska 
förhållanden, bedömt konsumentens betalningsförmåga, men i det tredje steget, 
och mot bakgrund av de lämnade uppgifterna, trots allt beslutat om att bevilja 
krediten. 

 
 
 

616 I ARN 2008-4256 hade en gäldenär bedömts kreditvärdig enligt kreditgivarens modeller och 
beviljats en kredit om 20 000 kronor. Gäldenären levde på försörjningsstöd med en årsinkomst 
om 90 000 kronor och hade en god man förordnad eftersom hon bland annat led av psykiskt 
funktionshinder. För att beviljas krediten angavs att kredittagaren sedan minst sex månader hade 
en fast anställning och en årsinkomst om minst 120 000 kronor. Kreditgivaren ansågs inte ha haft 
anledning att ifrågasätta gäldenärens kreditvärdighet. I ARN 2008-1234 hade gäldenären 
befintliga lån om 150 00 kronor. Enligt utdrag från Upplysningscentralen hade det under det 
senaste året inkommit ett 30-tal kreditförfrågningar om gäldenären. Den gode mannen hade 
begärt att gäldenärens kreditkort skulle spärras, men banken underlät detta med hänvisning till att 
en god man inte inskränker en persons rättshandlingsförmåga. Krediten jämkades inte. Två 
ledamöter var dock skiljaktiga. I det tredje fallet, ARN 2009-0057, beviljades en konsument 
ytterligare en kredit hos en kreditgivare. Konsumenten hade då vid flera tillfällen varit försenad 
med betalningen och hade även betalningsanmärkningar från tidigare år. Konsumenten hade 
dessutom ytterligare tolv beviljade krediter om cirka 400 000 kronor. Kreditgivaren avskrev den 
senast beviljade krediten med motiveringen att de egna rutinerna inte följts. Däremot avslog 
nämnden begäran om jämkning med hänvisning till HD:s praxis.  
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När det särskilt lagreglerade kreditprövningskravet infördes i konsument-
kreditlagen år 2004 var det sannolikt även en reaktion och kritik av rättsläget 
efter HD:s uttalanden i ovan nämnda avgöranden. I propositionen angavs att 
ett krav på kreditprövning infördes mot bakgrund av att regeln om god kredit-
givningssed lämnats osanktionerad samt att den inte fått någon vidsträckt 
tillämpning i praxis.617 En grundligare analys av konsumentskyddet på det 
finansiella området gjordes år 2005 i syfte att förstärka konsumentskyddet. 
Bland andra lämnades ett förslag till en civilrättslig sanktionsregel vid bristande 
kreditprövning. Förslaget tog sikte på de situationer när en kredit beviljats, men 
där en noggrann kreditprövning skulle visat att kredittagaren saknat 
ekonomiska förutsättningar att fullgöra åtagandet. Regeln skulle därmed 
förtydliga vikten av att genomföra en noggrann kreditprövning. En sådan regel 
ansågs motiverad mot bakgrund av att de näringsrättsliga möjligheterna att 
ingripa bara verkar i förebyggande syfte och att HD:s praxis avseende 
civilrättsliga följder varit alltför restriktiv.618 Förslaget ledde dock aldrig till 
någon vidare lagstiftningsåtgärd. Förslaget har år 2015 åter lyfts fram i syfte att 
stärka konsumentskyddet mot överskuldsättning.619 

Jämkning till följd av bristande kreditprövning har också åberopats i 
anledning av fordringskrav till följd av borgensåtaganden. Vid kreditåtaganden 
är det inte ovanligt att kreditgivaren kräver någon form av säkerhet för kredit-
en. En sådan säkerhet är borgen. En vanlig form av borgen är en 
proprieborgen, genom vilken borgensmannen åtar sig borgensansvaret såsom 
för egen skuld. En proprieborgen innebär således att kreditgivaren kan kräva 
fordran direkt från borgensmannen utan att först kräva ersättning av kredit-
tagaren.620 Borgensmannens uppgift blir då att på begäran från kreditgivaren 
infria skulden varefter borgensmannen får regressrätt mot kredittagaren.621 En 
undersökning från Konsumentverket från år 1994 visade att tio procent av alla 
privatpersoner som gått i borgen fått problem i anledning av sitt åtagande.622 

 
 
 

617 Se prop 2002/03:139, s 253. 
618 Eriksson, Anders, Konsumentskyddet på det finansiella området, s 4 och s 38–42. 
619 Kommittédirektiv 2015:43. 
620 Proprieborgen regleras i 10 kapitlet 9 § HB.  
621 2 § 2 st skuldebrevslagen (1936:81). 
622 Ingvarsson, Torbjörn, Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgens-
åtaganden, s 34. 
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Borgensåtagandet kan i vissa fall uppvisa stora likheter med en konsument-
kredit, men omfattas inte direkt av konsumentkreditlagen.623 Av praxis från 
EU-domstolen gällande det tidigare konsumentkreditdirektivet framgår att 
borgensåtaganden är undantagna från direktivets tillämpningsområde och 
någon förändring av tillämpningsområdet kan på den punkten inte utläsas av 
konsumentkreditdirektivet.624 I motiven till konsumentkreditlagen omnämns 
inte heller kreditprövning av borgensman eller borgensåtagandens giltighet om 
banken brustit vid kreditprövning av borgensmannens eller gäldenärens 
ekonomiska förmåga. Ordalydelsen i konsumentkreditlagen tar också enbart 
sikte på näringsidkares plikter i förhållandet till en konsument och det förefaller 
helt klart att borgensåtaganden inte omfattas av lagen. 

För ett borgensåtagande vid en kommersiell kredit finns ett rättsligt krav på 
kreditprövning av borgensmannen enligt bank- och finansieringslagen.625 En 
kredit eller ett borgensåtagande får i enlighet med denna lag får bara beviljas 
om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Till skillnad 
från kreditprövning enligt konsumentkreditlagen ska kreditgivaren även ta 
ställning till andra faktorer hänförliga till kredittagaren, samt ställda säkerheter 
och garantier. Den förväntade kreditförlusten ska bedömas utifrån dessa olika 
faktorer, som exempelvis kvalitén på ställda borgensåtaganden.626 

För konsumentkrediter kan en skyldighet att pröva borgensmannens 
återbetalningsförmåga antas följa av en analog tillämpning av regeln om god 
kreditgivningssed. En sådan skyldighet framgår även av Finansinspektionens 
allmänna råd.627 Dessa råd är visserligen inte bindande men de har med 
framgång åberopats i praxis till grund för jämkning, vilket utvecklas närmare 
nedan. Av råden framgår att kreditgivaren bör pröva borgensmannens 
nuvarande och framtida återbetalningsskyldighet och även beakta dennes övriga 
 

 
 

623 Detta kan jämföras med andra nordiska länder där privatpersoners borgensåtaganden särskilt 
regleras, Ingvarsson, Torbjörn, Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners 
borgensåtaganden, s 35–37 och Persson, Annina H, Bidrar borgensinstitutet till individers skuld-
sättning? s 50–51.  
624 C-208/98 Berliner Kindl Braueri, EU:C:2000:152 och direktiv 87/102/EEG. Se även Svea 
Hovrätts dom 2015-03-09 i mål T 6651-14. 
625 8 kapitlet 1 och 4 §§ bank- och finansieringslagen. 
626 Prop 2002/03:139, s 535.  
627 Jämför FFFS 2014:11 5 kapitlet Borgen och tredjemans pant, s 7. När regeln om god kredit-
givningssed infördes i 1992 års konsumentkreditlag ansågs den kodifiera redan gällande praxis 
som omfattade en skyldighet att pröva kredittagarens möjlighet att fullgöra kreditavtalet. 
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förpliktelser. Vidare ska borgensmannen skriftligen informeras om åtagandets 
innebörd enligt ett antal informationspunkter. Borgensåtagandet ska bara 
accepteras om det utgör en betryggande säkerhet för krediten. Kreditgivaren 
har enligt svensk praxis även en principiell skyldighet att informera borgens-
mannen i de fall kredittagarens ekonomi försämras så att borgensmannens 
regressrätt äventyras.628 Enligt allmänna borgensrättsliga principer får borgens-
mannen framföra samma invändningar som huvudgäldenären och skyddas 
därmed indirekt om huvudförhållandet är en konsumentkredit.629 

Jämkning av borgensåtaganden efter bristande kreditprövning har prövats 
både i Allmänna reklamationsnämnden och i allmän domstol i några fall.630 Den 
bristande kreditprövningen har i vissa fall avsett kredittagaren och i andra fall 
borgensmannen. I alla de fall som prövats i domstol fanns även en nära 
personlig koppling mellan borgensmannen och kredittagaren, antingen genom 
släktskap eller direkt ägarskap.631 Likt de övriga kreditprövningsfallen kom en 
rad avgöranden under 1990-talet. Därefter förefaller den typen av avgöranden 
har varit få eller inga, för att åter aktualiseras under år 2014. 

Fem avgöranden refereras i praxis mellan åren 1993 till 1999. Borgens-
åtagandena som prövades var undertecknade någon gång mellan åren 1985 till 
1990. I två av fallen prövades om jämkning av borgensåtagandet skulle ske till 
följd av att kreditgivaren inte prövat kredittagarens återbetalningsförmåga. I båda 
fallen ogillades talan trots att banken inte i något av fallen uppfyllt 

 
 
 

628 I NJA 1992 s 351 konstaterades att en borgenär har en principiell skyldighet att bevaka att 
borgensmannens regressrätt inte går förlorad. I målet hade en bank lånat ut pengar mot borgen 
till ett företag. Borgensmannen underrättades inte om att fordran inte var betald förrän efter det 
att bolaget försatts i konkurs, knappt två år efter lånets förfallodatum passerat. HD konstaterade 
att det mellan borgensmannen och borgenären föreligger ett kontraktsförhållande med 
ömsesidiga förpliktelser. För att inte borgensmannens möjligheter att förmå gäldenären att betala 
ska gå om intet måste borgenären underrätta borgensmannen om händelser som kan äventyra 
regressrätten, om det inte kan förutsättas att borgensmannen själv håller sig informerad. Banken 
hade inte i det aktuella fallet vidtagit några andra åtgärder mot gäldenären efter lånets 
förfallodatum än att skicka en betalningspåminnelse.  
629 Ingvarsson, Torbjörn, Allmänna råd och jämkning av borgensåtaganden, s 868. 
630 NJA 1993 s 163, NJA 1996 s 19, NJA 1997 s 524, NJA 1999 s 408, RH 1995:10 och Svea 
Hovrätts avgörande 2015-02-03 i mål T-11852-13. Allmänna reklamationsnämndens avgöranden: 
1990/91 ref 6, 7 och 12, 1992/93 ref 12, 1993/94 ref 1995/96 ref 8 (borgensåtagande i 
hyresförhållande), 11, 12 (borgensförbindelse i anledning av hyresavtal), 1997 ref 11. 
631 Med nära anhörig avses här syskon, make, sambo eller sambos mamma. I ett fall, NJA 1999 
s 408, var de två borgensmännen gifta makar och kredittagaren, ett av dem helägt aktiebolag.  
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informationsskyldigheten till borgensmännen. I det äldre fallet, 
NJA 1993 s 163, slogs dock fast att om kreditgivaren frångått kraven för kredit-
givning skulle det, åtminstone i mera kvalificerade situationer, uppfattas som 
banken åsidosatt förutsättningarna för ett borgensåtagande.632 Med detta 
uttalande föreföll det möjligt att jämka borgensförbindelser när kredit-
prövningen av gäldenären varit dålig. HD har dock inte använt denna 
möjlighet.633 

I tre av fallen RH 1995:10, NJA 1997 s 524 och NJA 1999 s 408 jämkades 
åtagandet.634 Gemensamt för dessa avgöranden är att ingen eller bristfällig 

 
 
 

632 Avgörandet har kommenterats av Gorton, Lars, Finansiella institutioners rådgivningsansvar –
 kommentarer i anslutning till nyare litteratur, s 300–315, Kleineman, Jan, Kreditgivaransvaret – 
professionsansvar under utveckling, och av Johan Lind i en recension i JT 1993/94, s 592–602,  
633 NJA 1996 s 19. I målet bedömdes banken visserligen inte ha gjort en sådan självständig och 
grundläggande kreditprövning av kredittagaren som föreskrevs i 2 kapitlet 13 § bankrörelselagen. 
Å andra sidan hade borgensmännen inte bevisat att banken på ett sådant kvalificerat sätt åsidosatt 
regeln att borgensåtagandet skulle kunna falla bort. Att banken inte informerat borgensmännen 
om kredittagarnas inkomstförhållanden ansågs inte påverka borgensmännens skyldighet att 
betala. 
634 RH 1995:10. En maka hade år 1988 dels undertecknat en borgen för en konsumentkredit, dels 
en generell borgen för sin makes skulder. Banken hade inte gjort någon egentlig kreditprövning 
av henne utan nöjt sig med att konstatera att hon var gift med gäldenären, som ansågs vara en 
aktad och förmögen person. Informationstexten på den generella borgensförbindelsen ansågs 
inte tydligt ha klargjort åtagandets omfattning, särskilt inte med hänsyn till att borgensmannen 
ingått förbindelsen i egenskap av privatperson. Borgensförbindelsen för konsumentkrediten 
ansågs däremot uppfylla kravet på information om åtagandets innebörd genom att skuldebrevet 
och den tillhörande borgensmeningen. I det andra fallet, NJA 1997 s 524, hade ett 
borgensåtagande lämnats av kredittagarens sambo och sambons mamma som säkerhet för ett 
kommersiellt leasingavtal som ingåtts år 1991. Leasingavtalet missköttes och avtalet sas upp. 
Borgensavtalet hade ingåtts utan att borgensmannen informerats om innebörden av 
borgensförbindelsen, och borgensmannen trodde att hennes betalningsskyldighet var begränsad 
till ett visst belopp. Vid tidpunkten för avtalets ingående saknades författningar och föreskrifter 
för hur finansbolagen skulle hantera borgensförbindelser. De allmänna råd som 
Finansinspektionen senare utfärdade ansågs ändå till viss del vara vägledande. 
Finansinspektionens råd från år 1991, liksom de från år 1993, behandlade särskilt situationen när 
en fysisk person skulle ingå en borgensförbindelse för ett kommersiellt avtal utan att ha väsentligt 
inflytande över kredittagarens verksamhet. I dessa fall skulle borgensförbindelsen bara accepteras 
om en kreditprövning av borgensmannen visade att förbindelsen utgjorde en betryggande 
säkerhet för krediten. I dess råd poängterades också särskilt vikten av att borgensmannen 
informerades om innebörden av åtagandet. I målet hade borgensmannen inte ingått förbindelsen 
i vinningssyfte utan för att hennes dotter var sambo med kredittagaren och hon hade inga 
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kreditprövning genomförts av borgensmannen. I de båda avgöranden från HD 
bedömdes kreditgivaren inte ha genomfört en kreditprövning av borgens-
mannen i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd. Dessa råd är visser-
ligen inte bindande men fick ge uttryck för en standard. När denna standard 
inte efterlevdes ansågs en sådan oskälighet som avses i 36 § avtalslagen 
föreligga.635 

HD tycks alltså haft en något välvilligare inställning till att jämka borgens-
mäns än kredittagares åtaganden till följd av bristande kreditprövning. En 
förklaring till detta kan vara den avvägning som görs vid tillämpningen av 36 § 
avtalslagen mellan å ena sidan den ena partens skyddsbehov och å andra sidan 
avtalets funktion som en slutlig uppgörelse av parternas mellanhavanden. För 
kreditgivarens del innebär ju ett jämkat borgensåtagande, till skillnad från ett 
jämkat kreditavtal, inte en direkt kreditförlust eftersom huvudgäldenärens 
förpliktelse i huvudregel kvarstår.636 

 
 
 

möjligheter att förutse hur verksamheten skulle fortskrida. Borgensmannen hade, med fog, utgått 
från att föremålet för leasingavtalet, en lastbil, i första hand skulle tas i anspråk för eventuella 
förpliktelser enligt avtalet. Bestämmelsen om skadestånd återfanns på en undanskymd plats i 
leasingavtalet och det var därigenom svårt att förutse att denna skulle kunna utlösa ett så stort 
betalningsanspråk mot henne. Betalningsanspråket jämkades med 60 procent. I det tredje fallet, 
NJA 1999 s 408, hade två makar ingått en generell proprieborgen utan beloppsbegränsning för 
ett aktiebolag som de två var ensamma ägare till genom ett annat helägt aktiebolag. Makarnas 
ekonomiska förhållanden var vid borgensförbindelsens ingående sådana att det måste varit 
uppenbart för banken att makarna inte på långa vägar skulle kunna infria borgensåtagandet om 
det skulle tas i anspråk. Borgen hade å ena sidan lämnats som säkerhet för verksamhet i ett 
aktiebolag som makarna ägt och haft insyn i och som bedrivits i vinstintresse, med ett risktagande 
som makarna varit införstådda med. Å andra sidan var de båda makarna småföretagare och intog 
en underlägsen ställning i förhållande till banken. Banken var vid kreditprövningen skyldig att 
följa Finansinspektionen allmänna råd, som då hade trätt i kraft. Vid kreditgivning skulle enligt 
dessa råd borgensförbindelsen utgöra en betryggande säkerhet för krediten. Banken ansågs 
genom att godta beloppet och kräva betalning med stöd av borgensförbindelsen, ha agerat i strid 
med Finansinspektionens allmänna råd. Beloppet som makarna skulle betala sattes ned från 
4 297 636 kronor till 1 000 000 kronor som makarna solidariskt skulle betala. Se även Ingvarsson, 
Torbjörn, Borgensåtagande för kommersiell kredit jämkat med stöd av 36 § avtalslagen, s 415–
420. 
635 Se även Ingvarsson, Torbjörn, Allmänna råd och jämkning av borgensåtagande, s 874. 
636 Exempelvis om gäldenären beviljas skuldsanering bortfaller huvudfordran enligt 23 § SksanL. 
Se även Ingvarsson, Torbjörn, Den som går i borgen går i sorgen – skuldsaneringslagen som 
aktualiserar gammalt ordspråk, s 1123–1128. 
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Svea Hovrätt har i två avgöranden från år 2015 inte jämkat borgens-
åtaganden med anledning av bristande kreditprövning av borgensmannen med 
hänvisning till principen att avtal ska hållas.637 Utifrån uppgifterna i ett av fallen 
förefaller visserligen en kreditprövning ha gjorts, men borgensmannens 
åtagande har godtagits trots att det saknats betalningsförmåga. 

Sammanfattningsvis kan det finnas skäl att anta att kreditgivarnas krav på 
borgen för konsumentkrediter borde minska genom att kreditprövningen ska 
utgå från förmågan att betala kostnaderna för krediten och inte om en säkerhet 
kan ställas. Det kan däremot antas att borgen även fortsättningsvis kommer att 
krävas för vissa kommersiella krediter, och att borgensmannen även 
fortsättningsvis i många fall kommer att kunna vara likställd med en 
konsument. För att stärka konsumentskyddet vid borgensåtaganden borde en 
modern lagstiftning med en tydlig beskrivning av rättsläget och som 
harmoniserar med övrig konsumentlagstiftning införas. Särskilda krav på kredit-
givaren för att ta till vara borgensmannens intresse borde även krävas i de 
särskilt känsliga situationer som uppkommer när borgensmannen är nära släkt 
med kredittagaren eller ägare av densamma.638 

En undermålig kreditprövning kan få omfattande ekonomiska konsekvenser 
för den enskilde kredittagaren. Det är visserligen vanligen denne som bäst kan 
 

 
 

637 Svea Hovrätts dom 2015-03-09 i mål T 6651-14 och Svea Hovrätts dom 2015-02-03 i mål 
T 11852-13. I båda fallen hade borgensmannen gått i borgen för det egna bolagets krediter och 
hade insyn i bolagets ekonomiska förhållanden. I Svea Hovrätts dom 2015-02-03 i mål T 11852-
13 hade fyra övertrasseringskrediter och en ny kredit beviljats utan att en ny kreditprövning i 
enlighet med 12 § 2 st konsumentkreditlagen gjorts. Ett sådant krav på förnyad kreditprövning 
om borgensåtagandet utökas saknas i Finansinspektionens allmänna råd. Vid en samlad 
bedömning ansågs det inte vara oskäligt att låta borgensmannen infria åtagandena. I det andra 
fallet, Svea Hovrätts avgörande 2015-03-09 i mål T 6651-14, hade kreditprövning gjorts av både 
kredittagaren och borgensmannen. Tingsrätten jämkade borgensmannens åtagande eftersom det 
måste ha framstått som uppenbart för kreditgivaren att borgensmannen inte på långt när skulle 
kunna betala kreditbeloppen och räntan om han skulle krävas på betalning. Domen ändrades av 
Svea Hovrätt, trots att det slogs fast att det måste stått klart för kreditgivaren att ett infriande av 
borgensåtagandet skulle innebära mycket betydande svårigheter för borgensmannen. Beloppen 
som omfattades av borgensåtagandet hade varit begränsade i förhållande till borgensmannens 
inkomster och därför inte stått i klar strid (min kursivering) med Finansinspektionens allmänna 
råd. Detta kan ses mot bakgrund av att kreditupplysningen visade en taxerad inkomst om 
346 000 kronor och en utnyttjad kredit om 70 000 kronor. Enligt borgensmannens egna 
uppgifter saknades andra tillgångar och han var ensamstående med försörjningsskyldighet för två 
barn. Han hade även ansökt men inte beviljats ett annat banklån till följd av bristande betalnings-
förmåga. 
638 Persson, Annina H, Bidrar borgensinstitutet till individers skuldsättning? s 64–65. 
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bedöma sin egen betalningsförmåga, men samtidigt är det uttalade syftet med 
kreditprövning att förhindra att konsumenter lånar mer än de kan betala 
tillbaka. Möjligheten för en konsument att få avtalet jämkat till följd av 
bristande kreditprövning tycks vara mycket liten. Domstolarna visar en klar 
ovilja att ingripa i parternas skyldigheter som följer av ett ingånget kreditavtal. 
Den skyddsbehövande konsument som återfinns i förarbetena till god kredit-
givningssed och till kreditprövningskravet, som redovisats i inledningen av 
detta avsnitt, motsvaras inte av den konsument som finns i de ovan redovisade 
avgörandena.639 Den uppfattning om konsumenten som återfinns i 
avgörandena speglar en rationell konsument som kan ta eget ansvar och 
förväntas förstå konsekvenserna av sitt eget handlande. 

Användningen av enbart ett näringsrättsligt sanktionssystem för bristande 
kreditprövning förefaller inte förebygga överskuldsättning. Trots att kredit-
givarna inte efterlever reglerna drabbas de inte på ett kännbart sätt. Den 
enskilde konsumenten kan i vissa fall däremot drabbas orimligt hårt. Utredning 
efter utredning visar att reglerna inte efterlevs. Ändå fortsätter lagstiftaren att 
återgå till antagandena att det ligger i kreditgivarnas eget intresse att minska sina 
kreditförluster och att oseriösa kreditgivare ska konkurreras ut. De ovan 
redovisade avgörandena visar dock att det är uppenbart att det marknads-
rättsliga sanktionssystemet varken varit effektivt eller avskräckande. Bestämm-
elserna har varken säkerställt efterlevnaden av bestämmelserna i konsument-
kreditdirektivet eller förhindrat överskuldsättning. 

En civilrättslig sanktion vid bristande kreditprövning skulle sannolikt skapa 
ett starkt skydd mot överskuldsättning.640 En sådan civilrättslig sanktionsregel 
finns i ett flertal av EU:s medlemsländer.641 Införandet av en motsvarande 
svensk regel är åter under utredande.642 

De avgöranden som redovisats ovan speglar sannolikt en vanlig företeelse, 
en konsument beviljas en kredit trots att det i den egna ekonomin saknas 

 
 
 

639 Prop 1991/92:83, s 108 och Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, 
s 90. 
640 Ett sådant förslag har också lagts fram men lämnades utan åtgärd vid införandet av 2010 års 
KkrL. Se närmare Eriksson, Anders, Konsumentskyddet inom det finansiella området, Fi 
2005-09-12, s 38–42. 
641 Se exempelvis C-565/12 Crédit Lyonnais, EU:C2014:190 och Kommittédirektiv 2015:43, s 6. 
642 Dir 2015:43 En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter, s 6–7.  
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förutsättningar att klara av att fullfölja avtalet. Konsumenten tar antingen en 
medveten ekonomisk risk eller kan inte förstå de ekonomiska konsekvenserna 
av kreditavtalet. En civilrättslig ogiltighetsregel vid bristande kreditprövning, 
oavsett om det gäller kredittagaren eller en borgensman, skulle kunna 
rättfärdigas utifrån en konsumentskyddsaspekt. Konsumenten agerar helt enkelt 
inte rationellt och behöver skydd.643 Kreditgivaren har också ett kunskaps- och 
informationsövertag i förhållande till konsumenten. Näringsidkaren har 
förmåga att bedöma innebörden och effekten av olika krediter på ett sätt som 
en genomsnittlig konsument saknar. Näringsidkaren har också möjlighet att 
beakta och fördela sin kreditrisk över samtliga sina kunder.  

För en del kreditgivare är dessa kunder också de mest lönsamma och handel 
med skulder har blivit en lukrativ affär. Tack vare dröjsmålsräntan växer skuld-
en i värde och det får därigenom mindre betydelse om skulden återbetalas eller 
inte.644 Kreditgivaren har således inget att förlora på att skulden inte 
återbetalas.645 

Om näringsidkaren medvetet tar en hög risk genom att bevilja en kredit till 
en konsument med känd svag återbetalningsförmåga, borde detta i högre grad 
än idag drabba kreditgivaren ekonomiskt. Som reglerna ser ut idag, är det 
förutom konsumenten själv, också i hög grad samhället som får stå för 
kostnaderna som uppkommer i form av indrivningsverksamhet och i ett senare 
skede andra former av kostnader förknippade med överskuldsättning.646 

3.4.6 Kreditprövningens tudelade syfte 

Kreditprövning som rättsligt fenomen kan konstateras ha två olika 
huvudsyften. Det ena syftet regleras i bankrörelselagen och är en strävan att 
upprätthålla systemstabilitet i samhället så att banker och finansinstitut inte riskerar 
att försättas i konkurs till följd av stora kreditrisker.647 Det andra syftet är 
konsumentsskyddsaspekten, det vill säga en målsättning att förhindra att 

 
 
 

643 Howells, Geraint, Ramsay, Iain, Wilhelmsson, Thomas, Consumer law in its international 
dimension, s 10–13.  
644 Se exempelvis DN 2013-04-30, Ungas skuldberg en handelsvara för börsföretag och P1 
Special 2015-04-06.  
645 Kommittédirektiv 2015:43, s 3. 
646 Detta utvecklas närmare i avsnitt 5:6 och kapitel 6.  
647 Prop 2002/03:139, s 1. 
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konsumenter får problem att betala sina skulder. Dessa båda syften är dock 
nära sammanflätade och har båda betydelse för konsumentintresset.  

Det första syftet tar sikte på att skydda konsumentkollektivet. Genom att 
minska riskerna för att banker och kreditgivare försätts i konkurs tryggas 
konsumenternas insättningar och kunderna vågar anlita dessa. Färre och lägre 
kreditförluster minskar också kostnaderna för kreditgivarna och kan därigenom 
bidra till sänkta priser för konsumentkollektivet. 

Kreditprövning av den enskildes betalningsförmåga tar däremot sikte på att 
skydda den enskilde kredittagaren. Att den enskilde förmår betala sina skulder 
leder även till att systemstabiliteten upprätthålls och priserna för konsument-
kollektivet i vart fall inte förväntas stiga. 

Under de senaste åren har osäkra kreditmarknader fått frågan om 
konsumentskydd och systemstabilitet att ställas i fokus både internationellt och 
nationellt. I kölvattnet av den senaste finansiella krisen har arbetet med att 
stärka konsumentskyddet drivits av organisationer som Financial Stability 
Board, G20 och OECD.648 I en rapport från år 2011 utarbetade FSB på 
begäran av G20, tio principer för att stärka konsumentskyddet på det finansiella 
området. Rapporten fokuserade i huvudsak på konsumentskydd inom den 
finansiella sektorn och innehåller riktlinjer för utlåning av konsumentkrediter 
inklusive fastighetskrediter utifrån finansiella stabilitetsaspekter.649 Konsument-
skydd och systemstabilitet behöver inte nödvändigtvis företräda motstående 
intressen. Däremot bör det vara av vikt att hålla isär vad som i realiteten avses 
när åtgärder vidtas för att stärka konsumentskyddet. 

Även i Sverige har konsumentskyddsfrågor kommit att drivas av andra än de 
traditionellt konsumentskyddande organisationerna och myndigheterna. Finans-

 
 
 

648 Rapporten,”Consumer Finance Protection with particular focus on credit” 2011-10-26, 
Financial Stability Board, kom till efter förfrågan från G20-gruppen. Rapporten byggde till stora 
delar på en enkät som besvarats av medlemsländerna under sommaren 2010. Därutöver har 
information hämtats från OECD Task Force on Financial Consumer Protection under the 
committee in Financial Markets, World Bank’s Global Program on Consumer Protection and 
Financial Literacy och Network of Financial Consumer Regulators (FinCoNet). Olika 
konsumentorganisationer fungerade också som referenser under arbetets gång. FSB svarade för 
utformandet av rapporten medan OECD utformade principerna. 
649 Rapporten omfattade inte utbildning i finansiella frågor, något som istället handläggs av 
”OECD Task Force on Financial Consumer Protection under the Committee on Financial 
Markets”, och inte heller frågor om finansiell exkludering, som handläggs av ”the Financial 
Action Plan” inom G20.  
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inspektionen startade under 2014 ett nytt verksamhetsområde för konsument-
skydd för att få ett tydligare fokus på konsumentskyddfrågor och på så vis 
stärka konsumentens ställning.650 Det konsumentskydd Finansinspektionen ska 
tillgodose grundar sig på att skydda de tillgångar som konsumenterna har i de 
finansiella företagen. Det skyddet uppkommer genom att myndigheten 
säkerställer att de utlånande företagen är finansiellt stabila genom att det råder 
en sund balans mellan kapital och risker.651 Det är tveksamt om och i vilken 
omfattning Finansinspektionens konsumentskydd även kan skydda den 
enskilda konsumenten mot överskuldsättning. 

Kreditprövning anses vara ett starkt medel för motverka risken för att 
konsumenter ingår förhastade kreditavtal som de senare inte kan infria och kan 
därför ses som en regel som tar till vara konsumentens skyddsbehov.652 Kravet 
på kreditprövning har återkommande kritiserats för att leda till onödig admin-
istration och kostnader för kreditgivarna utan att konsumentskyddet förbättras i 
motsvarande mån. Vid en intresseavvägning har dock konsumenternas problem 
med överskuldsättning vägt så tungt att ett en reglering bedömts vara 
motiverad.653 

I svensk rätt anges syftet med kreditprövningen enligt konsumentkreditlagen 
vara att bedöma kredittagarens nuvarande och framtida betalningsförmåga. 
Saknas ekonomisk förmåga ska kreditansökan avslås.654 En motsvarande 
motivering saknas i konsumentkreditdirektivet som enbart föreskriver en 
bedömning av konsumentens kreditvärdighet utifrån tillräckliga uppgifter.655 
När kreditprövningskravet infördes i konsumentkreditlagen år 2004 var syftet, 
som tidigare nämnts, dels att stärka konsumentskyddet, dels att markera 

 
 
 

650 Juridik idag, 2014-02-20, Konsumenternas ställning på finansmarknaden stärks, tydligare 
fokus på konsumentskyddsfrågor.  
651 www. fi.se, per 2014-11-03. 
652 Se exempelvis SOU 1988:5, Hushållens skuldsättning, Ds 2013:17, Straffavgift vid bristande 
kreditprövning, prop 2002/03:139, s 253, Reifner, Udo, European Coalition for Responsible 
Credit, Principle of Responsible Credit, The resolution, Seeking Legal Solutions to Debt 
Problems in a Credit Society, adopted by the Conference of European Ministers of Justice 2005 
och Consumer Finance Protection with Particular Focus on Credit, Financial Stability Board 26 
October 2011. 
653 Se prop 2002/03:139, s 253 och prop 2009/10:242, s 53 och s 55. 
654 Jmf 5 a § 1992 års KkrL, prop 2009/10:242, s 53–56, FFFS 2011:47 2 kap Kreditgivning, s 2, 
och Beslutspromemoria FI Dnr 10-4628, 2011-10-06, s 8–9.  
655 Artikel 8 i direktiv 2008/48/EG. 
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näringsidkarens ansvar för att människor inte ska låna mer pengar än som står i 
proportion till deras inkomster och ekonomiska förhållanden. Därigenom 
skulle överskuldsättning hos konsumenter förebyggas. Det ansågs också finnas 
ett värde i att förtydliga och precisera näringsidkarens skyldighet att iaktta god 
kreditgivningssed.656 Vid införandet av konsumentkreditlagen förtydligades i 
propositionen att kreditprövningskravet inte ska flytta ansvaret från 
konsumenten till näringsidkaren. I motsats till motiven när kredit-
prövningskravet infördes, bekräftades istället de ställningstagande som gjordes i 
praxis under 1990-talet. 657 Endast i sällsynta undantagsfall ska ett kreditavtal 
jämkas till följd av bristande kreditprövning.658 Lagstiftaren har följt HD:s 
marknadskonforma inställning. Konsumenten ska ges information för att 
därefter själv tillgodose sina egna intressen.  

Förarbetsuttalandena understryker att det är konsumentens ekonomiska 
intresse som ska upprätthållas och en rationell konsument som ska skyddas. 
Konsumentens ekonomiska intresse upprätthålls genom att ansvaret 
överlämnats, eller snarare återlämnats till konsumenten och det är den enskilde 
själv som har bestämmanderätten att ingå eller inte ingå ett avtal. Den enskildes 
valfrihet kan på så vis upprätthållas. Lagstiftarens föreställning om den 
konsument som ska skyddas kom också att förändras efter HD:s avgöranden. 
Den konsument som skyddas genom regeln idag är en självständig individ som 
handlar rationellt och själv tar ansvar för sina förpliktelser. Den konsument 
som den äldre konsumentkreditlagen avsåg att skydda med kredit-
prövningskravet var i högre grad skyddsvärd och svag. 

Antalet företag som erbjuder snabblån har ökat och ökad konkurrens bland 
kreditgivarna i övrigt kan vara en orsak till mer påträngande marknadsföring 
och mindre noggrann kreditprövning. Enligt uppgifter från Kronofogde-
myndigheten år 2011 kan en orsak till att antalet obetalda snabblån börjat öka 
förklaras av kreditgivarnas bristande kreditprövning.659 Påståendet 
exemplifierades med en kredittagare som beviljats ytterligare en kredit, trots att 
kredittagaren redan hade 22 betalningsanmärkningar och var restförd hos 

 
 
 

656 Prop 2002/03:139, s 251–253. 
657 Se exempelvis NJA 1996 s 3 och NJA 1999 s 304 som refererats i avsnitt 3.4.5.  
658 Prop 2009/10:242, s 57 jämfört med prop 2002/03:139, s 253 samt NJA 1996 s 3 och NJA 
1999 s 304.  
659 Ds 2013:26, Viss kreditgivning till konsumenter, s 20–21. 
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Kronofogdemyndigheten. En annan kredittagare beviljades en kredit trots att 
denne hade skulder för hundratusentals kronor som föranlett 
utmätningsåtgärder. 

Kreditprövning har hämtats till konsumenträtten från det finansiella 
regelverket och har ursprungligen tillkommit som en regel för att upprätthålla 
systemstabiliteten. Utgångspunkten för detta är att kreditgivare i sin utövning 
vill undvika kreditförluster och därför undviker att låna ut om risken är hög att 
skulden inte blir betald. Den uppfattningen har återkommande förekommit när 
krav på kreditprövning diskuterats i konsumentskyddsammanhang.660 Den 
lättvindiga kreditgivning som nu sker genom kreditgivare som förmedlar 
exempelvis snabblån, där kreditförluster snarast är affärsidén, passar helt enkelt 
inte in i denna föreställning. 

Risken för kreditförluster tycks inte avskräcka kreditgivaren från att bevilja 
krediter trots att konsumenten saknar återbetalningsförmåga. Handeln med 
obetalda krediter har kommit att bli en lönsam industri. Snabblåneföretag 
kompenserar kreditförluster genom tillägg av räntor och avgifter. Därtill 
kommer möjligheten till skatteavdrag för förlusten. Slutligen kan fordran säljas 
till ett inkassoföretag och kreditförlusten kan då vid denna tidpunkt ha vänts till 
vinst.661 I andra fall kan kreditgivaren även ha ett intresse av att konsumenten 
beviljas krediten så att pengarna kan användas till något kreditgivaren eller 
någon denne samarbetar med säljer. Antagandet att kreditgivare till varje pris 
vill undvika kreditförluster bör därför i vart fall inte antas omfatta alla kredit-
givare. Detta kan vara en förklaring till att den förväntade effekten av kredit-
prövningskravet uteblivit. 

Vad avser det tredje steget i kreditprövningsprocessen, att bevilja eller avslå 
krediten, tycks regelverket lämna ett relativt stort bedömningsutrymme för 
kreditgivaren. Ett litet belopp som enbart uppgår till en hundralapp kan framstå 
som något envar kan återbetala, åtminstone under en kortare återbetalnings-
period. I vart fall förefaller kreditansökningar som avser mindre kreditbelopp 
beviljas även då det förefaller uppenbart att kredittagaren inte har förmåga att 

 
 
 

660 Prop 1991/92:83, s 35, Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 55–58 och SOU 2008:82 
Vägen tillbaka för överskuldsatta, s 215. 
661 DN 2013-04-30, Ungas skuldberg en handelsvara for börsföretag. 
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infria avtalsförpliktelserna.662 Även i domskäl synes uppfattningen vara att 
kredittagarens betalningsförmåga är långtgående även då det saknas betalnings-
utrymme, bara det belopp som ska återbetalas inte uppgår till någon större 
summa.663 

En annan förklaring till att krediter beviljas även i de fall det förefaller 
uppenbart att konsumenten saknar ekonomisk förmåga, kan vara användningen 
av scoringmodeller. Av de ovan redovisade besluten från Konsumentverket att 
tilldela kreditgivare varning för bristande kreditprövning, framgår att kredit-
givarna nyttjat scoringmodeller för att genomföra kreditprövningen.664 Scoring-
modellerna som använts uppges utgå från uppgifter om konsumenten i 
offentliga register, som postadress, ålder, förvärvsinkomst och skuldsaldo. 
Uppgifterna läggs sedan utifrån statistik om konsumenter i allmänhet till grund 
för att beräkna sannolikheten för att konsumenten kan betala krediten. Det 
förefaller inte orimligt att anta att kreditgivarna använder scoringresultatet för 
att för att i första hand beräkna sannolikheten för en eventuell kreditförlust och 
inte för risken att konsumenten inte ska kunna betala tillbaka. Med beaktande 
av att risken för kreditförlust i många fall förefaller vara rätt liten, kan krediten i 
princip beviljas oavsett konsumentens ekonomiska förmåga. 

Av konsumentkreditdirektivet framgår inte närmare hur konsumentens 
kreditvärdighet ska bedömas, utan detta har lämnats till medlemsstaterna att 
själva precisera. Av propositionen till konsumentkreditlagen och av 
Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter framgår att en 
beräkning för att bedöma konsumentens betalningsutrymme ska göras utifrån 
de uppgifter som inhämtats om dennes ekonomi. Vid beräkningen ska hänsyn 
tas till konsumentens skäliga levnadskostnader. Själva beslutsförfarandet lämnar 
ett visst bedömningsutrymme och för att stärka konsumentskyddet för den 

 
 
 

662 Exempelvis avgörandena från Allmänna reklamationsnämnden ARN 2008-4256, 2008-1234 
och 2009-0057. 
663 Se exempelvis NJA 1999 s 304 där det konstaterades att en ränteutgift om 2 000 kronor i 
månaden utgjorde en liten belastning på den personliga ekonomin trots att den redovisade 
inkomsten var liten. Även uttalanden i Svea Hovrätts avgörande 2015-03-09 i mål T 6651-14 där 
borgensåtagande var ca 1 000 000 kronor och den taxerade inkomsten 346 000 kronor för en 
ensamstående pappa med två barn, liksom beslutet från ARN 2008-4256 där inkomsten utgjordes 
av försörjningsstöd om 90 000 kronor och krediten uppgick till 20 000 kronor. 
664 Se exempelvis Konsumentverkets beslut 2014-12-08, dnr 2014:542 och beslut 2013-02-14 dnr 
2012/1338. 
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enskilda konsumenten skulle föreskrifter med utförligare riktlinjer behöva 
införas. Bryter en kreditgivare mot en tydlig riktlinje blir det då även lättare för 
tillsynsmyndigheten att agera. 

För att kreditprövningen ska verka effektivt mot överskuldsättning förutsätts 
att konsumenten själv medverkar genom att lämna korrekta uppgifter om den 
egna inkomsten och eventuella skulder. Registeruppgifter avseende inkomst 
och skulder är på intet sätt heltäckande. Registeruppgifter om inkomst grundas 
på den taxerade inkomsten från föregående år och behöver inte överensstämma 
med den verkliga inkomsten. Registeruppgifter om skulder från olika kredit-
upplysningsföretag är inte heller heltäckande.665 Kreditupplysningsföretaget 
Upplysningscentralen, som är en stor aktör på marknaden, samlar vanligen in 
information från traditionella kreditgivare som banker och finansbolag.666 
Uppgifter om snabblån inhämtas vanligen inte. Inte heller skulder hos 
privatpersoner finns registrerade. Snabblåneföretagen ser därmed inte alltid om 
en konsument tagit krediter hos andra snabblåneföretag. Kredittagare som har 
tagit snabblån har vanligen ofta flera snabbkrediter, mellan tio till 20 lån.667 För 
att konsumentskyddet ska vara effektivt krävs således att konsumenten både 
tillfrågas om sin ekonomi och därefter lämnar sanningsenliga uppgifter. 

Utifrån aspekten att bara minska överskuldsättning bland konsumenter 
förefaller noggrann kreditprövning vara ett enkelt sätt att lösa problemet. 
Samtidigt innebär en alltför restriktiv kreditgivning bland etablerade kredit-
givare att vissa ekonomiskt svaga konsumenter inte alls kommer att få tillgång 
till krediter, samtidigt som den enskildes behov av att kunna låna pengar ändå 
kvarstår. 

 
 
 

665 Se exempelvis Upplysningscentralen, www.uc.se. Ett flertal snabblåneföretag marknadsför 
sina krediter genom att ange att kreditupplysning inte tas för krediten, se exempelvis Ferratum, 
Meddelandelån, Risicum med fler. För en sammanställning över företag som lämnar kredit utan 
kreditupplysning se smslåneoline.se 
666 Upplysningscentralen ägs av bankerna SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea. 
www.uc.se. 
667 Rapport från Sveriges konsumenter, Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån, 
2009, s 43–44. 
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3.5 Kontantinsats 

3.5.1 Kontantinsats för att förhindra förhastade kreditköp 

Kravet på kontantinsats är den fjärde konsumentskyddande aspekten i den pre-
kontraktuella fasen. Det finns ett flertal argument för att ett krav på en kontant-
insats kan bidra till att minska risken för överskuldsättning. Framför allt blir det 
svårare för konsumenten att ingå ofördelaktiga kreditavtal. Saknas tillräckligt 
med pengar blir det inget köp. Även det faktum att en kontantinsats bidrar till 
att varans värde bättre svarar mot den återstående skulden enligt kreditavtalet 
skyddar mot överskuldsättning.668 Skulle konsumenten av någon anledning 
behöva göra sig av med det köpta är det naturligtvis bra att försäljningssumman 
i så hög grad som möjligt motsvarar skulden. Kravet på kontantinsats i 
konsumentkreditlagen omfattar dock bara köp av en vara eller tjänst som 
finansierats genom en kredit som lämnats av en säljare eller annan kreditgivare 
som har en överenskommelse med säljaren, eller om den köpta varan eller 
tjänsten anges i kreditavtalet, ett så kallat kreditköp.669 

Regeln infördes första gången genom 1977 års konsumentkreditlag. Regeln 
har därefter överförts enbart med redaktionella ändringar till senare lagstiftning. 
Avbetalningsköplagen från år 1915 innehöll varken regler om krav på viss 
kontantinsats eller avbetalningstidens längd. Krav på kapitalinsats var dock 
ingen ny företeelse när den infördes i 1977 års lag, utan togs vid den tiden ut 
vid kreditköp inom bilhandeln. Kontantinsatsen skulle uppgå till 40 procent av 
köpesumman därtill var kredittiden begränsad till 24 månader.670 Erfarenheten 
från tidigare regleringar av kontantinsatsen visade att det hade varit svårt att få 
kreditgivarna att nyttja självreglering och få detta att fungera effektivt. Seriösa 
kreditgivare blev utkonkurrerade av dem som valde att inte följa 
överenskommelserna och det var svårt att utan lagreglering frivilligt uppnå det 
eftersträvade syftet. 

 
 
 

668 Prop 1991/92:83, s 44 jämförd med prop 1976/77:123, s 100. 
669 26 och 2 §§ KkrL.  
670 Regeln grundades på lag (1975:90) om bemyndigande att meddela föreskrifter om betalnings-
villkor vid yrkesmässig försäljning av bilar. Reglerna återfanns i förordningen (1959:575) med 
föreskrifter om vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar (omtryckt 1976:63) och 
i en överenskommelse mellan kommerskollegium och Motorbranschens riksförbund.  
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När förslaget om att lagstifta om en viss minsta kontantinsats väcktes vid 
införandet av 1977 års konsumentkreditlag, möttes det dock av en majoritet av 
negativa remissinstanser. Bland de remissinstanser som motsatte sig förslaget 
fanns Konsumentverket som ansåg att generella lagregler om en minsta 
kontantinsats, dels skulle kunna försvåra och möjligen omöjliggöra en 
utformning av kontantinsatsen efter näringsidkarnas och konsumenternas olika 
behov, dels inte kunde anpassas utifrån olika varor. Kritiken bland remiss-
instanserna rörde bland annat även utformningen av reglerna, lämplig nivå på 
kontantinsatsen, eventuell straffsanktionering vid överträdelse och behovet av 
en effektiv tillsyn för att motverka risken för snedvriden konkurrens.671 Dessa 
frågor kan än idag ses som regelns svagheter och som det finns anledning att 
särskilt granska och diskutera. 

Trots remissinstansernas kritik kom lagen att innehålla ett krav på kontant-
insats för alla typer av kreditköp i enlighet med ”god sed på marknaden”. 
Innebörden av god sed på marknaden lämnades att preciseras av Konsument-
verket genom förhandlingar och överenskommelser med näringsidkarna. På så 
sätt öppnades möjligheten att låta regeln kunna ändras både avseende vilka 
kreditformer som skulle omfattas och avseende kontantprisets storlek. 
Exempelvis ansågs god sed på marknaden vid lagens tillkomst innebära att 
någon kontantinsats inte behövde tas ut vid kreditköp med kontokort.672  

3.5.2 Krav på minsta kontantinsats vid krediter och kreditköp 

Regeln om en minsta kontantinsats är en nationell regel som saknar 
motsvarighet i konsumentkreditdirektivet.673 Medlemsstaterna kan därmed 
reglera kravet på kontantinsats i nationell rätt förutsatt att det görs i 
överensstämmelse med gemenskapsrätten i övrigt.674 

Vid kreditköp av vara ska säljaren i enlighet med god kreditgivningssed ta ut 
en kontantinsats av köparen.675 Kontantinsatsen ska enligt huvudregeln 

 
 
 

671 Prop 1976/77:123, s 99–100 och SOU 1975:63 Konsumentkreditlag mm, s 86–88. 
672 Prop 1976/77:123, s 108–109. 
673 Konsumentkreditdirektivet överlämnar till medlemsstaterna att fritt behålla eller införa 
nationella regler när det saknas harmoniserande bestämmelser i direktivet. Skäl 9 i preambeln i 
direktiv 2008/48/EG.  
674 Skäl 10 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. 
675 Kravet på kontantinsats gäller således vid kreditköp av vara. Genom att 1992 års konsument-
kreditlag kom att omfatta alla sorters krediter och inte bara kreditköp kom betydelsen av 
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motsvara 20 procent av varans kontantpris om det inte finns särskilda 
förhållanden som motiverar ett avsteg från detta.676 Kontantinsatsen kan 
ersättas till hela beloppet eller till viss del av en inbytesvara värderad enligt god 
sed på marknaden.677 Kontantinsatsen kan inte vara en kredit som lämnats av 
säljaren eller någon kreditgivare som säljaren har en överenskommelse om 
samarbete med.678 Det finns inga formella krav i lagens mening som måste vara 
uppfyllda för att en sådan överenskommelse ska anses föreligga mellan säljaren 
och kreditgivaren. Det är det faktiska innehållet i parternas samverkan som är 
avgörande för om en överenskommelse ska anses föreligga. Det är tillräckligt 
att säljaren enbart förmedlar krediten för ett finansieringsföretags räkning för 
att en överenskommelse ska anses föreligga.679 Är avtalet att betrakta som ett 
kreditköp ska också en kontantinsats motsvarande 20 procent av kontantpriset 
betalas. 

Från huvudregeln om krav på kontantinsats medges i enlighet med god 
kreditgivningssed undantag i tre olika fall.680 För det första undantas konto-
krediter och andra fortlöpande krediter, om inte annat följer av annan författ-
ning. Ett andra undantag görs för annan räntefri kredit än kontokredit som inte 
är förbunden med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom 
tre månader. Ett tredje och sista undantag finns för försäljning av husbyggsats, 
köks- eller våtrumsinredning, annat byggnadsmaterial eller teknisk utrustning 
som ska utgöra fast installation i fast egendom, om kontantpriset är högre än 
hälften av prisbasbeloppet.681 

Undantaget från kontantinsats för kontokredit kan förefalla lite märkligt 
eftersom en kontokredit är ett kreditköp i lagens mening och därför enligt 

 
 
 

definitionen av kreditköp att minska. Tidigare fanns i konsumentkreditlagen ett uttryckligt tillägg 
att om avsikten med avtalet är att konsumenten ska bli ägare av det hyrda spelar det ingen roll 
vad avtalet fått för benämning. Detta tillägg har tagits bort men rättsläget är ändå detsamma. 
Jämför prop 1976/77:123 s 105. Vid införandet av konsumentkreditlagen skulle begreppet kredit-
köp motsvara det bakomliggande direktivets term kombinerat kreditavtal. Rena hyresavtal omfattas 
däremot inte av lagen. Artikel 3 n) i direktiv 2008/48/EG samt prop 2009/10:242, s 41. 
676 26 § KkrL. 
677 KOVFS 2011:1, Till 26 § konsumentkreditlagen om kontantinsats vid kreditköp, s 8. 
678 26 § 2 st KkrL. 
679 MD 1984:13. 
680 KOVFS 2011:1, Till 26 § konsumentkreditlagen om kontantinsats vid kreditköp, s 8. 
681 Prisbasbeloppet fastställs enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). KOVFS 
2011:1, Till 26 § konsumentkreditlagen om kontantinsats vid kreditköp, s 8. 
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regelns ordalydelse borde omfattas av kravet. Om detta undantag för konto-
krediter är berättigat eller inte har diskuterats både vid arbetet med 1977 och 
1992 års konsumentkreditlagar. Av de förda diskussionerna framgår att 
lagstiftaren visserligen ansåg att det fanns ett behov av att ta ut en kontantinsats 
för att motverka oöverlagda kreditköp, men ekonomiska och praktiska 
argument ledde till att dessa undantogs. Kreditformen ansågs vara 
förhållandevis ekonomiskt fördelaktig för konsumenterna genom att inte vara 
så dyr. De mer praktiska argumenten visade att poängen med kontokrediter och 
syftet att avhålla konsumenten från oöverlagda köp syntes vara svårförenliga. 
Om en kontantinsats skulle betalas vid själva köpögonblicket skulle detta 
medföra att vitsen med kreditformen gick förlorad. Det andra motargument 
som presenterades var att om konsumenten istället skulle amortera kontant-
insatsen senare, skulle en del av syftet med regeln att avhålla från spontana köp 
försvinna.682 

Eftersom kontantinsats enbart behöver tas ut i enlighet med god kredit-
givningssed683 och kravet på kontantinsats inte anses vara praxis för kontoköp 
vållar fortsatt underlåtenhet att ta ut en avgift inga konflikter med lagregelns 
ordalydelse.684 Detta framgår också direkt av såväl Konsumentverkets riktlinjer 
som Finansinspektionens allmänna råd.685 

Genom att undanta kontoköp från kravet på kontantinsats tappar kontant-
insatsen något av sin konsumentskyddande idé. Kreditköp har i många fall, 
exempelvis inom hemelektronikbranschen, ersatts av kontoköp och en sannolik 
förklaring till detta kan vara att slippa kräva en kontantinsats av konsumenten. 

Kreditgivarnas kreativitet för att kringgå det aktuella konsumentskyddet 
illusteraras av olika äldre rättsliga avgöranden. Marknadsdomstolen prövade 
innan hyrköp med köpoption kom att omfattas av konsumentkreditlagen i ett 
avgörande från år 1991, vad som skulle betraktas som hyra respektive kreditköp 
enligt 1977 års lag. Frågan var om ett hemelektronikföretag försökte kringgå 
konsumentkreditlagen genom att erbjuda uthyrning först, för att sedan erbjuda 

 
 
 

682 Prop 1976/77:123, s 104–105 och prop 1991/92:83, s 44–45. 
683 Jämför 1977 års lag, i vilken kontantinsats enligt 8 § istället skulle tas ut enligt ”god sed” på 
marknaden. 
684 Prop 1991/92:83, s 44–45. 
685 KOVFS 2011:1, Till 26 § konsumentkreditlagen om kontantinsats vid kreditköp, s 8 och 
tidigare KOVFS 1992:4 punkt 3.6.2 respektive FFFS 1997:33 och FFFS 1992:23. 
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möjlighet att köpa det hyrda föremålet, med erbjudandet ”Hyr den först och 
köp den sedan för 5 kronor”. Erbjudandet avsåg enligt Marknadsdomstolen ett 
så kallat hyrköp, ett nyttjanderättsavtal med en optionsbestämmelse. Även i 
propositionen till 1977 års lag hade denna avtalstyp diskuterats. Å ena sidan 
ansågs parternas avsikt huruvida den som fått varan utlämnad till sig skulle bli 
ägare av varan vara avgörande. Å andra sidan hade denna bedömning av frågan 
kritiserats av lagrådet under beredningen eftersom det konstaterats att 
hyresavtal med köpoption inte föll in under lagens tillämpningsområde och att 
detta skulle kunna skapa skevhet bland reglerna på konsumentkreditområdet. 
Det ansågs dock inte vara aktuellt att låta hyresavtal omfattas av lagen.686 
Marknadsdomstolen konstaterade med hänvisning till förarbetena till 
konsumentkreditlagen att avtalet inte var ett kreditköp enligt konsumentkredit-
lagen och att konsumentkreditlagen därmed inte var tillämplig på avtalet.687 

Allmänna reklamationsnämnden gjorde däremot motsatt bedömning av en 
annan hyreskonstruktion i form av ett leasingavtal i ett konsumentförhållande. 
Nämnden fann att avsikten med att använda ett leasingavtal i en konsument- 
och näringsidkarrelation var att kringgå konsumentkreditlagens tvingande regler 
om exempelvis kontantinsats, effektiv ränta, återtagande och avräkning. I det 
aktuella ärendet rådde tvist om avräkningsförfarandet vid återlämnande av en 
bil. Leasingavtalet uppfyllde inte de krav på genomskådlighet som borde gälla 
vid konsumentavtal och eftersom avtalets bestämmelser framstod som direkt 
oförmånliga för konsumenten jämfört med konsumentkreditlagens regler, 
skulle de senare istället tillämpas. Oberoende av avtalets utformning skulle 
avräkningen vid återlämnandet av fordonet därför göras med stöd av 
konsumentkreditlagens bestämmelser.688 

Genom att låta konsumentkreditlagen även omfatta ”förtäckta” kreditköp 
har dessa avbetalningskonstruktioner blivit mindre vanliga på marknaden. 
Däremot har, som nämnts i avsnitt 2.5.3, förekomsten av privatleasing av bilar 
börjat förekomma. De privatleasingformer som nu förekommer förefaller 

 
 
 

686 Prop 1976:77:123, s 158, s 347–348 och s 369. 
687 MD 1991:31. Prop 1976/77:123 s 158, s 348 och s 369. Liknande förhållanden prövades i 
MD 1991:32 och resulterade i samma utgång. 
688 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1990/91 ref 10. Liknande resonemang med samma 
utgång fördes i ref 11 från samma år.  
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sakna en avtalad köpoption. Om kreditköpet inte omfattas av konsumentkredit-
lagen kan konsumenten hamna i en utsatt situation. 

För andra typer av krediter än kreditköp krävs normalt ingen kontantinsats. 
Enligt Finansinspektionens råd till kreditinstitut som lämnar krediter med 
bostad som säkerhet gäller dock för bostadskrediter sedan 1 oktober 2010 att 
krediten inte bör uppgå till mer än 85 procent av bostadens marknadsvärde vid 
tidpunkten då krediten lämnas.689 Ett lagreglerat amorteringskrav i lag om bank- 
och finansieringsrörelse föreslås också införas under våren 2016 i syfte att 
stärka den finansiella stabiliteten.690 

3.5.3 Avbetalningstidens längd 

När konsumenten står i begrepp att ingå avtal om ett kreditköp kan en låg 
månadskostnad framstå som ett lockande alternativ. En låg månadskostnad i 
förhållande till den köpta varans pris innebär dock en lång avbetalningsperiod. 
Långa avbetalningskontrakt försvårar för konsumenten att överblicka sin 
framtida ekonomi och låser upp kredittagaren till en och samma kreditgivare, 
vilket kan få konkurrensbegränsande följder. Avbetalningstiden längd blir på så 
vis en faktor som kan verka ekonomiskt ofördelaktigt och öka risken för 
överskuldsättning för konsumenten. 

Konsumentkreditlagen saknar regler både om hur lång avbetalningstidens 
längd får vara vid kreditköp och hur stort kreditbeloppet måste vara för att det 
ska få delas upp i mindre avbetalningsposter. Både Finansinspektionen och 
Konsumentverket beaktar dock att konsumenten har ett skyddsbehov vid 
kreditköp. Båda myndigheterna föreskriver i sina råd att det av god kredit-
givningssed vid kreditköp också följer att återbetalningstidens längd bör 
anpassas efter varans livslängd med hänsyn till teknikutvecklingen för 
varutypen och med hänsyn till kreditbeloppets storlek. Lägre belopp ska 
återbetalas i snabbare takt och det belopp som betalas vid varje betalnings-
tillfälle ska ses som en skälig amortering av krediten. Det belopp som amorteras 

 
 
 

689 Denna rekommendation har införts i syfte att stärka konsumentskyddet. Med rådet är 
förhoppningen att motverka att kreditgivare i konkurrenssyfte använder allt högre 
belåningsgrader vid kreditgivningen och därmed ökar skuldsättningsgraden för konsumenten. 
Finansinspektionens beslutspromemoria, FI Dnr 10-1533, 2010-07-08, s 7–8. 
690 Lagrådsremiss 2015-12-10, Amorteringskrav. 
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ska vid varje tillfälle också uppgå till ett så pass stort belopp att återbetalnings-
tiden blir skälig.691 

Marknadsdomstolen har i två domar från år 2014, MD 2014:7 och MD 
2014:18, prövat avbetalningstidens längd.692 Konsumentombudsmannen gjorde 
i, MD 2014:7, gällande att avbetalningstiden var relativt lång i förhållande till 
teknikutvecklingen och livslängden på de produkter inom hemelektronik som 
krediterbjudandet avsåg. Marknadsdomstolen konstaterade att Konsument-
ombudsmannen inte påstått att kredittiderna för någon av de erbjudna 
produkterna på grund av någon särskild omständighet var för lång eller att 
kredittiden om två och ett halvt år skulle överstiga produktens livslängd. 
Kredittiden om högst 30 månader konstaterades också ligga inom den 
reklamationsfrist om tre år som gäller vid konsumentköp enligt konsument-
köplagen.693 I den senare avgjorda domen, MD 2014:18, prövades om den i det 
fallet dubbelt så långa återbetalningstiden om 60 månader översteg varans 
livslängd och därmed stred mot Konsumentverkets allmänna råd.694 I detta 
avseende menade domstolen att den snabba teknikutvecklingen inom 
hemelektronikbranschen kan få till följd att avbetalningstiden för en köpt vara 
kan fortgå under tiden en eller flera nya generationer av produkten hinner 
introduceras. Trots det har en produkt som tillhör en tidigare generation inte 
förlorat sitt bruksvärde när en ny generation av produkten kommer ut på 
marknaden. Teknikutvecklingen påverkar inte heller livslängden på produkter 
av en tidigare generation. Återbetalningstiden om 60 månader ansågs därför 
inte stå i strid med god kreditgivnings- och marknadsföringssed. Att 
återbetalningstiden om 60 månader översteg reklamationsfristen om tre år 
enligt konsumentköplagen ansågs inte heller strida mot god kreditgivnings- och 
marknadsföringssed. 

Marknadsdomstolens uttalande avseende återbetalningstidens längd gör det 
svårt eller i det närmaste omöjligt, att bedöma om och när avbetalningstiden för 
hemelektronik eller någon annan typ av produkt skulle kunna vara för lång. 
Idag förekommer även kreditköp som uppgår till förhållandevis små belopp. 

 
 
 

691 KOVFS 2011:1, ”god kreditgivningssed och återbetalningstidens längd”, s 2. Jämför också 
FFFS 2011:47, 2 kap Återbetalning vid kreditköp, s 3. 
692 Domarna har även kommenterats i avsnitt 3.3.2.  
693 23 § konsumentköplagen.  
694 KOVFS 2011:1, punkten 2.1.2. 
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Det är exempelvis möjligt för en blivande gymnasiestudent att inför 
skolavslutningen köpa sin studentmössa för 299 kronor plus aviavgift om 35 
kronor på kontokredit och avbetala under 6 månader.695 

Det kan inte uteslutas att kreditköp som betalningsform i första hand lockar 
ekonomiskt svaga konsumenter som inte har möjlighet till kontantköp eller kan 
utnyttja andra fördelaktigare krediter. Konsumentskyddet vad avser 
avbetalningstidens längd kan efter det ovan redovisade avgörandet från 
Marknadsdomstolen konstateras vara väldigt svagt och öka risken för att en 
konsument blir överskuldsatt. Det konsumentskydd som i detta avseende följer 
av god kreditgivningssed tar enligt min åsikt inte i tillräckligt hög grad hänsyn 
till konsumentens skyddsintresse. 

Trots det svaga konsumentskyddet finns inga förslag till åtgärder för att 
stärka konsumentskyddet i detta avseende framtagna under senare år.696 Vid 
införandet av 1977 års konsumentkreditlag diskuterades en reglering för att 
begränsa kredittidens längd till 24 månader vid kreditköp. En sådan särskild 
regel hade funnits inom bilhandeln med dels ett krav på en kontantinsats om 40 
procent av köpesumman vid kreditköp, dels en begränsning av kredittiden till 
24 månader.697 Förslaget till reglering motiverades både med att det skulle 
medföra en ökad valfrihet för konsumenten, men också med att kortare kredit-
avtal skulle göra det lättare att kontrollera den egna ekonomin. En reglering av 
kredittidens längd ansågs dock bli alltför komplicerad och inte innebära något 
större konsumentskydd i förhållande till andra föreslagna åtgärder. Det 
lämnades därför utan vidare åtgärder.698 

 
 
 

695 Exempelvis erbjuder Crownstudent två olika delbetalningssätt. Det ena innebär 
ett kontoalternativ där 1/24 av totalbeloppet eller minst 50 kr i månaden betalas. Det andra 
alternativet, som enbart erbjuds om man handlat för mer än 1 000 kronor, innebär att 
delbetalning till en fast månadskostnad i 6, 12 eller 36 månader ska göras. Beloppet som ska 
betalas beräknas då utifrån den valda betalningstakten. Aviavgift om 35 kr tillkommer på båda 
alternativen. www.crownstudent.com, per 2014-10-17. 
696 Anders Eriksson föreslår i Konsumentskyddet inom det finansiella området, Fi 2005-09-12 att 
god kreditgivningssed även skulle omfatta en uttrycklig avrådningsplikt. Denna avrådningsplikt 
skulle även omfatta krediter med lång avbetalningstid, eftersom det kan vara svårt för 
konsumenten att överblicka de ekonomiska konsekvenserna för framtiden.  
697 Regeln grundades på lag (1975:90) om bemyndigande att meddela föreskrifter om betalnings-
villkor vid yrkesmässig försäljning av bilar. Reglerna återfanns i förordningen (1959:575) med 
föreskrifter om vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar (omtryckt 1976:63) och 
i en överenskommelse mellan kommerskollegium och Motorbranschens riksförbund.  
698 Prop 1976/77:123, s 110. 



3 Konsumentskydd i den prekontraktuella fasen 

193 
 

3.5.4 Kontantinsats som en konsumentskyddande åtgärd 

Syftet med regeln om krav på kontantinsats i 1977 års lag var att öka 
konsumentskyddet genom att kontantinsatsen skulle fungera som ett avhållande 
moment i köpögonblicket. Kravet på kontantinsats ansågs visserligen vara en 
inskränkning av den fria marknaden, men kompenserades av andra fördelar för 
konsumenten.699 

Konsumenten skulle skyddas mot att förbinda sig med större ekonomiska 
åtaganden än hon kunde klara av. Statistik över avbetalningsköp visade att i de 
fall avtalet inte fullföljts hade kontantinsatsen varit lägre än för det 
genomsnittliga köpet. Det föranledde slutsatsen att ett krav på kontantinsats 
skulle kunna minska antalet avbetalningsköp som inte fullföljdes. Genom att ta 
ut en kontantinsats skulle förhastade köp motverkas, återbetalningstiden skulle 
förkortas och därigenom skulle kostnaderna för konsumenten sänkas. Vidare 
skulle kortare avbetalningstid upprätthålla konsumentens framtida valfrihet och 
underlätta vid negativa ekonomiska överraskningar samt medverka till att 
varans värde bättre skulle följa den kvarvarande skulden. Dessa argument som 
ansågs fördelaktiga för konsumenten tog alla, i huvudsak sikte på att skydda 
konsumenten. När kontokrediter undantogs från kravet på kapitalinsats var ett 
av argumenten att poängen med kreditformen skulle gå förlorad. Man kan utgå 
från att vitsen med krediten antagligen var att den uppfattades som 
lättillgänglig, snabb och enkel. Det argumentet visar att det istället snarast var 
skyddet av konsumentens ekonomiska intresse som prioriterades när konto-
krediter na undantogs. Den avhållande effekten som är tanken med kontant-
insatskravet fick stå tillbaka till förmån för lättillgänglighet.700 

I 1992 års lag angavs syftet vara att verka ”återhållande på konsumenternas 
benägenhet att handla på kredit”. 701 Om detta i första hand avsåg att ta till vara 
konsumentskyddet eller om det var en samhällsekonomisk åtgärd eller både 
och, framgår inte. 

Kravet på kontantinsats har inte bara använts som ett konsumentskydd utan 
har också använts i syfte att styra samhällsekonomin. Regeringen gavs i 1977 års 
konsumentkreditlag möjlighet att utfärda särskilda bestämmelser om kontant-

 
 
 

699 Prop 1976/77:123, s 100–101.  
700 Prop 1976/77:123, s 100. 
701 Prop 1991/92:83, s 44–45. 
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insats med mera, vid försäljning av bilar samt särskilda betalningsvillkor vid 
kontoköp.702 Den utökade möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter 
ansågs uppfylla både konsumentpolitiska och samhällsekonomiska syften 
genom att verka för att minska en konsumtionsökning som byggde på kredit-
tagande.703 Denna möjlighet att meddela särskilda föreskrifter om kontantinsats 
vid kreditköp kvarstod fram till ikraftträdandet av konsumentkreditlagen, även 
om möjligheten inte utnyttjades.704 

Kravet på en kapitalinsats vid kreditköp har ett uttalat syfte att skydda den 
ekonomiskt svaga konsumenten mot överskuldsättning. Regeln tar sikte på att 
ta till vara konsumentens skyddsintresse. Kontantinsatskravet är ett starkt 
konsumentskydd för den enskilde individen, samtidigt utgör kravet en 
inskränkning i avtalsfriheten mellan parterna och begränsar krediters 
tillgänglighet. Den konsument som framskymtar i förarbetsuttalanden från 
regelns tillkomst utgår från en svagare part som ska skyddas mot att ingå ett för 
dyrt kreditavtal. 

Ingreppet i avtalsfriheten kan kanske förklara den relativt utförliga beskriv-
ning som ägnas åt konsumenten i motiven till 1977 års lag. Den kredittagare 
som beskrivs är en ömkansvärd individ som ska skyddas mot att ingå 
ofördelaktiga köp. Samhället tar genom regeln ett paternalistiskt ansvar för att 
konsumenten inte för lätt ska lockas och förledas till bundenhet. Genom en 
ekonomisk uppoffring i köpögonblicket ska konsumenten skyddas mot alltför 
betungande villkor i framtiden. 

Till skillnad från konsumenten beskrivs kreditgivarna som övertygande och 
listiga och att de kan använda påträngande försäljningsmetoder. Historiskt sett 
har kreditgivarna konkurrerat med varandra, i synnerhet om de ekonomiskt sett 
sämst ställda kunderna. De har marknadsfört erbjudanden om kreditköp med 
villkor som ofta inledningsvis kunnat framstå som förmånliga, men i själva 
verket varit ekonomiskt ofördelaktiga för konsumenten.705 

 
 
 

702 30 § 1977 års KkrL, lag (1980:524) om ändring i KkrL och lag (1980:523) med bemyndigande 
att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kontoköp. 
703 Prop 1984/85:217, s 10–12 och prop 1979/80:159, s 34. 
704 Lag (1986:1202) med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kredit-
köp och 14 § 3 st 1992 års KkrL. 
705 SOU (1975:63), Konsumentkreditlag mm, s 171. 
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Ett uttalat syfte med krav på höga kontantinsatser har varit att få insatsen att 
fungera som en spärr för de konsumenter med svagast ekonomi. Kravet på en 
kontantinsats kan också ha en handlingsdirigerande effekt, så att konsument-
erna istället för olika kreditköp väljer förmånligare krediter i form av vanliga 
fristående lån.706 

Visserligen har information ansetts vara den åtgärd som i första hand ska 
förebygga oöverlagda kreditköp. Samtidigt har konstaterats att avsaknad av 
ekonomisk uppoffring i köpögonblicket kan inbjuda till spontana köp. Med 
utgångspunkt från tidigare erfarenheter med självsanering befarades att utan 
lagreglering om minsta kontantinsats fanns risk för att vissa näringsidkare skulle 
komma att utnyttja låga kontantinsatser som marknadsförings- och 
konkurrensmedel. Detta skulle kunna vara till nackdel för konsumenterna och 
mer seriösa näringsidkare.707 

Sett över tid har kravet på kontantinsats i tider av hård konkurrens på 
marknaden ofta kringgåtts av kreditgivarna. Avgöranden som finns och de 
inspektioner som gjorts avseende kontantinsats visar också återkommande 
försök att kringgå kontantinsatskravet genom nya konstruktioner av kreditavtal. 
Exempelvis har avtalet konstruerats så att det inte ska omfattas av definitionen 
av kreditköp. Även möjligheten att låta kreditköpet bli ett kontoköp för att 
slippa ta ut en kontantinsats används vid försäljning av exempelvis 
hemelektronik eller studentmössa på kredit.708 Detta talar för att kreditgivarna 
uppfattat att det är lättare att låna ut pengar utan krav på kontantinsats. 

En slumpmässig stickprovskontroll den 24 oktober 2013 visade också att det 
finns åtskilliga hemsidor som ger tips på hur man kan köpa en bil utan att 
behöva betala kontantinsats.709 Uppenbarligen finns det en uppsjö olika sätt att 
kringgå kravet på kapitalinsats. På senare tid har Konsumentverket uppmärk-
sammat att allt fler bilhandlare i strid med konsumentkreditlagen börjat 

 
 
 

706 Prop 1976/77:123, s 100–102. 
707 Prop 1976/77:123, s 100–102. 
708 Kreditköp av hemelektronik genom kontoköp se exempelvis elgiganten.se respektive köp av 
studentmössa på avbetalning genom kontoköp, crownstudent.com, per 2014-10-10. 
709 Se exempelvis Låneplaneten.se och Låneblocket.se, 2013-10-25. Men det finns också kredit-
givare som erbjuder bilkrediter utan kontantinsats, se bland andra IKANO bank. Deras billån är 
visserligen inte något kreditköp i lagens mening eftersom IKANO bank kan antas vara helt 
självständig i förhållande till bilförsäljaren, men lånet betecknas som billån och bilen lämnas som 
säkerhet för lånet. 
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annonsera med lockerbjudanden där bilar annonseras ut utan krav på kontant-
insats. Konsumentverket har hotat med att vidta rättsliga åtgärder om inte 
kravet på kontantinsats efterlevs.710 

3.6 Dokumentation 

3.6.1 Införande och avskaffande 

Kravet på dokumentation utgör den femte konsumentskyddande aspekten i 
den prekontraktuella fasen. Kravet på att ett kreditavtal skulle vara skriftligt och 
undertecknat av konsumenten infördes i 1992 års konsumentkreditlag. 
Anledningen till kravet på skriftlighet var att det föreskrevs ett sådant krav i det 
då bakomliggande EG-direktivet.711 Kravet avskaffades i konsumentkreditlagen 
eftersom det nu gällande konsumentkreditdirektivet medger att kreditavtalet 
upprättas antingen i pappersform eller i något annat varaktigt medium.712 Hur 
själva avtalet ingås regleras inte i direktivet utan bestäms i nationell rätt och i 
överensstämmelse med gemskapslagstiftningen i övrigt.713 Kravet på skriftligt 
avtal speglar med viss tydlighet den tekniska utvecklingen på konsumentkredit-
området och med den en förändrad efterfrågan bland kunderna. 

De argument som talade för införandet av ett krav på skriftligt avtal var alla 
av konsumentskyddande karaktär. Konsumenten skulle skyddas mot kredit-
givaren som starkare avtalspart. Avtalsvillkor i strid med lagens tvingande be-
stämmelser skulle undvikas, liksom bevisproblem vid tvister. Konsumenten 
skulle också skyddas mot att fatta förhastade beslut genom att behöva tänka 
över sitt åtagande och därigenom undvika att ingå kreditåtaganden som senare 
inte kunde fullföljas. Exempelvis skulle inte konsumentkreditavtal kunna ingås 
per telefon. Genom att ta in undantag från kravet på skriftlighet för helt 

 
 
 

710 Pressmeddelande från Kronofogdemyndigheten, 2013-09-26. 
711 Artikel 4 i direktiv 1987/102/EEG. 
712 Information som enbart hålls tillgänglig för konsumenten via en hyperlänk på ett företags 
webbplats uppfyller inte kraven på ett varaktigt medium, som avses i artikel 3m) i direktiv 
2008/48/EG. Se C-49/11 Content Services Ltd mot Bundesarbeitskammer. EU:C:2012:419, 
som avsåg prövning av artikel 5.1 i direktiv 97/7/EG, men bedömdes vara tillämplig även på den 
aktuella artikeln. Artikel 10.1 i direktiv 2008/48/EG jämförd med artikel 4 i direktiv 
87/102/EEG.  
713 Artikel 10.1 i direktiv 2008/48/EG. 
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obetydliga krediter, konstaterades att det vid en intresseavvägning inte fanns 
några påtagliga nackdelar med ett skriftlighetskrav.714 

Även i motiven till konsumentkreditlagen anges att syftet med kravet på 
dokumentation av avtalet ska vara konsumentskyddande. Den stora skillnaden 
jämfört med tidigare är att kredittagaren inte längre behöver skriva under 
kreditavtalet.715 De krav som fanns i 1992 års lag att olika informations-
uppgifter, som ränta och villkor för ändringar av räntesatsen måste finnas i 
avtalet för att få tas ut, kvarstår. Det gör även kravet på att ange, om och vilka 
avgifter som får tas ut för krediten samt villkoren för att ändra dessa. Därutöver 
krävs ett större antal uppgifter som kreditavtalet måste innehålla.716 Däremot 
saknas någon motsvarighet till skyddet mot förhastade beslut. Den avhållande 
effekt dokumentationskravet kan antas utgöra är att det tar en stund för kredit-
givaren att fylla i de uppgifter som krävs. 

Trots det anges att konsumentskyddet som 1986 års direktiv avsåg att täcka, 
tillgodoses genom kravet på dokumentation. Mängden information som ska 
anges i kreditavtalet bedömdes i praktiken medföra att konsumentskyddet till 
och med skulle bli starkare än tidigare.717 

3.6.2 Avtalets utformning 

Konsumentkreditlagen kräver således inte att kreditavtalet måste ingås skriftligt, 
utan enbart att det dokumenteras genom att nedtecknas i ett dokument eller i 
någon annan läsbar och varaktig form.718 Genom dokumentet ska klargöras 
vilka villkor konsumenten blir bunden av genom åtagandet. Den avgörande 
skillnaden är således att kravet på kredittagarens underskrift tagits bort. 
Direktivet är i denna del fullharmoniserande.719 

Kreditavtalet ingås enligt allmänna avtalsrättsliga regler. Delar av de 
uppgifter som ska dokumenteras i kreditavtalet är desamma som ska lämnas i 
förhandsinformationen.720 Förutom avtalsvillkoren som sammanfaller med den 

 
 
 

714 Prop 1991/92:83, s 84–86. 
715 14 § KkrL motsatsvis. 
716 14 § KkrL. 
717 Prop 2009/10:242, s 61. 
718 14 § KkrL. 
719 Artikel 10 i direktiv 2008/48/EG och prop 2009/10:242, s 60–61. 
720 De uppgifter som ska lämnas enligt 8 § 1 st 1–6, 8–10, 12–14 och 16 p KkrL ska också 
dokumenteras i kreditavtalet, 14 §KkrL. 
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tidigare lämnade förhandsinformationen i tretton punkterna, tillkommer 
ytterligare nio poster med angivna uppgifter som avtalet ska innehålla. Enligt 
första punkten ska konsumentens namn, personnummer och kontaktuppgifter 
anges. Andra punkten föreskriver att uppgifter om effektiva räntan med de 
antaganden som ligger till grund för beräkningen av räntan, samt det 
sammanlagda beloppet konsumenten ska betala utifrån de villkor som fanns vid 
tidpunkten för avtalets ingående måste framgå. I tredje punkten föreskrivs att 
konsumenten har rätt att få en avbetalningsplan med uppgifter om när 
betalningar av kapitalbelopp, räntor och avgifter ska göras. 

Fjärde punkten anger att uppgifter om försäkringar som konsumenten begärt 
och om sådant avtal ingåtts, ska framgå av kreditavtalet. Punkten fem stadgar att 
dokumentationen ska innehålla uppgifter om konsumenten inte har eller har 
ångerrätt, och i så fall vilken frist och vilka villkor som gäller för denna, 
inbegripet skyldigheten att betala kapital och ränta samt räntebeloppet per dag. 
I sjätte punkten anges att uppgift om konsumentens rätt att framställa 
invändningar mot kreditgivaren vid kreditköp ska lämnas. Enligt sjunde punkten 
ska det finnas uppgift om hur kreditavtalet kan sägas upp. Åttonde punkten anger 
att dokumentationen måste innehålla uppgift om konsumenten kan få en tvist 
om avtalet prövad utanför domstol och hur konsumenten i så fall ska gå till 
väga. Enligt nionde punkten ska kreditavtalet innehålla uppgifter om 
tillsynsmyndigheten, i Sverige, det vill säga Konsumentverket eller Finans-
inspektionen, med adress.721 

Informationen enligt de nio punkterna ska lämnas på ett begripligt och 
kortfattat sätt. Det kan hända att någon av de uppgifter som ska dokumenteras 
överensstämmer med ett eller flera av avtalsvillkoren. I dessa fall ska 
dokumentet förutom det fullständiga avtalsvillkoret innehålla en klar och 
kortfattad uppgift om villkoret. Det finns däremot inget krav på att använda en 
särskild blankett för dokumentationen.722 Av dokumentet ska det på ett klart 
och tydligt sätt framgå vilka rättigheter och skyldigheter som följer av kredit-
avtalet. Villkor eller information som kan förväntas vara av viktig betydelse för 
konsumenten ska lyftas fram så att de är tydligt synbara för konsumenten.723 

 
 
 

721 14 § KkrL och prop 2009/10:242, s 102–103. 
722 Prop 2009/10:242, s 102–103. 
723 KOVFS 2011:11, Till 14 § konsumentkreditlagen om dokumentation av kreditavtalet, s 7. 
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Det finns dock inget krav på att dokumentationen ska omfatta uppgifter om 
hur kreditprövningen av kredittagaren gjorts. Konsumenten har rätt att få en 
kopia av kreditavtalet och först då börjar fristen för ångerrätten att löpa, detta 
diskuteras närmare i avsnitt 3.7.724 

God kreditgivningssed förutsätter också att avtalet utformas så att 
konsumenten behandlas omsorgsfullt och med omdöme. Det skriftliga avtalet 
måste utformas ”tillräckligt lättbegripligt”, utan undangömda eller missvisande 
villkor. Villkoren i avtalet ska också vara skäliga och väl avvägda mellan 
parterna.725 Kreditgivaren kan troligen inte ensidigt förbehålla sig rätten att fylla 
ut avtalet med ytterligare villkor, eller att ensam få avgöra den närmare 
tolkningen av ett avtalsvillkor, utan att det skulle strida mot god kredit-
givningssed.726 

När skriftlighetskravet infördes i 1992 års konsumentkreditlag var den 
eventuella nackdel som kunde förutses att förfarandet vid okomplicerade 
krediter skulle tyngas av formella regler. Vid obetydliga krediter, exempelvis när 
kortare betalningsanstånd beviljades inom handeln eller vid vanliga 
fakturakrediter, ansågs kravet på skriftlig form kunna frångås. Likaså ansågs 
kravet kunna frångås för krediter till ett obetydligt kreditbelopp. För dessa 
krediter infördes därför undantag från skriftlighetskravet i 1992 års lag. För 
samtliga löpande krediter, alltså även de med kort kredittid, ansågs dock 
skriftlighetskravet däremot vara motiverat.727 

Det kan antas att samma resonemang ligger till grund för de krediter som 
även fortsättningsvis är undantagna från kravet på dokumentation. 
Fakturakrediter omfattas inte alls av kravet på dokumentation av kredit-
avtalet.728 Räntefria kontokrediter som inte omfattas av mer än obetydliga 
avgifter och ska betalas tillbaka inom tre månader omfattas, som redovisats i 
avsnitt 2.6, bara av bestämmelsens första stycke.729 För kontokrediter som ska 

 
 
 

724 22 § KkrL. 
725 Prop 1991/92:83, s 108. 
726 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 116–119. 
727 Prop 1991/92:83, s 84–86. 
728 Jämför prop 2009/10:242, s 61 och 4 § 1 st KkrL. 
729 4 § 2 st KkrL. 



3 Konsumentskydd i den prekontraktuella fasen 

200 
 

betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader gäller istället särskilda 
regler.730 

Kraven på utformandet av kreditavtalet har en central betydelse för 
konsumentskyddet mot överskuldsättning, detta diskuteras närmare i avsnitt 
3.8. När snabblån introducerades på den svenska marknaden i slutet på 2010-
talet utnyttjades som tidigare nämnts, bland andra just undantagen från kravet 
på skriftlighet och kredittagarens underskrift, för att förenkla kreditgivningen. 
På så vis kunde kreditavtalet snabbt och enkelt ingås per telefon eller via 
internet. Med hänsyn till snabblånens raska framväxt kan konstateras att det 
föreligger en efterfrågan av att kunna ingå krediter snabbt utan att behöva 
underteckna kreditavtalet. Avskaffandet av kravet på skriftlighet kan ses som en 
anpassning till de nu rådande förhållandena i samhället. Ny teknik har tids-
mässigt kommit att underlätta ett flertal tjänster och människan har vant sig vid 
snabba och enkla lösningar i många vardagliga situationer, som exempelvis att 
ta en kredit. Vid vissa tillfällen, som vid just ingående av kreditavtal, kan dock 
en viss tidsmässig fördröjning mana till eftertanke, ofta av godo för att undvika 
oöverlagda avtal. 

Skriftlighetskravet som konsumentskydd har lyfts fram i anledning av stora 
problem med oseriös telefonförsäljning. Införande av en skriftlig bekräftelse 
vid telefonförsäljning har utretts och föreslås i syfte att stärka konsument-
skyddet.731 Ett skriftlighetskrav förväntas stärka konsumenternas ställning samt 
bidra till en ökad trygghet när avtal ska ingås. Avtalsinnehållet förväntas bli 
tydligare och därigenom kunna bidra till att avtalen med större sannolikhet 
motsvarar konsumentens behov och förväntningar. 

 
 
 

730 4 § 3 st och 15 § KkrL. För dessa ska kreditavtalet, förutom den standardiserade 
informationen enligt 14 §, innehålla uppgifter om vilken slags kredit det rör sig om, kredit-
förmedlarens namn, organisationsnummer och adress, kreditbeloppet och villkoren för 
utnyttjande av krediten och kreditavtalets löptid och krediträntan, villkoren för krediträntan med 
angivande av referensindex eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för 
ändring av krediträntan, enligt 8 § 1 st 1–4 p och 6 p KkrL. Därtill ska innehåll om uppgifter om 
konsumentens namn, personnummer och adress, den effektiva räntan med de antaganden som 
ligger till grund för beräkningen av räntan och det sammanlagda belopp som ska betalas av 
konsumenten, förfarandet för att säga upp kreditavtalet samt avgifter och villkoren för ändring av 
avgifterna anges. Slutligen ska om avtalet innebär att konsumenten kan uppmanas att betala 
tillbaka hela den utstående krediten, detta också anges, 15 § 2 st KkrL.  
731 SOU 2015:61, Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. 
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3.6.3 Rättsföljder om formkravet frångåtts 

Hur konsumentskyddet mot överskuldsättning fungerar är till stor del beroende 
av vilken rättsföljd som följer om dokumentationskravet inte efterlevs. 
Konsumentkreditdirektivet reglerar inte avtalsrättsliga frågor om giltigheten av 
kreditavtal.732 Varken i lagtexten eller i propositionen till konsumentkreditlagen 
nämns heller något om eventuella rättsföljder om de uppgifter som ska anges i 
avtalet inte dokumenterats på angivet sätt. En konsekvens om de legala 
formkraven frångåtts blir dock att ångerfristen för ångerrätten inte börjar löpa 
förrän det enligt lag dokumenterade avtalet kommit konsumenten till handa.733 

I allmänhet gäller om ett formkrav frångåtts att detta kan det leda till olika 
rättsliga konsekvenser. En är att det bristande formkravet gör att avtalet anses 
ogiltigt. En annan att ena parten kan kräva att den andra parten medverkar till 
att formkravet uppfylls. En tredje är att ett förvärv inte registreras av 
myndigheter till följd av avvikelsen.734 

Frågan om eventuella rättsföljder diskuterades i motiven vid införandet av 
skriftlighetskravet i 1992 års konsumentkreditlag. Den centrala frågan var om 
ett avtal överhuvudtaget skulle vara giltigt om formkravet hade frångåtts. Även 
det då bakomliggande EG-direktivet lämnade frågan oreglerad. Att 
ogiltigförklara hela eller delar av ett avtal ansågs dock inte lämpligt bara på den 
grunden att det ingåtts muntligen. Detta motiverades av tre skäl. För det första 
ansågs kredittagaren ha ordnat sin ekonomi efter avtalet och skulle därför inte 
ha något intresse av att få avtalet ogiltigförklarat. För det andra ansågs muntliga 
avtal inte heller vara mer ofördelaktiga till följd av sin form än skriftliga avtal. 
Slutligen ansågs för det tredje att en ogiltighetspåföljd skulle medföra 
svårigheter om prestationerna skulle återgå. Slutsatsen blev att muntliga avtal i 
princip ansågs bindande mellan parterna, om inte delar av avtalet kunde anses 
vara till nackdel för konsumenten.735 

Den nu valda lösningen innebär att kreditgivaren får ansvaret för att 
konsumentens förpliktelser tas in i avtalet. Tanken är då att konsumenten 

 
 
 

732 Skäl 30 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. 
733 14, 21 och 22 §§ KkrL. 
734 Ramberg, Jan och Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, s 103–105.  
735 För att bedöma om ett avtalsvillkor är till nackdel för konsumenten ska en jämförelse göras 
med vad som skulle ha gällt utan villkoret. 4 och 7 §§ 1992 års KkrL och prop 1991/92:83, s 87–
88. 
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skyddas mot kreditgivaren som starkare avtalspart samt att avtalsvillkor i strid 
med lagens tvingande bestämmelser kan undvikas.736  

3.6.4 En delad uppfattning av formkrav som konsumentskydd 

Det tidigare kravet på att kredittagaren skulle underteckna kreditavtalet 
motiverades med att själva undertecknandet manade till eftertanke i syfte att 
inte ingå större ekonomiska åtaganden än den enskilda ekonomin tillät. 
Skriftlighet kan också motivera parterna att förhandla om viktiga avtalsvillkor. 
Kreditavtal innebär i princip att kredittagaren intecknar en del av sin framtida 
inkomst för att kunna betala tillbaka skulden. Kreditavtal kan således ha stor 
påverkan på kredittagarens framtida betalningsförmåga. 

Tanken att skriftlighet manar till eftertanke återfinns för en annan typ av 
rättshandling som också kan innebära stora ekonomiska uppoffringar, 
överlåtelser av fast egendom. Ett bland flera argument för att motivera 
formkravet vid sådana överlåtelser är att överlåtelsen ska ske först efter moget 
övervägande. Främst avses att skydda parterna mot förhastade beslut. 
Formkravet vid köp av fast egendom har i princip funnits så långt tillbaka i 
tiden som man kan följa rättsutvecklingen. Än idag anses starka skäl för att inte 
acceptera formlösa överlåtelser av fast egendom föreligga.737 Motsvarande 
överväganden saknas däremot helt i konsumentkreditdirektivet och i motiven 
konsumentkreditlagen. I anledning av en översyn av regleringen av konsument-
krediter i syfte att minimera risken för negativa följder av kreditgivningen, är 
frågan om återinförande av skriftlighetskravet under utredning.738 

Termen konsumentskydd används i förarbetena i beskrivningen av 
skyldigheterna att dokumentera kreditavtalet i såväl 1992 års konsumentkredit-
lag som i konsumentkreditlagen. Konsumenten ska i enlighet med intentionen 
med motiven till konsumentkreditlagen skyddas genom kreditavtalets 22 
informationspunkter. Kreditavtalet ska finnas tillgängligt för konsumenten och 
konsumenten ska utan kostnad kunna få en kopia av dokumentet. Uppgifterna 
ska också lämnas på ett klart och kortfattat sätt. Dokumentationskravet avser 
uppenbarligen att skydda konsumentens ekonomiska intresse. Genom 

 
 
 

736 Prop 1991/92:83, s 87–88. 
737 Grauers, Folke, Fastighetsköp, s 44–45 och prop 1970:20 del B, s 122–124.  
738 Dir 2015:43, En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. 
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avskaffandet underlättas framförallt tillgängligheten av krediter och enkelheten 
gör avtalsingåendet bekvämare för konsumenten. 

Det finns inget krav på att konsumenten ska ha läst eller ha förstått 
informationen. Konsumentskyddet i konsumentkreditlagen tar därmed, till 
skillnad från 1992 års lag, sin utgångspunkt i att kompensera konsumentens 
informationsunderläge istället för att skydda en svagare avtalspart. Den 
gäldenär som skyddas genom regeln förväntas agera genom att läsa igenom 
avtalsvillkoren, tolka och förstå dem för att därefter handla utifrån det i det 
enskilda fallet bästa utfallet. Det kan antas att inte alla kredittagare agerar som 
den kloka och rationella konsument som avses i motiven och på så vis kommer 
inte alla konsumenter att få del av informationen och än mindre, det tänkta 
skydd som velat uppnås med regeln. Risken finns därmed att de konsumenter 
som inte klarar av att processa avtalsvillkoren på det sätt som förutses i 
motiven istället står utan skydd. 

Argumentationen i motiven till regeln har också förändrats från en mer 
traditionell marknadskorrigerande konsumentskyddande reglering till en mer 
marknadskonform. 

3.7 Ångerrätt 

3.7.1 Att ångra ett ingånget avtal 

Ångerrätten utgör den sjätte konsumentskyddande aspekten i den prekontrakt-
uella fasen. Ångerrätt för ingångna kreditavtal har inte ett uttalat syfte att 
förebygga överskuldsättning. Även om syftet inte direkt uttrycks i motiven 
måste möjligheten att ångra ett kreditavtal som visat sig vara för dyrt vara ett 
direkt sätt att undvika skuldproblem. 

Ångerrätt vid hemförsäljning ingick som en av de åtgärder som infördes 
under reformen under 1970-talet för att stärka konsumenternas ställning mot 
näringsidkarna.739 Ångerrätt ger i vissa i lagen angivna fall konsumenten rätt att 

 
 
 

739 Lagen (1971:238) om hemförsäljning innebar att en konsument som vid ett personligt besök 
av en säljare i hemmet köpt en vara eller en fortlöpande tjänst kunde frånträda köpet inom en 
vecka utan att behöva ange något skäl. SFS 1971:238 och prop 1981/82:40, s 6. 
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inom en angiven tidsfrist, ångerfristen, ångra ett bindande avtal.740 Ångerrätten 
är på så vis avtalsprincipens motsats. 

När lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler reviderades år 2005 
till följd av implementeringen av EU-direktivet om distansförsäljning av 
finansiella tjänster till konsumenter, infördes en särskild ångerrätt för 
finansavtal som ingåtts på distans eller vid hemförsäljning.741 I konsument-
kreditlagen infördes en motsvarande ångerrätt som med vissa angivna undantag 
kom att omfatta alla typer av krediter. Ångerrätten återfinns i artikel 14 i 
konsumentkreditdirektivet och har implementerats i 21–25 §§ konsument-
kreditlagen. Regeln i konsumentkreditdirektivet är i huvudsak total-
harmoniserande.742 Reglerna i konsumentkreditlagen om ångerrätt utformades 
med den nämnda ångerrätten i lag om distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler som förebild.743 

3.7.2 Villkoren för ångerrätt 

Ångerrätten i konsumentkreditlagen innebär att konsumenten kan ångra ett 
ingånget kreditavtal genom att inom 14 dagar lämna kreditgivaren ett 
meddelande om att denne ångrat sig och vill betala tillbaka skulden.744 Det 
räcker med att meddelandet lämnats eller sänts inom tidsfristen.745 Så snart 

 
 
 

740 Se exempelvis 21 § KkrL och 2 kap 10 § och 3 kap 7 § lag om distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler. 
741 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Europarlamentets och rådets 
direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till 
konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 
98/27/EG. 
742 Se dock artikel 14.2, 14.6 och 14.7 samt artikel 15.2, läst med artikel 1 och artikel 22 i direktiv 
2008/48/EG, som medger undantag. Jämför även skäl 9–11 och 56–37 i preambeln i nämnda 
direktiv. 
743 Se närmare artikel 14.1, 14.3 a) sista ledet, 14.3 b) och 14.4 i direktiv 2008/48/EG. 
Ångerrätten i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har sin tur har utformats efter 
Europa parlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG och rådets direktiv 85/577/EEG. 
744 21 § KkrL. 
745 En begränsade ångerfrist har ansetts vara förenlig med hemförsäljningsdirektivet när den 
utgått från den tidpunkt då bägge parter till fullo uppfyllt sina avtalsförpliktelser. C-412/06 
Hamilton, EU:C:2008:215, para 37 och 49. I domen konstaterades att en föreskrift i nationell rätt 
inte stred mot hävningsrätten enligt artikel 5.1 i dåvarande hemförsäljningsdirektivet, om 
ångerrätten skulle utövas inom en månad från det att båda parterna fullgjort sina förpliktelser 
enligt ett kreditavtal med lång löptid. För frågor rörande ångerrätt vid hemförsäljning av kredit-
avtal för inköp av fast egendom se C-229/04 Crailsheimer Volksbank, EU:C:2005:640, och C-
350/03 Schulte, EU:C:2005:637.  
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konsumenten skickat ett meddelande om att utnyttja ångerrätten till kredit-
givaren, får meddelandet åberopas även om det försenats, förvanskats eller inte 
kommit fram. Det är således kreditgivaren och inte den avsändande 
konsumenten som står för risken om meddelandet försenas. Meddelandet ska 
emellertid skickas på ett ändamålsenligt sätt som är försvarligt med hänsyn till 
den föreliggande situationen. Det kan exempelvis vara med post till kredit-
givarens adress som den redovisats i kreditavtalet eller via e-post. Meddelandet 
behöver alltså inte lämnas skriftligen utan kan exempelvis lämnas per telefon, 
men med risk för att det då kan uppstå bevissvårigheter för konsumenten 
avseende vad som sagts och när det gjordes.746 Tidsfristen löper från den dag 
avtalet ingåtts eller tidigast från den dag när konsumenten delgetts hela det 
dokumenterade avtalet.747 För det fall konsumenten inte informerats om 
ångerrätten löper ångerfristen utan bortre tidsgräns.748 Ångerrätten kan därmed 
ses som en sanktion mot kreditgivaren om dokumentationskravet inte 
efterlevts. 

Ångerrätten gäller bara själva kreditavtalet. Har krediten använts för ett 
kreditköp, omfattas det med kreditavtalet kombinerade köpeavtalet däremot 
inte av ångerrätten.749 

Innebörden av ångerrätten är att avtalet gäller mellan parterna, men att båda 
parters skyldighet att ingå eller fullgöra avtalet bortfaller om avtalet ångras. 
Denna rättsverkan utgör en grundläggande princip som gäller i svensk rätt.750 

 
 
 

746 21 § KkrL och prop 2009/10:242, s 67–68. 
747 14 och 23 §§ KkrL och prop 2009/10:242, s 68 och s 108. 
748 Se C-481/99 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. EU:C:2001:684, där domstolen kom 
fram till att det stred mot artikel 5 i det då gällande direktivet 85/577/EEG för att skydda 
konsumenter då avtal ingås utanför fasta affärslokaler, att i nationell lagstiftning ha en 
tidsbegränsning att ångerrätten måste åberopas inom ett år för att kunna göras gällande när 
information inte lämnats enligt artikel 4 i samma direktiv. Ångerfristen skulle enligt artikel 5.1 i 
nämnda direktiv räknas från det att konsumenten mottagit information om ångerrätten. På 
samma sätt regleras ångerrätten i artikel 14.1 i konsumentkreditdirektivet. Detta kan jämföras 
med hur ångerfristen regleras i direktiv 2011/83 om konsumenträttigheter, som bland annat 
ersatt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal. 
Ångerfristen anges i artikel 10.1 med en bortre tidsgräns om 12 månader och 14 dagar. I artikel 
6.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG om konsumentskydd vid vissa 
aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte, 
anges också en bortre tidsgräns för ångerfristen om 12 månader och 14 dagar. 
749 Artikel 14.1 i direktiv 2008/48/EG och 21 § KkrL. 
750 Prop 2013/14:15, s 49. 
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Utnyttjas ångerrätten, regleras kreditgivarens och kredittagarens skyldigheter 
enligt konsumentkreditlagen, även om reglerna i distans- och hemförsäljnings-
lagen också skulle vara tillämpliga.751 Konsumentkreditlagens regler har alltså 
företräde när båda regelverken är tillämpliga. 

Till skillnad från konsumentens möjlighet att återbetala hela skulden i förtid 
enligt 32 § konsumentkreditlagen, som behandlas i avsnitt 4.3, är ångerrätten 
ekonomiskt förmånligare. Ångerrätten innebär att konsumenten ska betala 
tillbaka krediten och upplupen ränta på beloppet, men inte några andra avgifter 
för krediten än sådana som kreditgivaren med anledning av kreditavtalet betalat 
till det allmänna och som inte återbetalas.752 En sådan avgift skulle exempelvis 
kunna vara en avgift för registrering i ett offentligt register. Vid förtida uppsägning 
av krediten tillkommer även andra kostnader för krediten. Kreditgivaren får 
visserligen inte heller i dessa fall tillgodoräkna sig någon ersättning för att skuld-
en betalas i förtid, men är krediträntan bunden har kreditgivaren enligt 
huvudregeln rätt till ränteskillnadsersättning.753 Vid utnyttjande av ångerrätten 
får kreditgivaren således inte ta ut ersättning för avgift för uppläggnings-
kostnader för krediten även om kostnaden faktiskt uppstått och konsumenten 
betalat kreditgivaren för den. Återbetalningen ska göras inom 30 dagar från den 
dag konsumenten lämnade eller sände meddelandet. Räntan som ska återbetalas 
ska beräknas från och med den dag konsumenten fick tillgång till krediten, till 
och med den dag då betalningen görs. Kreditgivaren är i sin tur skyldig att 
betala tillbaka eventuella avgifter som konsumenten betalat i anledning av 
avtalet, exempelvis uppläggningsavgifter.754 

Redan när skriftlighetskravet infördes i 1992 års konsumentkreditlag 
diskuterades frågan om att införa en möjlighet för kredittagaren att ångra sig 
efter att ha ingått ett kreditavtal. Frågan som då diskuterades var ett krav på att 
både kredittagaren och kreditgivaren skulle vara tvungna att skriva under avtalet 
för att det skulle bli bindande. Till skillnad från gängse avtalsrättsliga 
grundprinciper föreslogs att konsumenten inte skulle bli bunden av sitt anbud i 
den skriftliga ansökan, utan skulle ha möjlighet att ångra sig fram till dess att 

 
 
 

751 3 kap 9–11 §§ och 4 kap 8 och 9 §§ distans- och hemförsäljningslagen.  
752 24 § KkrL och prop 2009/10:242, s 69–70. 
753 32 och 36 §§ KkrL. 
754 24 § KkrL och prop 2009/10:242, s 109.  
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kreditgivaren hade hunnit acceptera krediten genom att skriva under.755 I 
propositionen konstaterades att det visserligen kunde finnas ett behov av 
ångerrätt, men det ifrågasattes om en sådan ångerrätt i praktiken skulle komma 
att utnyttjas av konsumenterna. Med hänsyn till detta och de praktiska 
nackdelar som ångerrätten skulle innebära lämnades förslaget utan åtgärd.756 

Har konsumenten ingått ett anknytande avtal i anledning av krediten, 
exempelvis en försäkring som garanterar konsumentens återbetalningsförmåga, 
ska tilläggstjänsten upphöra i samband med att kreditavtalet ångras. Kon-
sumenten ska alltså inte behöva vidta någon ytterligare åtgärd, förutsatt att det 
är kreditgivaren eller någon som denne har avtal med som tillhandahåller 
tjänsten. Konsumenten får inte drabbas av någon ytterligare påföljd för att det 
anknytande avtalet också upphör. Konsumenten kan emellertid behöva betala 
ersättning för att tjänsten utnyttjats, exempelvis kostnader för upplupen 
premie.757 

Undantagna från ångerrätten är de särskilt reglerade krediterna i 4 § 
konsumentkreditlagen, bortsett från krediter lämnade av kreditinstitut eller 
värdepappersbolag för finansiering av finansiella instrument som regleras i 4 § 
femte stycket konsumentkreditlagen. Med andra ord saknas ångerrätt för annan 
räntefri kredit än kontokredit och räntefri kontokredit, förutsatt att de inte är 
förbundna med mer än en obetydlig avgift och de ska betalas tillbaka inom tre 
månader. Regeln omfattar inte heller kontokrediter som ska betalas tillbaka på 
uppmaning eller inom tre månader eller fastighetskrediter.758 

3.7.3 Ångerrätt som konsumentskydd 

Ångerrätten har ett tydligt konsumentskyddande syfte och tycks inte ur ett EU-
rättsligt perspektiv på samma sätt som informationsskyldigheten syfta till att 
öka konsumentens vilja att handla över gränserna.759 Snarare synes syftet vara 
att verka för att dokumentationskravet efterlevs. 

En jämförelse med när ångerrätten, genom hemförsäljningslagen år 1971 
infördes i svensk rätt, visar att införandet då motiverades utförligt. I huvudsak 

 
 
 

755 Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag, s 141–144. 
756 Prop 1991/92:83, s 86. 
757 25 § KkrL och prop 2009/10:242, s 109–110.  
758 4 § KkrL. 
759 Jørgensen, Tanja, Forbrugerkredit – retlig og retspolitisk, s 280. 
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var det för att den enskilde konsumenten behövde skyddas mot den rådande 
avtals- och konkurrensfriheten.760 Hemförsäljning försvårar typiskt sett för 
konsumenten att ingå väl avvägda beslut och göra rationella köp. Förfarandet 
vid hemförsäljning gör att konsumenten snabbt kommer i underläge mot 
säljaren. Konsumenten är inte alltid förberedd på besöket och kan inte som i en 
butik jämföra kvalitet och service mellan olika produkter. Det var vanligen 
kreditköp som genomfördes vid hemförsäljning och konsumenten kunde då ha 
svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser avtalet kunde få.761 

Ångerrätt har senare även införts vid andra former av avtal där det är svårt 
för konsumenten att vid avtalsingåendet bedöma det som köps, exempelvis om 
köpet genomförs på distans. Ångerrätt förekommer också när det kan anses 
vara motiverat utifrån själva föremålet för avtalet, som exempelvis krediter. 
Ångerrätt kan då vara befogad eftersom avtalsförhållandet kan vara långt, 
avtalsvillkoren vara komplicerade eller att avtalet blir dyrt för konsumenten. 

Vid sidan om information utgör ångerrätten också en viktig funktion för att 
konsumenten ska kunna fatta rationella beslut. Genom ångerrätten komp-
enseras konsumenten för kreditgivarens informationsövertag. Ångerrätten kan 
anses inskränka avtalsprincipen samtidigt som avtalsfriheten ändå i materiellt 
avseende upprätthålls. Ångerrätten är trots allt en mindre ingripande åtgärd i 
avtalsförhållandet än att helt ogiltigförklara avtalet, som kan bli aktuellt om ett 
formkrav i syfte att mana till eftertanke inte efterlevs,762 som exempelvis vid 
köp av fast egendom.763 

Trots att ångerrätten är ett så tydligt avsteg från avtalsprincipen motiverades 
inte införandet i konsumentkreditlagen, annat än med hänvisning till direktivet. 
Det är istället hur ångerrättens ska utövas och vilken verkan detta får som 
redovisas i förarbetena. Förklaringen är sannolikt att ångerrätten anses 
accepterad och att den skulle införas i enlighet med direktivet. Därigenom 
fanns det inte någon anledning att särskilt motivera själva bestämmelsen. En 
annan förklaring kan vara att ångerrätt för finansiella tjänster som omfattades 

 
 
 

760 Lagen om hemförsäljning mm och prop 1971:86, s 60–63. 
761 Prop 1971:86, s 60–63. 
762 Twigg-Fleisner, Christian och Schulze, Reiner, Protecting rational choice: information and the 
right of withdrawal, s 145–146. 
763 4 kap 1 § jordabalken. 
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av regleringen i distans- och hemförsäljningslagen redan fanns, och när de 
infördes i svensk rätt hade de motiverats relativt utförligt.764 

Bestämmelserna i distans- och hemförsäljningslagen motiverades med att de 
avsåg att både skydda konsumenten och stärka dennes ställning vid distansavtal 
om finansiella tjänster. Detta skulle i huvudsak ske genom regler om närings-
idkarens informationsskyldighet, i första hand innan avtalet ingås, och 
konsumentens rätt att kunna frånträda avtalet inom 14 dagar från avtalsslutet.765 

Konsumentens möjlighet att kunna ångra ett ingånget kreditavtal måste ses 
som ett starkt och individuellt konsumentskydd. Att ångerrätten motiveras 
utifrån kreditavtalets komplexa natur och ekonomiska betydelse för 
konsumenten, talar för att det är konsumentens skyddsbehov som ska 
tillvaratas genom regeln. Emellertid föranleder skillnaden mellan att ångra ett 
köp vid hem- eller distansförsäljning och att ångra ett beslut om en kredit en 
viss eftertanke. Att byta en tröja i fel storlek och som inte passar förefaller inte 
vara någon större svårighet. Däremot kan det vara svårare att ångra en generisk 
produkt som en kredit. En kredit skaffats vanligen för att den behövs för att 
betala något. Har konsumenten ingått ett köpeavtal i anslutning till kreditavtalet 
uppkommer ett problem när krediten ångras, men konsumenten fortfarande är 
bunden av köpeavtalet. Konsumenten behöver avtala om att kunna frånträda 
det kombinerade köpeavtalet annars kan avtalsbundenheten bli svår att komma 
från. En förutsättning för att kunna utnyttja ångerrätten är i många fall att 
konsumenten inte använt krediten, eller har möjlighet att ta en ytterligare kredit 
från en annan kreditgivare.766 

Det förefaller därför vara i ett tämligen begränsat antal situationer som en 
konsument skulle kunna ångra ett redan ingått kreditavtal. Regelns praktiska 
nytta kan på goda grunder ifrågasättas.  

Ångerrätten kan i högre grad anses ta till vara konsumentens skyddsintresse 
än konsumenten ekonomiska intresse. För att kunna utnyttja ångerrätten krävs 
dock en konsument som förstått innebörden av sin rätt och därefter agerar på 
ett adekvat sätt. Till att börja med ska kreditgivaren underrättas och därefter ska 
lånet återbetalas med tillägg för upplupen ränta. Konsumenten bör sedan 

 
 
 

764 Prop 2004/05:13, TemaNord 2003:544 och Ds 2003:59, Ny distansavtalslag. 
765 Prop 2004/05:13, s 1–2. 
766 Se även Jørgensen, Tanja, Forbrugerkredit – retlig og retspolitisk, s 280. 
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kontrollera att kreditgivaren återbetalar de avgifter som betalats i anledning av 
krediten och tillse att eventuella anknytande avtal om tjänster upphör. Den 
konsument som skyddas av regeln måste således vara både vara aktiv och agera 
enligt regelverket. 

3.8 Förebyggande av överskuldsättning i den prekontraktuella 
fasen 

3.8.1 Fler regler har införts för att förebygga överskuldsättning 

Lagstiftarens har en vision om att förhindra överskuldsättning och denna 
upprepas återkommande i motiven till de ovan redovisade prekontraktuella 
reglerna och vid reglernas utformning. Konsumentskyddet mot överskuld-
sättning i denna fas består idag i huvudsak av informationsskyldighet, kredit-
prövning, krav på kontantinsats, dokumentationskrav och ångerrätt. Dessa 
regler återfinns i konsumentkreditlagen. Vid en jämförelse mellan bestämm-
elserna i de prekontraktuella reglerna i 1977, 1992 och 2010 års konsument-
kreditlagar, har inte bara antalet utan också omfattningen av de regler som 
används som konsumentskydd mot överskuldsättning ökat. 

I 1977 års konsumentkreditlag utgjordes konsumentskyddet i den pre-
kontraktuella fasen av informationsskyldighet och kravet på kontantinsats. För 
att förebygga överskuldsättning ansågs informationsskyldigheten behöva 
kompletteras med andra åtgärder, som exempelvis kravet på kontantinsats. 
Enbart information ansågs således då inte vara en tillräcklig åtgärd för att 
förebygga överskuldsättning. I propositionen till 1977 års konsumentkreditlag 
används heller aldrig uttrycket konsumentskydd i anslutning till behandlingen 
av informationsbestämmelsen. Däremot angavs att bättre konsument-
upplysning skulle utgöra ett viktigt inslag i arbetet med att stärka konsumentens 
ställning. Kravet på kontantinsats uppgavs emellertid uttryckligen förebygga 
oöverlagda eller ofördelaktiga beslut. 

Det var först i och med tillkomsten av 1992 års konsumentkreditlag som 
vikten av konsumentskydd mot överskuldsättning i de prekontraktuella reglerna 
kom att mer påtagligt lyftas fram. En förklaring till detta kan antas vara att det 
var först då som ett större behov av att skydda konsumenten från överskuld-
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sättning uppmärksammades. Termen överskuldsättning hade börjat användas 
som ett begrepp i lagstiftningssammanhang och oansvariga kreditgivare 
utpekades som delvis skyldiga till det ökande antalet överskuldsatta hushåll.767 
Genom 1992 års konsumentkreditlag infördes huvudregeln att alla kreditformer 
skulle omfattas av lagen. Konsumentskyddet mot överskuldsättning i den pre-
kontraktuella fasen stärktes däremot enbart med en ny bestämmelse. Bestämm-
elsen innefattade ett krav på att kreditavtalet skulle vara skriftligt och 
undertecknas av kredittagaren. Kravet på kreditprövning av kredittagaren 
tillkom år 2004 som ett tillägg till 1992 års konsumentkreditlag och infördes för 
att förebygga överskuldsättning hos konsumenter samt för att stärka 
konsumentskyddet.768 

När konsumentkreditlagen trädde i kraft ändrades det prekontraktuella 
skyddet mot överskuldsättning genom införandet av ångerrätten, samt att 
informationsskyldigheten och kreditprövningskravet utvidgades. Innan 
införandet av den nya konsumentkreditlagen hade betalningsproblemen i 
anledning av snabblån ökat lavinartat. Snabblånen stod i fokus för konsument-
ernas skuldsättning och föranledde särskilda åtgärder. Samtidigt minskade 
konsumentskyddet mot överskuldsättning genom att dokumentationskravet 
ändrades. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att informationsskyldigheten utgör den 
centrala delen av konsumentskyddet mot överskuldsättning i den prekontrakt-
uella fasen, både i konsumentkreditdirektivet och följaktligen även i 
konsumentkreditlagen. 

3.8.2 Skyddet för konsumenten i den prekontraktuella fasen 

Av bestämmelserna i den prekontraktuella fasen förefaller informations-
skyldigheten, kravet på kreditprövning, och dokumentationsvillkoren i första 
hand ta sikte på att tillgodose konsumentens ekonomiska intresse. Regler som 
tar till vara konsumentens ekonomiska intresse syftar till, och motiveras av att 
de till övervägande del ska verka för upprätthålla ett stort kreditutbud och göra 
krediter lättillgängliga. Den konsument som företrädesvis skyddas av denna 

 
 
 

767 Se exempelvis prop 1991/92:81, s 32–34, och Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag. 
768 Prop 2002/03:139, s 252. 
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form av regler får och tar till sig information så att hon kan agera rationellt och 
välja den förmånligaste krediten. 

En närmare analys av kreditprövningskravet visar dock att regeln inte 
renodlat tar till vara konsumentens ekonomiska intresse. Mot bakgrund av att 
det inte föreligger någon avrådningsplikt för kreditgivaren tycks regeln i högre 
grad värna konsumentens valfrihet. Även den omständigheten att det inte varit 
aktuellt att införa en civilrättslig sanktion i de fall kreditprövningen varit 
bristfällig talar för att det är konsumentens ekonomiska intresse som regeln ska 
tillgodose. Den svenska regeln går dock ett steg längre än vad som anges i det 
bakomliggande konsumentkreditdirektivet och föreskriver att krediten endast 
ska beviljas i de fall konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullfölja 
kreditavtalet. Detta svenska tillägg syftar snarast till att tillvarata skyddsintresset 
för en svagare part. Regelns svenska utformning ter sig då också i viss mån vara 
uttryck för att kompensera konsumentens underläge, och förefaller i den delen 
snarast ha motiverats utifrån en marknadskorrigerande modell. Detta kan 
jämföras med konsumentkreditdirektivet som i lägre grad avser att påverka 
parternas avtalsfrihet och tycks motiveras utifrån en marknadskonform modell. 

Även dokumentationskravet tycks numera utgå från att skydda konsument-
ens ekonomiska intresse. Det tidigare kravet på underskrift syftade till att tvinga 
konsumenten till eftertanke och därigenom minska risken för impulsiva och 
onödigt dyra kreditavtal och tog då till vara konsumentens skyddsintresse. 
Avskaffandet av kravet på konsumentens underskrift underlättar istället avtals-
ingåendet och tillgodoser på så vis konsumentens ekonomiska intresse. Regeln 
utgör numera snarast ytterligare ett informationskrav. I och med avskaffandet 
av kravet på konsumentens underskrift förlorades ett starkt konsumentskydd 
mot överskuldsättning för konsumenten som svagare part. 

Kravet på kontantinsats och ångerrätt tycks däremot i högre grad ta sikte på 
konsumentens skyddsintresse. Kontantinsatskravet gäller som ett starkt skydd 
mot överskuldsättning för den enskilde konsumenten och kan förhindra att en 
konsument ingår ett för dyrt kreditavtal. Därigenom skyddas konsumenten i 
egenskap av svagare part. Kontantinsatskravet som konsumentskydd begränsas 
eftersom kravet bara gäller vid kreditköp. Däremot krävs ingen kontantinsats 
vid kontoköp och andra fortlöpande krediter, trots kännedom om att dessa 
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kreditformer ofta ersatt kreditköpet och också lätt kan locka till överskuld-
sättning.769 Konsumentskyddet tycks i dessa fall fått stå tillbaka för praktiska 
och ekonomiska argument.770 En ytterligare svaghet med kontantinsatskravet är 
att det lätt kan kringgås och enbart sanktioneras enligt marknadsföringslagen. 

Ångerrätten är också en åtgärd som visar tudelade egenskaper. Ångerrätten 
möjliggör att ett felaktigt val kan korrigeras i efterhand. Skyddet kan motiveras 
utifrån krediters komplexitet, inverkan på konsumentens ekonomiska situation 
och att avtalstiden kan vara lång. Samtidigt utgör ångerrätten en sanktion för att 
kreditgivaren ska efterleva av dokumentationskravet. Den konsument som 
skyddas av bestämmelsen måste agera på ett adekvat sätt och förstå villkoren 
för att kunna utnyttja rättigheten. Ångerrätten syftar till att tillvarata 
konsumentens möjligheter att göra ett rationellt val trots kreditgivarens 
informationsövertag. Detta talar för att det i grunden är konsumentens 
ekonomiska intresse som trots allt ska tillvaratas genom regeln. Ångerrätten 
gäller oberoende av om konsumenten fått information och kompenserats för 
sitt informationsunderläge innan avtalsingåendet eller först efter. Detta visar att 
rättigheten snarast vilar på en marknadskonform och inte en markands-
korrigerande grund. 

De två senast analyserade skyddsbestämmelserna som reglerar ångerrätt och 
kontantinsats ger uttryck för att ta till vara konsumentens skyddsintresse. 
Kravet på kontantinsats begränsar genom sin tvingande karaktär konsumentens 
möjlighet att ingå kreditavtal. Ångerrätten skyddar den konsument som överilat 
ingått ett kreditavtal och sedan inte längre vill stå fast vid det som avtalats. Den 
konsument som skyddas kan i båda fallen ses som en svagare part. 

När begreppet konsumentskydd förekommer i nu gällande reglering är det i 
första hand i anslutning till bestämmelser som ger uttryck för någon form av 
informationsskyldighet. Med konsumentskydd avses i den prekontraktuella 
fasen numera således snarast en informationsskyldighet för kreditgivaren än ett 
skydd för konsumenten mot en starkare avtalspart. 

Bland de prekontraktuella reglerna bildar motiven till reglerna i princip två 
olika mönster. Äldre regler förefaller att i högre utsträckning motiveras utifrån 

 
 
 

769 26 § KkrL och KOVFS 2011:1, Till 26 § konsumentkreditlagen om kontantinsats vid kredit-
köp, s 8. 
770 Prop 1976/77:121, s 104–105 och prop 1991/92:83, s 44–45. 
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en marknadskorrigerande grund med utgångspunkt från en strävan att uppnå 
ett mer jämlikt avtalsförhållande. De regler som tillkommit efter 
implementering av EU-direktiv grundas till stor del på en marknadsekonomisk 
orienterad modell för konsumentskyddet. Nyare bestämmelser som tillkommit 
på svenskt initiativ, tycks dock snarare motiveras utifrån den traditionellt 
svenska uppfattningen om syftet med konsumentskydd utifrån en avtalsmodell. 

Denna slutsats understöds också av införandet av lag om viss verksamhet 
med konsumentkrediter. Genom att kategorisera tillstånd som en informations-
uppgift, förefaller det dock mindre märkligt att syftet med denna nya lag anges 
vara att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning för att minska överskuld-
sättningen bland konsumenter.771 En förhoppning med lagen är naturligtvis att 
kreditgivare med tillstånd lever upp till tillståndskraven och agerar 
omdömesgillt. Tillståndsplikten i sig kan däremot inte anses skydda den 
enskilda konsumenten mot överskuldsättning, och inte skydda mot något annat 
heller för den delen. Det är även av intresse att den direktverkande sanktion 
Konsumentverket kan förena en varning med, motiveras med exakt samma 
formulering.772 Det förefaller enligt min mening långsökt att omnämna en 
sanktion som ett konsumentskydd. Utdömandet av sanktionen lär inte påverka 
konsumentens skuldsättning. En möjlig effekt av sanktionen kan däremot vara 
att kreditgivarna rättar sig efter de gällande rättsreglerna. Däremot kan knappast 
själva sanktionen anses utgöra ett skydd för konsumenten i direkt mening. En 
användning av begreppet konsumentskydd som den ovan riskerar att förringa 
begreppets innebörd och omvandla det till en kliché utan betydelse. 

3.8.3 Ett förändrat konsumentskydd 

Vad som avses med konsumentskydd mot överskuldsättning i den prekontrakt-
uella regleringen har också förändrats. Såväl strategier som den typ av regler 
som nyttjats för att uppnå strategierna har med åren kommit att skifta karaktär. 
De konsumentskyddande åtgärder som genomgått störst förändring är kravet 
på information, kravet på dokumentation och kreditprövningskravet. 

Den konsumentskyddande åtgärd som genomgått störst förändring är kravet 
på information. Syftet med informationskravet i konsumentkreditlagen har 

 
 
 

771 Prop 2013/14:107, s 1. 
772 Prop 2013/14:34, s 1. 
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uppenbarligen alltid varit att stärka konsumentens ställning, men detta har 
gjorts utifrån olika förhållningssätt till den nytta konsumenten ska ha med 
informationen.  

Det är i först i propositionen till konsumentkreditlagen som information 
omnämns som konsumentskydd. Det kan antas att information i de två äldre 
konsumentkreditlagarna inte uppfattades kunna förhindra att konsumenten 
ingick ett kreditavtal på samma sätt som kravet på kontantinsats. Informations-
skyldighet enligt 1977 års konsumentkreditlag präglades av en omtanke om 
konsumenten så att hon skulle avhållas från att ingå ett för dyrt kreditavtal.  

Betydelsen av informationsskyldighet som konsumentskydd i senare 
reglering utgår istället i högre grad från att upplysa konsumenten, så att hon kan 
göra ett väl underbyggt val. Marknadsdomstolens användning av genomsnitts-
konsumenten som norm liksom de föreställningar om konsumenten som 
kommer till uttryck i propositionen till konsumentkreditlagen visar att 
konsumenten förväntas ha goda kunskaper. Denna bild förstärks av att det 
enligt den förklaringsskyldighet som åligger kreditgivaren enligt god kredit-
givningssed är konsumenten som ska ställa de rätta frågorna för att kunna få 
avgörande information om krediten. Ansvaret för att relevant information 
lämnas åvilar således konsumenten och inte kreditgivaren. Detta ska jämföras 
med att när informationsplikten infördes i 1977 års konsumentkreditlag var 
tanken att konsumenten inte själv skulle behöva vara aktiv för att få relevant 
information om krediten utan att detta var kreditgivarens ansvarar. 
Informationsplikten syftade på så vis till att markera en ansvarsförflyttning från 
kredittagaren till kreditgivaren.773 

Med andra ord föreligger en förskjutning och en utvidgning av innebörden 
av begreppet konsumentskydd när det används i anslutning till bestämmelsen 
om kreditgivarens informationsskyldighet. Den konsument som får skydd 
genom regleringen är inte en okunnig och svag individ, utan en självständig 
konsument som kan ta eget ansvar för sina beslut. Lagstiftarens tycks 
eftersträva att verka för konsumentens valfrihet genom att undvika ingrepp i 
parternas avtalsförhållande. För att uppnå ett starkt konsumentskydd mot 
överskuldsättning genom ett breddat krav på information och ökad transparens 
krävs emellertid att konsumenten läser och förstår den lämnade informationen. 
 

 
 

773 Prop 1976/77:123, s 83–85. 
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Information som konsumentskydd mot överskuldsättning har således gått från 
att i högre grad skydda den enskilde konsumenten från att ingå alltför dyra 
kreditavtal, till att i allt högre grad verka för att upplysa konsumenten i syfte att 
hålla nere priserna och upprätthålla konkurrensen. Kravet på information 
tillgodoser därmed konsumenternas ekonomiska intresse. 

Även det konsumentskydd mot överskuldsättning som kravet på 
dokumentation är tänkt att ge har förändrats. Kravet på skriftligt avtal och 
undertecknande motiverades med att det var ett skydd för konsumenten, bland 
annat för att inte ingå överilade avtal.774 När kravet avskaffades i konsument-
kreditlagen skulle konsumentskyddet istället tillgodoses genom skriftlig 
dokumentation. Mängden information skulle kompensera det förlorade 
konsumentskyddet så att skyddet till och med i praktiken bedömdes bli 
starkare.775 Det konsumentskydd som därmed avses är enligt min mening inte 
samma skydd som avsågs i propositionen till 1992 års lag. Det senare 
konsumentskyddet avser enbart information, i huvudsak om kreditvillkoren och 
kreditgivaren. Genom att ändra dokumentationskravet förlorades en viktig del 
av konsumentskyddet mot överskuldsättning. Den konsument som skyddas 
genom dagens regel är snarast en eftertänksam individ som har möjlighet att 
tillgodogöra sig informationen och sedan tillämpa den. Avskaffandet av kravet 
på konsumentens underskrift måste därför ses som en försvagning av 
konsumentskyddet i egentlig mening. Den uppfattningen bekräftas även av 
direktiven till den utredning som ska undersöka om åtgärder bör vidtas för att 
återinföra skriftlighetskravet, dock i första hand för snabblån.776 
Dokumentation av avtalet fyller dock en viktig funktion för att skydda 
konsumenten mot avtalsvillkor som strider mot konsumentkreditlagens 
tvingade regler och dokumentationen kan även underlätta bevissituationen för 
konsumenten vid en eventuell tvist.777 

Trots att kravet på kreditprövning inte funnits så länge i konsumentkredit-
lagen är det en annan konsument som skyddas av regeln idag än när regeln 
infördes. När kravet på kreditprövning i konsumentkreditlagen kom att 
utvidgas till att i huvudsak omfatta alla kreditformer innebar detta en ytterligare 
 

 
 

774 Prop 1991/92:83, s 84–85. 
775 Prop 2009/10: 242, s 60–61. 
776 Dir 2015:43. 
777 Prop 1991/92:83, s 84–85. 
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förstärkning av konsumentskyddet mot överskuldsättning.778 I konsument-
kreditdirektivet anges inget direkt syfte med bestämmelsen. Utvidgning som 
gjordes i svensk rätt och som innebär att alla krediter omfattas av kredit-
prövningskravet gjordes däremot med ett uttalat syfte att minska risken för 
överskuldsättning utan att i onödan försvåra för kreditgivare och konsumenter 
som uppskattar och kan hantera sådana lån. Ökad tillgänglighet av snabbkredit-
er ansågs kunna vara positivt för många konsumenter, samtidigt som det för 
andra konsumenter innebar en större risk för att fatta förhastade och dåligt 
underbyggda beslut om lån.779 

Dessa formuleringar påminner om motiveringar som återfinns till äldre 
regler i konsumentkreditlagen och som värnar om den enskilda konsumenten. 
En möjlig förklaring till motiveringen kan vara att regleringen utgör en tillåten 
nationell avvikelse från konsumentkreditdirektivet. Lagstiftaren förefaller utgå 
från ett svenskt förhållningssätt till konsumentskydd genom att vidta en 
marknadskorrigerande åtgärd. 

Kreditprövning är en inskränkning av avtalsfriheten och symboliserar i 
teorin ett starkt och effektivt konsumentskydd mot överskuldsättning. Det 
skydd som framträdde i den proposition som lades till grund för införandet av 
regeln har dock regeln inte gett. Avsaknaden av en kännbar sanktionsregel kan 
bidra till att efterlevnaden bland kreditgivarna varit låg. HD:s ställningstagande 
att jämkning av kreditavtal till följd av bristande kreditprövning endast i 
sällsynta undantagsfall kan vara aktuellt bekräftas i propositionen till 
konsumentkreditlagen. I propositionen uppges att eftersom kreditprövning 
innebär en samlad bedömning av en stor mängd information om konsumentens 
ekonomi kan det vara svårt att generellt slå fast vilka uppgifter som ska vara 
avgörande för att en ansökan ska avslås. Till följd av detta kan det vara svårt att 
i efterhand göra en bedömning av om kreditprövningen varit tillräcklig. Mot 
denna bakgrund ansågs en jämkning av återbetalningsskyldigheten till följd av 
bristande kreditprövning vara en för långtgående åtgärd.780 Det är konsumenten 
själv som är bäst insatt i de egna ekonomiska förhållanden och måste själv 

 
 
 

778 Undantag görs för fakturakrediter eller andra räntefria krediter som endast är förenade med 
en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader, 4 § 1 st KkrL. 
779 Prop 2009/10:242 s 34. 
780 Prop 2009/10:242, s 57. 
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bestämma till vad de ekonomiska resurserna ska användas och ta 
konsekvenserna om den egna bedömningen är felaktig. 

Den rådande föreställningen om konsumenten är en klok, förståndig och 
balanserad individ med full insikt och kontroll över sin ekonomi. Kredit-
prövning kan kanske ge det effektiva skydd mot överskuldsättning som det var 
tänkt om efterlevnaden bland kreditgivarna var bättre. Problemet med be-
stämmelsen framgår tydligt av de redovisade avgöranden där frågan prövats. 
Oavsett om kreditprövning har gjorts eller inte, beviljas krediter till icke kredit-
värdiga konsumenter. Den gamla föreställningen om att risken för kredit-
förluster skulle avhålla kreditgivarna från att bevilja krediter tycks inte stämma 
överens med verkligheten. I detta sammanhang förefaller en ekonomiskt 
kännbar sanktion för den kreditgivare som beviljar kredit till en konsument 
som enligt Konsumentverkets norm inte kan anses kreditvärdig, som det enda 
som förhoppningsvis skulle kunna begränsa vidlyftig kreditgivning. 

Kravet på kontantinsats som funnits sedan 1977 års konsumentkreditlag har 
trots att det funnits i många år inte förändrats över tid. Bestämmelsen har 
överförts från de äldre konsumentkreditlagarna enbart med redaktionella 
förändringar. 

3.8.4 Svagheter i det reglerade konsumentskyddet 

Bestämmelserna i den prekontraktuella fasen tillförsäkrar konsumenten ett visst 
skydd mot överskuldsättning, samtidigt som skyddet i vissa avseenden, som 
visats ovan, uppvisar brister. Av bestämmelserna i den prekontraktuella fasen är 
det enbart kravet på kontantinsats som är en nationell regel utan motsvarighet i 
konsumentkreditdirektivet. Bestämmelsen om god kreditgivningssed, som inte 
bara gäller bestämmelserna i den prekontraktuella fasen utan ska gälla som en 
övergripande norm i låneprocessens alla faser, har i svensk rätt utvecklats och 
preciserats i förhållande till vad som anges i direktivet. Bestämmelsen har 
därigenom fått en mer svensk prägel. 

Ett gemensamt problem för i princip alla reglerna i den prekontraktuella 
fasen är efterlevnaden. Marknadsrättsliga sanktioner tycks inte vara tillräckligt 
effektiva för att få kreditgivarna att ta bestämmelserna på allvar. För att 
efterlevnaden ska upprätthållas fordras också en fungerande tillsyn som 
uppmärksammar att reglerna inte efterlevs. Ju sämre efterlevnaden är desto mer 
omfattande tillsyn krävs. 

Kreditprövningskravet är den bestämmelse i konsumentkreditlagen som 
varit mest uppmärksammad. Bestämmelsen har återkommande kritiserats för 
att den inte efterlevs. Intresset för just kreditprövningsbestämmelsen kan 
kanske förklaras av att bristande kreditprövning drabbat många svaga 
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konsumenter och konsumenter som redan haft allvarliga skuldproblem. När 
kreditprövningskravet utvidgades till att omfatta även snabbkrediter, antogs att 
detta skulle lösa problemet med obetalda snabblån. Konsumentverkets tillsyn 
och möjlighet att även förbjuda kreditgivare att fortsätta sin verksamhet ansågs 
vara tillräckliga åtgärder för att minska problemen.781 

Kreditgivarnas kreditprövning har därefter granskats och också föranlett 
lagändringar för att öka efterlevnaden. I detta syfte har ett tillståndskrav för 
kreditgivare har införts. Vidare ska Konsumentverket om det upptäcker fall av 
bristande kreditprövning inte bara varna företaget utan också förena varningen 
med en sanktionsavgift om överträdelsen inte är ringa. Därtill får om varning 
redan utdelats eller om överträdelsen är särskilt allvarlig, kreditgivaren 
föreläggas att upphöra med verksamheten. Tillsynen visar dock att det 
fortfarande förekommer brister i efterlevnaden av bestämmelserna. Det 
kritiserade delade tillsynsansvaret mellan Konsumentverket och Finans-
inspektionen kvarstår också oförändrat. Det innebär framförallt att 
Konsumentverkets tillsyn enbart sker genom stickprovskontroller och inte som 
vore önskvärt genom fortlöpande granskning. 

Även informationsreglerna och kravet på kontantinsats har kritiserats för att 
de inte efterlevs. Frågan om skärpta marknadsförings- och informationsbe-
stämmelser utreds för närvarande för att se om det går att begränsa i vilka 
situationer krediter får erbjudas till personer med svag ekonomi och under vilka 
villkor detta får ske. Utredningen är dock i begränsad till att i först hand avse 
marknadsföring och information av snabblån.782  

Historiskt sett har kravet på kontantinsats kantats av problem med 
efterlevnaden och att seriösa försäljare som tagit ut kontantinsatsen har 
konkurrerats ut av andra som inte efterlevt regeln. Vid tider när det finns ett 
stort utbud av krediter och konkurrensen mellan kreditgivarna är stor bör 
tillsynen vara extra omfattande i syfte att öka efterlevnaden av reglerna. 

Regeln om god kreditgivningssed fyller en viktig funktion som övergripande 
och utfyllande norm. Avsaknaden av sanktioner vid eventuella överträdelser 
kan emellertid antas begränsa regelns egentliga förebyggande effekt mot 
överskuldsättning. 

 
 
 

781 Prop 2009/10:242, s 55. 
782 Dir 2015:43, s 1. 
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Information är en viktig förutsättning för att konsumenten ska kunna fatta 
ett välavvägt beslut. Utgångspunkten för lagstiftningen tycks vara att 
kompensera konsumentens informationsunderskott i förhållande till kredit-
givaren så att konsumenten ska kunna genomföra rationella val. Mängden 
information som lämnas till konsumenten har däremot inte ifrågasatts. Risken 
finns att mängden information och att denna ges en komplex utformning gör 
att parternas ojämna förhandlingsposition inte utjämnas. Även om konsument-
en läser informationen kan den vara så komplex att den inte kan processas och 
omsättas på rätt sätt. Konsumenten kommer heller inte sannolikt att lära sig av 
sina misstag eftersom kreditavtal inte vanligen ingås så ofta. Den omfattande 
skriftliga informationen kan också motverka kreditgivarens intresse att lämna 
de förklaringar konsumenten behöver och som ska lämnas i enlighet med god 
kreditgivningssed.783 

En annan svaghet i konsumentskyddet mot överskuldsättning i den pre-
kontraktuella fasen är avsaknaden av krav på undertecknande av låneansökan. 
Konsumentkreditdirektivet reglerar inte hur kreditavtal ingås, utan överlämnar 
detta till nationell rätt så länge förfarandet överensstämmer med 
gemenskapslagstiftningen i övrigt.784 Artikel 10 i konsumentkreditdirektivet 
behandlar inte heller frågan om själva ingåendet av avtalet. I propositionen 
motiverades avskaffandet av kravet på undertecknande med att det i 
konsumentkreditdirektivets andra artiklar förutsätts att avtal också kan ingås 
muntligen. Återinförande av skriftlighetskravet skulle visserligen medföra vissa 
negativa konsekvenser, samtidigt som mycket dock talar för att konsument-
skyddet mot överskuldsättning skulle stärkas.785 

Trots en förstärkning av konsumentskyddet i de rättsliga reglerna i den pre-
kontraktuella fasen tycks det faktiska skyddet mot överskuldsättning inte leva 
upp till det eftersträvade. Den senaste utvecklingen inom det prekontraktuella 
området är följaktligen regler som innehåller tydligare och tuffare krav på tillsyn 
liksom strängare sanktioner. 

 
 
 

783 Se även Domurath, Irina,The Case for Vulnerability as the normative Standard in European 
Consumer Credit and Mortage Law – An inquiry into the Paradigms of Consumer Law, s 134–
135. 
784 Skäl 30 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. 
785 Jämför diskussionen om konsumentskydd vid telefonförsäljning i SOU 2015:61, Ett stärkt 
skydd vid telefonförsäljning, s 162 – 169.  
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Hur effektiva dessa åtgärder i realiteten är mot överskuldsättning kan 
däremot ifrågasättas. Om överskuldsättning antas bero på att konsumenten 
saknar information borde en långtgående informationsskyldighet vara en viktig 
åtgärd för att färre personer ska drabbas av överskuldsättning. Information är 
också en förutsättning för att konsumenten ska kunna göra ett rationellt val 
utifrån de egna ekonomiska förutsättningarna. Informationsskyldigheten tar, 
dock till skillnad från de övriga reglerna, sikte på att skydda konsumenterna 
som kollektiv och verkar inte preventivt. Information ger på så vis inte den 
enskilde konsumenten något direkt skydd mot överskuldsättning. 
Dokumentationskravet är visserligen ett viktigt konsumentskydd, men utifrån 
dess utformning kan det enbart indirekt anses skydda mot överskuldsättning. 
Dokumentationen får snarare ses som ett sätt att informera konsumenten om 
avtalsvillkoren. Därigenom skyddas konsumenten mot avtalsvillkor som strider 
mot konsumentkreditlagens tvingade regler och underlättar bevissituationen vid 
en eventuell tvist.786 Detta är till godo för konsumentkollektivet, men bidrar 
inte ytterligare till att förbygga överskuldsättning. 

 
 
 

786 Prop 1991/92:83, s 84–85. 
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4 Konsumentskydd i den kontraktuella 
fasen 

4.1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs rättsreglerna i den andra fasen av låneprocessen. Under 
denna kontraktuella fas har kredittagaren och kreditgivaren ett gemensamt 
kreditavtal. Bestämmelserna har det gemensamt att de begränsar kreditgivarens 
möjlighet att utforma avtalsvillkoren. 

Det skyddsbehov som uppkommer när konsumenten blivit bunden av 
kreditavtalet är inte detsamma som föreligger i den prekontraktuella fasen. 
Kreditavtal skiljer sig från många andra avtal genom att de vanligen ingås för en 
längre tid och inte sällan innehåller komplicerade avtalsvillkor som kan vara 
ekonomisk betungande för konsumenten. I många fall är det också i huvudsak 
priset för krediten och inte kvalitén som särskiljer ett kreditavtal från ett annat. 
Kreditavtal är inte lika vanliga som exempelvis avtal om köp. Dessa 
omständigheter föranleder ett skyddsbehov, inte bara mot att ofördelaktiga 
kreditavtal träffas, utan också mot att kreditgivaren använder oskäliga avtals-
villkor så att skulden inte växer eller sägs upp på ett oförutsebart sätt. 

När konsumenten accepterar avtalet är utgångspunkten att bindande avtal 
uppkommit. Det är inte ovanligt att kreditgivaren använder sig av standardavtal 
och ett sådant kan enkelt ge kreditgivaren både ett ekonomiskt och rättsligt 
övertag i förhållande till konsumenten. Konsumentskyddslagstiftningen syftar 
till utjämna den maktobalans i avtalsförhållandet som uppstår genom avtalet. 

Konsumentkrediter har inte sällan en komplex utformning och risken finns 
alltid att förmånliga delar av avtalet lyfts fram medan mindre gynnsamma 
villkor och avgifter får en undanskymd plats eller kläds i svåra ord och 
formuleringar. Avtalsbundenheten är inte beroende av om villkoren har lästs 
och förståtts och när konsumenten väl förstår konsekvenserna av avtals-
villkoren kan det vara svårt och för sent att få till stånd någon ändring. 

I princip råder avtalsfrihet vid utformningen av avtalsvillkoren i kreditavtal, 
men i konsumentkreditlagen finns ett flertal undantag intagna som begränsar 
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kreditgivarens avtalsfrihet i syfte att skydda konsumenten.787 Även i dessa fall 
råder avtalsfrihet, men med den begränsningen att avtalsfriheten bara gäller om 
den inte är till nackdel för konsumenten.788 Att lagens civilrättsliga bestämm-
elser gjorts tvingande till konsumenternas fördel får särskild betydelse för 
konsumentskyddet i denna andra fas. Skulle ett avtalsvillkor strida mot det som 
föreskrivs i en sådan tvingande regel blir villkoret ogiltigt och istället blir lagens 
villkor direkt tillämpliga. Avtalsvillkor som är till fördel för konsumenten eller 
som överensstämmer med lagen drabbas inte.789 

De flesta regler som skyddar konsumenten under den kontraktuella fasen 
återfinns i konsumentkreditlagen. Bestämmelserna kompletteras till viss del av 
utfyllande råd och riktlinjer i Konsumentverkets allmänna råd och Finans-
inspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.790 

De i princip civilrättsliga bestämmelserna i den kontraktuella fasen tar sikte 
på att skydda den enskilde konsumenten. De marknadsrättsliga bestämmelserna 
i lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden samt informationskravet och 
kravet på god kreditgivningssed i konsumentkreditlagen, tar i istället 
huvudsakligen sikte på att skydda konsumentkollektivet.791 

I denna kontraktuella fas finns bestämmelser som skyddar konsumenten 
genom att: förhindra användning av oskäliga avtalsvillkor, reglera rätten för 
såväl konsumenten som kreditgivaren att i förtid säga upp en kredit med 
bestämd eller obestämd löptid, begränsa kreditgivarens rätt att använda ränte-
ändringsklausuler och ta ut avgifter, skydda konsumenten vid överlåtelse av 
fordran, uppställa förbud mot avräkningsförbehåll samt uppställa krav på viss 
informationsskyldighet till konsumenten. Kravet på god kreditgivningssed gäller 
även i denna fas som en övergripande norm. 

Kapitlet inleds med en redogörelse av de bestämmelser som syftar till att 
komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor. Bestämmelser för att förhindra 
framtida användning av oskäliga avtalsvillkor i standardavtal i konsument-
förhållanden återfinns i avtalsvillkorslagen. Denna lag verkar preventivt genom 
att fortsatt användning av ett oskäligt avtalsvillkor kan förbjudas. Bestämm-

 
 
 

787 14–15, 17–19 och 30 - 41 §§ KkrL. 
788 5 § KkrL. 
789 14 § KkrL och prop 2009/10:242, s 102. 
790 KOVFS 2011:1 och FFS 2011:47 med tillhörande beslutspromemoria FI Dnr 10-4628. 
791 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
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elserna skyddar därigenom konsumentkollektivet. För den enskilde konsument-
en som drabbas av oskäliga avtalsvillkor kan avtalslagens regler om ogiltighet 
eller jämkning åberopas. Med stöd av någon av dessa kan domstol eller 
Allmänna reklamationsnämnden jämka ett oskäligt avtalsvillkor i det 
individuella kreditavtalet eller ogiltigförklara hela kreditavtalet. 

Därefter följer en presentation av reglerna i den kontraktuella fasen i ovan 
nämnd ordning. Bestämmelserna analyseras för att besvara i vilken omfattning 
risken för överskuldsättning har beaktats vid reglernas tillkomst och hur 
lagstiftaren resonerat avseende detta i motiven. Vidare analyseras vilka strategier 
som används för att motverka överskuldsättning, vilka regler som använts i 
detta syfte och om det som lagstiftaren benämner konsumentskydd har 
förändrats med tiden. Reglerna har analyserats för att utreda hur tillkomsten av 
reglerna har motiverats, om de till större del avser att tillgodose konsumentens 
ekonomiska intresse eller konsumentens skyddsintresse, samt för att se om de 
skyddar en rationellt handlande konsument eller konsumenten som svagare 
part. Kapitlet avslutas med en sammanfattande och övergripande diskussion 
om konsumentskyddet i den kontraktuella fasen och i vilka avseenden skyddet 
kan förstärkas. 

4.2 Skydd mot oskäliga avtalsvillkor 
Det finns olika metoder att komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden. Ett sätt är tvingande lagstiftning, ett annat utgörs av 
civilrättsliga regler om jämkning av avtalsvillkor och ett tredje är en 
administrativ prövning av standardavtals innehåll enligt avtalsvillkorslagen. 
Reglerna har dock olika syften och får olika rättsverkan. 

Konsumentkreditlagen är, som nämnts, enligt 5 § tvingande till konsument-
ens förmån. Detta innebär att ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämm-
elserna i konsumentkreditlagen är till nackdel för konsumenten, blir utan 
verkan mot denne om inte annat anges i lagen. Lagens tvingande karaktär 
påverkar däremot inte konsumentens rätt att avtala bort en förmån som lagen 
ger när rättigheten väl materialiserats.792 Således är det enbart sådana avtals-

 
 
 

792 Det svenska rättsläget har inte förändrats genom EU-domstolens praxis. Se C-243/08 Pannon 
GSM, EU:C:2009:350 och C-227/08 Martín Martín, EU:C:2009:792. Munukka, Jori, Oskälighet 
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villkor som överenskommits innan en rättsregel aktualiserats som blir ogiltiga. 
Detta innebär exempelvis att konsumenten kan välja att avstå från att tillämpa 
lagens avräkningsregler om en vara som sålts med återtagandeförbehåll 
återtas.793 I de fall konsumenten skulle ha gått med på en sådan 
överenskommelse kvarstår enbart möjligheten att få avtalet jämkat enligt 36 § 
avtalslagen. Betydelsen av att lagen är tvingande får stor betydelse särskilt för 
tillämpningen av de civilrättsliga bestämmelserna i den kontraktuella fasen. 
Detta kommer att diskuteras utförligare i anslutning till de olika reglerna senare 
i kapitlet. 

Konsumentkreditdirektivet reglerar inte frågor om giltigheten av kreditavtal. 
Medlemsstaterna får inom detta område således behålla eller införa nationella 
bestämmelser förutsatt att dessa överensstämmer med gemenskaps-
lagstiftningen.794 

I avtalslagen återfinns två bestämmelser som kan användas för att komma 
till rätta med oskäliga avtalsvillkor i ett kreditavtal, nämligen de som brukar 
benämnas den ”stora” generalklausulen i 36 § och den ”lilla” generalklausulen i 
33 §. Bestämmelserna avser att täcka de situationer som inte uttryckligen är 
reglerade i avtalslagen och tar sikte på avtal som är oskäliga med hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet.795 

Den ”lilla” generalklausulen har funnits i avtalslagen sedan avtalslagens 
tillkomst. Regeln tar sikte på situationer där rättshandlingen tillkommit under 
sådana omständigheter att det skulle strida mot tro och heder att med 
kännedom om dessa åberopa dem. Regeln är således begränsad till vad som var 
känt vid rättshandlingens tillkomst. Senare inträffade förhållanden kan inte 
läggas till grund för bedömningen. En situation som typiskt sett omfattas av 
regeln är om en underlägsen part ingått ett avtal som formulerats av motparten, 
och den underlägsna parten missförstår eller är okunnig om innebörden av att 
det finns villkor som gynnar motparten. Vidare måste motparten vara i ond tro 
genom att anats ha haft vetskap om den omständighet som strider mot tro och 

 
 
 

måste alltid prövas ex officio – men kan en konsument avstå från detta, s 361, och Olsen, Lena, 
Konsumentskyddets former, s 174. 
793 Prop 2009/10:242, s 44. 
794 Skäl 30 i preambeln till direktiv 2008/48/EG. 
795 Grönfors, Kurt, och Dotevall, Rolf, Avtalslagen – en kommentar, (1 november 2015, Zeteo), 
kommentaren till 33 § avtalslagen. 
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heder. Rättsföljden om regeln tillämpas är ogiltighet. Regeln har emellertid 
tillämpats restriktivt i praxis.796 I ett avgörande från HD där frågan om 
jämkning av kreditavtal till följd av bristande kreditprövning prövades, 
åberopades i första hand 33 § avtalslagen.797 HD ansåg däremot att de grunder 
som åberopats till stöd för att ogiltigförklara kreditavtalen inte var av den art att 
det skulle strida mot tro och heder att åberopa dem. 

Generalklausulen i 36 § avtalslagen har ett bredare tillämpningsområde än 
33 § och tar särskilt sikte på möjligheten att kunna jämka oskäliga avtalsvillkor i 
avtalsförhållanden mellan en konsument och en näringsidkare. 
Generalklausulen tillkom under samma tid som konsumentskyddslagstiftningen 
infördes i svensk rätt. I och med införandet av denna regel började 
rättsordningen acceptera avsteg från avtalsfriheten i syfte att förhindra 
tillämpningen av oskäliga avtalsvillkor både i individuella avtal och 
standardavtal. Det tydligaste uttrycket för detta är just tillkomsten av 36 § 
avtalslagen som ger en domstol möjlighet att i ett individuellt avtal jämka 
oskäliga avtalsvillkor eller ogiltigförklara hela avtalet. Generalklausulen i 36 § 
avtalslagen är ett viktigt komplement till avtalslagens övriga bestämmelser och 
konsumentskyddande lagstiftning i allmänhet. När rekvisiten inte i någon av de 
andra reglerna är uppfyllda kan 36 § avtalslagen ändå vara tillämplig.798 

Med denna generalklausul ges domstolarna vidgade möjligheter att ingripa i 
avtalsförhållanden. Regeln begränsas inte till att skydda bara konsumenter utan 
tar sikte på att skydda en part som intar en underlägsen ställning i förhållande 
till motparten.799 Regeln är dock särskilt användbar för konsumenter i de 
situationer som inte direkt omfattas av tvingande konsumentskyddslagstiftning, 
men där det finns ett tydligt skyddsbehov.800 Generalklausulen har som 
redovisats i kapitel 3 åberopats vid talan om jämkning, och också i vissa fall 

 
 
 

796 Grönfors, Kurt, och Dotevall, Rolf, Avtalslagen – en kommentar, (1 november 2015, Zeteo), 
kommentaren till 33 § avtalslagen. 
797 NJA 1996 s 3. Avgörandet har diskuterats i avsnitt 3.4.5.  
798 Prop 1975/76:81, s 178–138.  
799 Prop 1975/76:81, s 178–138.  
800 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s 156.  
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tillämpats, när kredit- och borgensavtal ingåtts utan att kredittagarens eller 
borgensmannens ekonomiska förmåga prövats.801 

Vad som ska anses som oskäligt i ett eller flera avtalsvillkor ger lagtexten 
dock inte rättstillämparen någon ledning om.802 Det är således inte alldeles lätt 
att bedöma vad som är oskäligt i ett enskilt fall. Rättstillämparen har en 
långtgående frihet att pröva alla åberopade omständigheter som kan ha 
relevans. Vid oskälighetsbedömningen måste en jämförelse göras mellan det 
påstått oskäliga och vad som kan anses normalt.803 

Avser skälighetsbedömningen ett avtalsvillkor i ett standardavtal ska de 
allmänna bedömningsprinciperna i generalklausulen fyllas ut med avtals-
villkorsdirektivets mer preciserade regler i enlighet med principen om direktiv 
konform tolkning.804 Av artikel 3.1 i avtalsvillkorsdirektivet framgår att ett 
villkor kan betraktas som oskäligt om det i strid med kravet på god sed medför 
en betydande obalans mellan avtalsparternas rättigheter och skyldigheter enligt 
avtalet till nackdel för konsumenten. I en bilaga till avtalsvillkorsdirektivet 
återfinns en uppräkning av avtalsvillkor som normalt är att betrakta som 
oskäliga enligt 36 § avtalslagen, den så kallade villkorslistan. Oskälighets-
bedömningen blir därigenom inte så fri som regelns utformning kan ge intryck 
av.805 Villkorslistan är vägledande men inte uttömmande.806 

Det tredje sättet att komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor är en 
administrativ prövning vid Marknadsdomstolen. I syfte att motverka oskäliga 
avtalsvillkor i framtida standardavtal i konsumentförhållanden finns regler i 
avtalsvillkorslagen.807 En enskild konsument eller näringsidkare kan inte med 
stöd av denna lag åberopa egna rättigheter eller skyldigheter. Det är istället i de 
flesta fall Konsumentombudsmannen som kan väcka förbudstalan vid 
Marknadsdomstolen. Förbudstalan avser då att näringsidkaren inte i framtiden 

 
 
 

801 Se exempelvis NJA 1966 s 3, NJA 1999 s 304 och NIA 1993 s 163 (jämkning av borgen) samt 
ett stort antal av avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden exempelvis ARN 2008-4256, 
2008-1234, och 2009-0057. 
802 Norlén, Andreas, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s 11–12. 
803 Ramberg, Jan och Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, s 179–180. 
804 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s 159. 
805 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s 160–161. 
806 Artikel 3.3 i direktiv 93/13/EEG. 
807 En motsvarande lag finns för näringsidkare i lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan närings-
idkare. 
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får använda liknande avtalsvillkor som är oskäliga mot konsumenten med 
hänsyn till priset och övriga omständigheter.808 Till skillnad från 
generalklausulen i avtalslagen tar reglerna i avtalsvillkorslagen således sikte på 
att motverka framtida användning av oskäliga avtalsvillkor. Avtalsvillkorslagen 
syftar på så vis i huvudsak till att skydda konsumenterna som kollektiv medan 
36 § avtalslagen tar sikte på att skydda den enskilda konsumenten eller annan 
avtalspart som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. 

Direktivet om oskäliga avtalsvillkor införlivas i svensk rätt genom avtals-
villkorslagen.809 Innehållet i avtalsvillkorsdirektivet avviker inte i någon större 
omfattning från den tidigare gällande svenska avtalsvillkorslagen från år 1971, 
och avgöranden enligt den äldre lagen har behållit sin betydelse.810 

Genom avtalsvillkorslagen tas konsumentskyddet till vara genom att oskäliga 
avtalsvillkor motverkas. Ett avtalsvillkor kan betraktas som oskäligt om det i 
strid med kravet på god sed medför en betydande obalans mellan avtals-
parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsument-
en.811 I en bilaga till avtalsvillkorsdirektivet återfinns en uppräkning av avtals-
villkor som normalt är att betrakta som oskäliga enligt 36 § avtalslagen, den så 
kallade villkorslistan.812 Vid en bedömning enligt avtalsvillkorslagen kan avtals-
villkor som strider mot villkorslistan i avtalsvillkorsdirektivet med större 
sannolikt än vid en oskälighetsbedömning enligt 36 § avtalslagen antas vara 
oskäliga, eftersom en sådan bedömning görs utifrån villkorets typ och inte det 
enskilda avtalsförhållandet.813 Villkorslistan är vägledande men inte 
uttömmande.814 

Avtalsvillkorslagen omfattar alla former av varor, tjänster och andra 
nyttigheter samt avtalsvillkor som används vid förmedling. Förbud får bara 
meddelas i de fall det är motiverat från allmän synpunkt eller annars ligger i 
konsumenternas eller konkurrenternas intresse.815 

 
 
 

808 4 § avtalsvillkorslagen. 
809 Rådets direktiv 93/13/EEG har implementerats i svensk rätt genom avtalsvillkorslagen.  
810 Lag (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Se även Bernitz, Ulf, 
Standardavtalsrätt, s 184. 
811 Artikel 3.1 i direktiv 93/13/EEG. 
812 Bilaga till direktiv 93/13/EEG. 
813 Prop 1994/95:17, s 92. 
814 Artikel 3.3 i direktiv 93/13/EEG. 
815 1 och 3 §§ avtalsvillkorslagen. 
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Det är i första hand avtalsvillkor i standardavtal som kan komma att prövas 
enligt avtalsvillkorslagen, men lagen är inte formellt begränsad till dessa, men 
förbud att tillämpa ett visst avtalsvillkor blir intressant först när liknande villkor 
används mot ett större antal konsumenter. Avtalsvillkorslagen kompletterar på 
så vis 36 § avtalslagen genom att möjliggöra generella förbud mot 
användningen av standardavtal som innehåller oskäliga avtalsvillkor. Det finns i 
princip tre typfall av avtalsvillkor som prövas enligt generalklausulen i avtals-
villkorslagen: villkor som strider mot tvingande regler, villkor som påtagligt 
avviker från dispositiva regler och vilseledande och oklara villkor.816 

I avtalsvillkorsdirektivet återfinns även en viktig konsumentskyddsregel i 
form av en oklarhetsregel som föreskriver att villkoren i avtal som har skriftlig 
form alltid ska vara klart och begripligt formulerade.817 Föreligger tveksamheter 
om avtalsvillkorets innebörd ska den för konsumenten gynnsammaste 
tolkningen gälla. Artikeln motsvaras i svensk rätt av 10 § avtalsvillkorslagen. 
Den svenska lagtexten och artikelns formulering överensstämmer däremot inte 
riktigt. Regeln ska emellertid i enlighet med principen om direktivkonform 
tolkning tolkas i överensstämmelse med direktivets formulering. Avtals-
villkorsdirektivets oklarhetsregel är tydligare och strängare än den oklarhetsregel 
som tidigare tillämpats i svensk rättspraxis.818 

Till skillnad från tillämpningen av 36 § avtalslagen är en oskälighetsprövning 
med stöd av avtalsvillkorsdirektivet obligatorisk. Domstolen har en skyldighet 
att ex officio pröva de rättsliga och faktiska omständigheterna för att bedöma om 
ett avtalsvillkor är oskäligt eller inte. Innebörden av detta är att skälighets-
skyddet är starkare än det materiella konsumentskyddet. Svensk domstol är 
således i enlighet med EU-rätten skyldig att ex officio beakta om ett villkor är 
oskäligt enligt avtalsvillkorsdirektivet.819 Konsumentskyddet i avtals-
villkorsdirektivet omfattar således även de fall då konsument underlåter att 

 
 
 

816 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s 189.. 
817 Artikel 5 i 93/13/EEG. 
818 Se även Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s 99–100 
819 C-243/08 Pannon EU:C:2009:350, och Munukka, Jori, Oskälighet måste alltid prövas ex 
officio – men konsumenten kan avstå från detta, s 363.  



4 Konsumentskydd i den kontraktuella fasen 

231 
 

åberopa att villkoret är oskäligt för att denne inte känner till sina rättigheter eller 
inte är beredd att riskera att få betala rättegångskostnaderna.820 

Domstolarnas bedömningsutrymme av standardvillkor i konsumentavtal har 
således delvis minskat genom införandet av avtalsvillkorsdirektivet.821 Enligt 
avtalsvillkorsdirektivet råder en striktare uppfattning om vad som är skäligt. 
Nationell domstol får inte ändra innehållet i ett avtalsvillkor då det skulle kunna 
motverka den avskräckande effekt som kan uppnås om villkoret inte tillämpas. 
Enligt direktivet ska oskäliga avtalsvillkor lämnas utan avseende om avtalet kan 
bestå utan villkoret. Istället för det oskäliga avtalsvillkoret får vad som gäller 
enligt dispositiv rätt tillämpas.822 För näringsidkarsidan är detta en typiskt sett 
en strängare regel än jämkning av avtalsvillkor. Bedömningen av om ett avtals-
villkor är oskäligt blir enligt avtalsvillkorsdirektivet också strängare då 
omständigheter som inträffat efter avtalets ingående inte får beaktas, även om 
de skulle ha lett till att villkoret då skulle betraktas som skäligt. Är avtals-
villkoret oskäligt från början kan det inte bli skäligt genom att några åtgärder 
vidtas. Omständigheter som inträffat efter avtalsslutet får däremot tas med i 
bedömningen i de fall de verkar till konsumentens fördel.823 Konsumentskyddet 
har på så vis stärkts. 

 
 
 

820 C- 473/00 Cofidis SA, EU:C:2002:705. Ett avtalsvillkor rörande låneränta prövades ex officio i 
en tredskodom från Hovrättens för Västra Sverige, 2015-10-26 i FT 2205-15. Tingsrätten 
bedömde avtalsvillkoret rörande låneränta vara oskäligt enligt 11 § avtalsvillkorslagen och enligt 
oskäliga avtalsvillkorsdirektivet. Bedömningen gjordes ex officio i en tredskodom. Den aktuella 
krediten var en konsumentkredit med ett kapitalbelopp om 6 000 kronor och en återbetalnings-
tidåterbetalningstid om 30 dagar. Räntan uppgick efter 30 dagar till 1 500 kronor. Tingsrätten 
lämnade avtalsvillkoret utan avseende med motiveringen att nationell domstol i enlighet med EU-
rätten ska låta bli att tillämpa avtalsvillkor som enligt avtalsvillkorsdirektivet är oskäliga. Eftersom 
nationell domstol inte bör ha behörighet att ändra innehållet i ett avtalsvillkor var jämkning inte 
var möjlig och avtalsvillkoret lämnades istället utan avseende. Hovrätten för Västra Sverige 
ändrade domen med motiveringen att en tredskodom ska grundas på kärandens framställning av 
omständigheterna och att det krävs klara tecken på att käromålet är ogrundat om framställningen 
ska ogillas. Rätten ska emellertid samtidigt tillämpa avtalsvillkorsdirektivet ex officio. En sådan 
prövning av om ett avtalsvillkor är förenligt med avtalsvillkorsdirektivet förutsätter att rätten har 
tillgång till alla nödvändiga rättsliga och faktiska omständigheter. I målet innehöll ansökan enbart 
uppgifter om kreditbeloppet och att den totala summan 7 500 kronor skulle återbetalas inom 30 
dagar. Hovrätten fann att de presenterade uppgifterna inte var tillräckliga för att pröva om ränte-
yrkandet var uppenbart ogrundat. Tredskodomen kom således att grundas på inkassobolagets 
framställning och konsumenten skulle betala hela den yrkade summan. 
821 Artikel 6.1 i direktiv 93/13/EEG. 
822 Se C-618/10 Banco Español, EU:C:2012:349 och Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s 160. 
823 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s 160–161. 
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Följaktligen är det två parallella domstolssystem som prövar skäligheten av 
avtalsvillkor. Detta innebär att även om Marknadsdomstolen bedömt ett avtals-
villkor vara oskäligt blir villkoret inte per automatik ogiltigt i enskilda avtal. En 
konsument som ingår ett avtal med ett eller flera av Marknadsdomstolen 
utpekade oskäliga avtalsvillkor, måste för att kunna få avtalet jämkat få det 
rättsligt prövat. Allmän domstol är dock inte bunden av Marknadsdomstolens 
domar, även om mycket talar för att avtalsvillkoret även i allmän domstol kan 
komma att jämkas.824 Finns det oskäliga avtalsvillkoret i ett redan gällande avtal 
behöver det inte nödvändigtvis bedömas som oskäligt enligt avtalslagens regler 
eftersom det då finns utrymme att beakta omständigheterna i det enskilda fallet. 
Ett avtalsvillkor som inte ansetts vara oskäligt av Marknadsdomstolen kan 
bedömas som oskäligt enligt 36 § avtalslagen eftersom det vid den 
bedömningen ges möjlighet att beakta omständigheterna i det enskilda fallet.825 

4.3 Konsumentens rätt att säga upp och återbetala en kredit i 
förtid 

4.3.1 Att kunna ersätta en ofördelaktig kredit med en förmånligare 

För en konsument kan möjligheten att säga upp och betala tillbaka en dyr kredit 
i förtid vara viktig för att motverka överskuldsättning. En ekonomiskt 
ofördelaktig kredit kan då avslutas och ersättas med en förmånligare. En 
förutsättning för att återbetalningsmöjligheten ska vara till ekonomisk nytta för 
konsumenten är att kredittagaren får tillgodoräkna sig att den avtalade kredit-
tiden inte utnyttjas och att kreditgivaren inte för sådana situationer försäkrat sig 
om en oskäligt hög ersättning i avtalet. 

I artikel 16 i konsumentkreditdirektivet stadgas att det måste finnas en 
möjlighet för konsumenten, att när hon vill, helt eller devis fullgöra sina 
skyldigheter utan att behöva betala för återstoden av den avtalade tid som inte 
utnyttjats. Kreditgivaren ska då ha rätt till en rimlig och objektivt motiverad 
kompensation för kostnader som har ett direkt samband med 

 
 
 

824 HD uttalar i NJA 2005 s 745 att det finns möjlighet att lämna avtalsvillkor som står i strid mot 
marknadsrättslig reglering utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen. Villkoren som prövades 
stod i strid med föreskrifterna i den särskilda lagen om vissa avtalsvillkor i den särskilda lagen om 
avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring. 
825 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s 186–187. 
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förtidsåterbetalningen, förutsatt att förtidsåterbetalningen infaller inom en 
period med fast kreditränta. 

Denna rätt för konsumenten att återbetala en kredit i förtid motsvaras av 
32 § konsumentkreditlagen. Bestämmelsen överfördes från 1992 års 
konsumentkreditlag enbart med ett förtydligande – kreditgivaren har rätt till 
ersättning i vissa fall, dessa redovisas nedan. Tillägget gjordes för att särskilt 
poängtera att konsumentens rätt inte är helt ovillkorlig.826 

Möjligheten för konsumenten att säga upp krediten i förtid är således inget 
nytt fenomen i svensk rätt. För avbetalningsköp fanns en motsvarande regel 
redan i 1915 års lag om avbetalningsköp. Enligt denna hade köparen vid 
avbetalningsköp rätt att när som helst återbetala hela sin skuld och då få 
tillgodoräkna sig en reduktion av kostnaden för avbetalningskrediten. Detta 
avsteg från avtalsprincipen motiverades av att kreditköparen inte kunde få fri 
förfoganderätt till det köpta förrän hela köpeskillingen betalats. Någon 
motsvarande rätt fanns dock inte för andra former av krediter eller för kredit-
köp som inte omfattades av avbetalningsköplagen.827 En sådan rätt ansågs 
emellertid motiverad och infördes för kreditköp i 1977 års konsumentkreditlag. 

För fristående krediter saknades däremot motsvarande regler i 1977 års 
konsumentkreditlag. Kreditgivarna hade ofta goda ränteinkomster av kredit-
avtalen och ville inte förlora en bra inkomst. Om krediten sades upp i förtid var 
det vanligt att kreditgivaren hade gjort förbehåll om rätt till viss ersättning. För 
konsumenten blev en betalning av krediten i förtid därför ofta en dyr affär. Det 
förekom också avtal som omöjliggjorde att kredittagaren alls kunde säga upp en 
sådan kredit i förtid. Den rådande ordningen ansågs inte bra, varken ur ett 
konsumentperspektiv eller med hänsyn till risken för begränsad konkurrens, 
som svårigheter att frånträda avtal kunde innebära.828 

Kredittagaren gavs därför genom 1992 års konsumentkreditlag en tvingande 
rätt att få betala krediten i förtid. Regeln utvidgades därmed till att omfatta alla 
typer av krediter. Bestämmelsen motiverades utifrån behovet av att likställa 
fristående krediter med kreditköp. Särskilt tungt vägande skäl var konsument-
ens intresse av att kunna minska sina kreditkostnader. Även det faktum att det 

 
 
 

826 32 och 36 §§ KkrL och prop 2009/10:242, s 112. 
827 6 § 3 st avbetalningsköplagen och prop 1976/77:123, s 56. 
828 Prop 1991/92:83, s 68–69.  
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då bakomliggande EG-direktivet föreskrev att konsumenten alltid skulle ha rätt 
att betala krediten förtid och att en EG-anpassning förutsatte en utvidgning av 
de svenska reglerna lades till grund för utvidgningen.829  

Kredittagarens rätt att säga upp avtalet till betalning utgör ett konsument-
skydd mot överskuldsättning genom att möjligheten för kreditgivaren att 
utkräva ersättning för den outnyttjade tiden begränsas. Betalas skulden i förtid 
har kreditgivaren, som nämnts ovan i princip inte någon rätt till ersättning i 
anledning av uppsägningen.  

I 36 § konsumentkreditlagen anges emellertid några situationer när kredit-
givaren ändå har rätt till ersättning. Kreditgivaren har rätt till ersättning för 
ränta och andra kostnader för krediten fram till tiden för förtidsbetalningen, 
men inte för tiden därefter. Är räntan bunden när betalningen görs har kredit-
givaren rätt till ränteskillnadsersättning från den dagen och för den tid som 
återstår av räntebindningstiden förutsatt att förbehåll om detta gjorts i låne-
avtalet och innehållet inte strider mot god kreditgivningssed.830 Skulle räntan 
vara rörlig när förtidsuppsägningen görs, men vara bunden för en senare del av 
avtalet har kreditgivaren inte rätt till ränteskillnadsersättning. Detta är en nyhet i 
förhållande till 1992 års lag.831 

Ränteskillnadsersättningen ska beräknas enligt en schablonregel som 
utformats i syfte att minimera risken för över- eller underkompensation. Precis 
som tidigare gäller ett ytterligare skydd för konsumenten genom att kredit-
givaren vid beräkningen är skyldig att iaktta god kreditgivningssed. Detta 
medför att om schablonregeln i det enskilda fallet uppenbart skulle leda till 
överkompensation av kreditgivaren får det anses stå i strid med god kredit-
givningssed att denne fullt ut utnyttjar möjligheten till ersättning. Till skillnad 
från den tidigare regleringen har kravet på att fordran ska beräknas enligt 
grunder som överensstämmer med god kreditgivningssed uttryckligen skrivits 
in i lagtexten.832 

För andra krediter än de som är förenade med panträtt i fast egendom, 
tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med 
motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, beräknas ränte-
 

 
 

829 Prop 1991/92:83, s 69. 
830 36 § KkrL och FFFS 2014:11, s 4–5. 
831 36 § KkrL jämförd med 24 § 1992 års KkrL. 
832 36 § KkrL och prop 2013/14:44, s 14–19. 
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skillnadsersättningen enligt en schablon.833 Ersättningen får emellertid aldrig 
överstiga det räntebelopp som skulle ha betalats om kreditavtalet fullföljts. 
Storleken avgörs av hur lång tid av kredittiden som återstår vid uppsägningen 
och får inte överstiga en procent av det förtidsbetalade beloppet eller om det 
vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än ett år kvar av kredit-
avtalets löptid, en halv procent av det förtidsbetalade beloppet.834 

För förtidsbetalning av kontokrediter ska ingen ersättning utgå, vilket följer 
av att ränta normalt inte brukar löpa om kreditutrymmet inte utnyttjas. 
Ersättning får inte heller begäras i de fall en försäkring som garanterar 
återbetalning av krediten utbetalats och garantin ingår i överenskommelsen 
mellan kredittagaren och kreditgivaren.835 

Reglerna för att beräkna den återstående reduktionen av kreditkostnaden har 
alltså utformas så att de ska ge ett rättvist resultat. Tanken var ursprungligen att 
parterna själva skulle kunna använda reglerna vid uppgörelser och att 
tillämpningen vid den summariska processen i handräckningsmål skulle vara 
okomplicerad. Reglernas utformning skulle då också möjliggöra för konsument-
en att själv kunna kontrollera att resultatet blev någorlunda rätt.836 Efter 
hörande av lagrådet vid tillkomsten av 1977 års konsumentkreditlag kom regeln 
att få en allmänt hållen utformning och uppgiften att närmare utarbeta be-
stämmelsen lämnades till Konsumentverket i samarbete med näringslivets 
organisationer. Metoden kom på så vis att grundas på en rättviseaspekt där 
varje enskild konsumentkredit i princip skulle bära sin egen kostnad och inte 
överföras på övriga konsumenter.837 I 1992 års konsumentkreditlag ändrades 
beräkningsgrunden och hänsyn togs till att betalningen gjordes i förtid. Ränte-
ersättning aktualiserades bara då räntenivån för motsvarande krediter vid 

 
 
 

833 För bostadskrediter med en ställd säkerhet för lånet ändrades beräkningsgrunden för ränte-
skillnadsersättningen år 2014. För dessa får ränteskillnadsersättningen högst uppgå till skillnaden 
mellan räntan på krediten och den ränta som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för 
bostadsobligationer med en löptid som motsvarar återstående räntebindningstid, ökad med en 
procentenhet. Ändringen motiverades med att den tidigare beräkningsmodellen, beroende av 
variationer i ränteläget mellan kreditgivarnas upplåningsränta och räntan på statspapper, ledde till 
att kreditgivarna ömsom överkompenserades ömsom underkompenserades. 36 § 2 st 1 p KkrL, 
FFFS 2014:11, s 5–6 och prop 2013/14:44, s 11. 
834 36 § 3 st 2 p KkrL. 
835 36 § 2 st 2 p KkrL och prop 2009/10:242, s 114–115. 
836 13 § 1977 års KkrL och prop 1976/77:123, s 121. 
837 LU 1977/78:5 s 33–36. 
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förtidsbetalningen var lägre än den avtalade bundna räntan. Vid beräkningen 
skulle en jämförelse göras med kreditgivarens aktuella lån av samma typ eller 
liknande, eller om det inte fanns motsvarande lån hos annan kreditgivare. 
Ersättningens storlek avgjordes av dels ränteskillnaden, dels det förtidsbetalade 
beloppets storlek. Därtill skulle hänsyn tas till tiden fram till nästa ränte-
justeringstillfälle eller om sådan saknades, fram till den avtalade dagen för 
slutbetalning.838 

Kreditgivaren har således inte rätt till någon ersättning för att själva kredit-
avtalet avbryts även om denne drabbas av en minskad vinst eller förlust i 
anledning av kontraktsbrottet. Detta avviker från allmänna kontraktsrättsliga 
principer om avtalsbundenhet och rätt till ersättning vid ena partens avtals-
brott.839 Frågan berörs inte närmare i motiven till konsumentkreditlagen förrän 
i ändringarna av beräkningsmodellen för förtida bostadslån år 2014.840 
Konsumentens intresse av att kunna säga upp krediten förefaller varit så 
självklar att den inte närmare behövde kommenteras. Intresset av att 
konsumenten kan säga upp dyra krediter i förtid och därmed öka rörligheten på 
marknaden, vilket i förlängningen förväntas leda till ökad konkurrens och lägre 
priser, har tagits för givna. 

I artikel 13.1 i konsumentkreditdirektivet regleras konsumentens rätt att när 
som helst säga upp ett kreditavtal som ingåtts på obestämd tid, så kallade 
tillsvidareavtal. Bestämmelsen har implementerats i 37 § 1 stycket konsument-

 
 
 

838 Prop 1991/92:83, s 138–139. 
839 Parternas syfte med det ingångna avtalet är vanligen att avtalet ska fullgöras och att både 
parter får del av det utfästa vederlaget. En viktig avtalsrättslig förutsättning är också att parterna 
kan lita på att vardera parten kommer att fullfölja avtalet. Med detta följer vanligen rätt till 
ersättning om motparten gör sig skyldig till kontraktsbrott. Lehrberg, Bert, Avtalsrättens 
grundelement, s 53 och s 58–62. 
840 I samband med att beräkningsmodellen för förtida bostadslån ändrades år 2014 lämnades en 
utförlig motivering till ändringen. Den beräkningsmodell som tidigare använts vid förtida 
betalning av bostadslån gav ett orättvist resultat både för konsumenten och kreditgivaren och 
behövde anpassas för att bättre motsvara kreditgivarens förlust. Eftersom rätten att säga upp 
avtalet i förtid är obegränsad för konsumenten, men inte för kreditgivaren ansågs det viktigt att 
upprätthålla principen att en part som avslutar ett avtal i förtid, ska ersätta motparten för den 
förlust som kan föranledas av uppsägningen. En avtalspart ska kunna inrätta sig efter vad som 
avtalats utan att behöva kalkylera med att avtalet sägs upp i förtid Följaktligen har 
beräkningsgrunden för ränteskillnadsersättningen utformats så att den ska kompensera kredit-
givaren för den förtida uppsägningen av krediten samtidigt som avsikten är att skärpa kraven på 
kreditgivarna att minska sina förluster. Prop 2013/14:44, s 12–13. 
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kreditlagen. Konsumentens rätt omfattar däremot inte alla former av krediter. 
Undantag från bestämmelsen görs för samtliga särskilt reglerade kreditformer 
som anges i 4 § konsumentkreditlagen.841 

Vidare anses krediter som avbetalas ha en bestämd löptid och omfattas inte 
av bestämmelsen. Detta gäller även om kreditavtalet inte innehåller någon 
uttrycklig klausul om när krediten ska betalas tillbaka. En avbetalning innebär 
att skulden, förr eller senare kommer att vara återbetald och kreditavtalet ska 
därför ses som tidsbestämt.842 Bestämmelsen tycks därmed ta sikte på att 
reglera konsumentens rätt att säga upp en fortlöpande kredit där parterna inte 
fastställt någon bortre gräns för avtalsförhållandet.843 

Det finns inga formkrav för uppsägningen från konsumentens sida. Parterna 
får visserligen avtala om en uppsägningstid, men den får inte vara längre än en 
månad.844 Av allmänna obligationsrättsliga principer följer att om konsumenten 
har en skuld till kreditgivaren när krediten sägs upp ska denna regleras senast 
vid uppsägningstidens utgång.845 

4.3.2 Konsumentskyddande effekt? 

Det kan ifrågasättas om bestämmelserna om rätten att säga upp krediten och 
betala i förtid har någon förebyggande effekt på redan svårt skuldsatta 
personer. Saknar konsumenten medel att fortlöpande betala sina skulder kan 
det vara svårt att få en ny billigare kredit att lösa den gamla krediten med. 
Däremot skulle regeln kunna verka för att konsumenter med stora skulder på 
ett något tidigare stadium skulle kunna minska sina kreditkostnader genom att 
lösa en dyrare kredit med en ny förmånligare.  

 
 
 

841 Dessa krediter utgörs av annan räntefri kredit än kontokredit liksom för räntefri kontokredit, 
förutsatt att den inte är förbunden med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka 
inom tre månader, kontokrediter som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader, 
kredit förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller liknande rätt och 
värdepapperskrediter, är samtliga undantagna från regeln om uppsägning. 4 § 1–5 st KkrL. 
842 Prop 2009/10:242, s 115–116. 
843 En sådan rätt att, efter utgången av en skälig uppsägningstid, säga upp ett avtal som ingåtts på 
obestämd anses redan ha förelegat enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Remissyttrande från 
Uppsala universitet, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, avseende Ds 2009:67, Ny 
konsumentkreditlag, s 6–7 jämförd med prop 2009/10:242 s 66. 
844 37 § KkrL. 
845 Prop 2009/10:242, s 66 med hänvisning till remissyttrande från Uppsala universitet, Kansliet 
för humaniora och samhällsvetenskap, avseende Ds 2009:67, Ny konsumentkreditlag, s 6–7. 
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I praktiken saknas däremot belägg för att konsumenter agerar på det viset. 

Konsumenter som erbjuds att amortera större belopp än avtalat utnyttjar sällan 
den möjligheten. Tvärtom förekommer det att kreditgivare lockar kredittagare 
att få nya lån förutsatt att de samlar och flyttar över sina befintliga lån hos 
andra kreditgivare till dem. Ett sådant förfarande kan både bli dyrare för kredit-
tagaren och locka till överskuldsättning.846 

Konsumentens rätt att kunna säga upp krediten i förtid möjliggörs i princip 
av beräkningsregeln för ränteskillnadsersättningen. Begränsningarna i kredit-
givarens rätt att kompenseras för den uppsagda krediten utgör en förutsättning 
för att bestämmelsen kommer till faktisk användning. 

Den konsument som skyddas av reglerna är i första hand den aktiva kredit-
tagaren som bevakar marknaden för att hitta det mest förmånliga kreditavtalet 
och som kan förhandla med kreditgivaren om ett bra pris. Bestämmelsen om 
beräkningsgrunder för vilken ersättning kreditgivaren har rätt att ta ut är 
däremot en regel som tar till vara konsumenten skyddsintresse och kommer alla 
konsumenter tillgodo. 

Det är värt att notera att dessa regler specifikt regleras i det bakomliggande 
konsumentkreditdirektivet. Kreditgivarens möjligheter att säga upp krediten i 
förtid på grund av avtalsbrott specificeras däremot inte i konsumentkredit-
direktivet, utan lämnas till medlemsstaternas nationella lagstiftning.847 Med 
hänsyn till att direktivet trots allt syftar till att stärka konsumentskyddet, 
bekräftar regleringen av dessa frågor, att det är konsumentens ekonomiska 
intresse som i första hand skyddas i direktivet. Den konsument som skyddas 
genom direktivets reglering är primärt den rationella och aktivt handlande 
konsumenten och inte den svaga skyddsbehövande. 

4.4 Kreditgivarens rätt att säga upp kreditavtal med obestämd 
löptid 

En grundläggande utgångspunkt för konsumentskyddet mot överskuldsättning 
är som redan redovisats, att konsumenten ska kunna planera och i förväg 
beräkna sin betalningsförmåga. Konsumentskyddet mot en oförutsebar 
uppsägning av kreditavtalet är därför av betydelse för att undvika att hamna i en 
 

 
 

846 Reifner, Udo et al, Overindebtedness in European Consumer Law, s 105. 
847 Skäl 33 i preambeln i direktiv 2008/48/EG. 
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ekonomiskt svår situation. Kreditgivarens rätt att säga upp ett tidsbestämt 
kreditavtal förutsätter någon form av kontraktsbrott från konsumentens sida 
och diskuteras i kapitel 5.3.11 En sådan situation som reglerar parternas rätt att 
säga upp ett kreditavtal med stöd av nationell lagstiftning omfattas inte av be-
stämmelserna i konsumentkreditdirektivet.848 

I artikel 13 i konsumentkreditdirektivet återfinns bestämmelser för kredit-
avtal med obestämd löptid och som gäller för både kreditgivaren och 
konsumenten. Från bestämmelsen undantas enligt artikel 2.3 i konsument-
kreditdirektivet kontokrediter som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom 
tre månader. Vad gäller konsumentens rätt till förtida uppsägning har detta 
redovisats i det föregående avsnittet. 

För kreditgivaren gäller för kreditavtal med obestämd löptid enligt 
huvudregeln en uppsägningstid om två månader, enligt artikel 13.1 i 
konsumentkreditdirektivet. Uppsägningen ska göras på papper eller annat 
varaktigt medium. I de fall det har avtalats och det föreligger objektivt 
motiverade skäl, kan kreditgivaren omedelbart häva konsumentens rätt att 
utnyttja ett kreditavtal med obestämd löptid enligt artikel 13.2 i konsument-
kreditdirektivet. Kreditgivarens rätt att omedelbart säga upp konsumentens rätt 
att utnyttja ett kreditavtal med obestämd löptid avser situationen när 
konsumenten inte alls utnyttjat en beviljad kredit. Kreditgivaren ska då 
informera konsumenten om hävandet och skälen till detta på papper eller annat 
varaktigt medium, om möjligt före hävandet och senast omedelbart efter. 
Kreditgivaren kan visserligen om det finns särskilda skäl, exempelvis grundad 
misstanke om missbruk av krediten eller brott, slippa lämna information om 
uppsägningen i förtid. Konsekvensen av regeln är att kreditgivaren kan stoppa 
konsumenten från att fortsätta utnyttja krediten.849 

Bestämmelsen har införts genom 37 § andra och tredje styckena i 
konsumentkreditlagen. Finns en avtalad uppsägningstid upphör avtalet att gälla 
när uppsägningstiden gått ut. Från bestämmelsen undantas kontokrediter som 
ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader och krediter som är 
förbundna med endast obetydliga avgifter liksom abonnemangsavtal, detta 

 
 
 

848 Artikel 13 och skäl 33 i preambeln i direktiv 2008/47/EG. 
849 Prop 2009/10:242, s 66. 
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innebär att undantaget omfattar alla kreditformer som specialregleras i 4 § 
konsumentkreditlagen.850 

Någon uttrycklig motsvarighet till kreditgivarens rätt att säga upp kreditavtal 
med obestämd löptid fanns inte i 1992 års konsumentkreditlag. I propositionen 
till 1992 års konsumentkreditlag anmärktes att konsumentskyddande regler 
avseende kreditgivarens rätt att få betalt i förtid fanns i konsumentkreditlagen, 
men inte begränsningar i kreditgivarens rätt att säga upp ett löpande kreditavtal. 
Oskäliga avtalsvillkor med rätt för kreditgivaren att säga upp kreditavtalet skulle 
emellertid kunna aktualisera jämkning av villkoret med stöd av 36 § avtals-
lagen.851 

Lagtext och förarbeten ger ingen tydlig ledning hur denna bestämmelse om 
kreditgivarens rätt att säga upp kreditavtal med obestämd löptid förhåller sig till 
kreditgivarens allmänna rätt att säga upp krediten i förtid när förutsättningarna 
enligt 33 § konsumentkreditlagen föreligger. För att kreditgivaren ska ha rätt till 
betalning i förtid krävs dock att konsumenten gjort sig skyldig till någon form 
av kontraktsbrott enligt villkoren som anges i 33 § konsumentkreditlagen. Be-
stämmelsen i 37 § konsumentkreditlagen måste därmed tolkas så att den inte 
ger kreditgivaren en bättre rätt att få betalt i förtid än vad som föreskrivs i 33 
§.852 

 Konsumentskyddet mot överskuldsättning förefaller därmed inte ha 
minskat. Saknas grund för förtida betalning får återbetalningen istället ske i 
enlighet med vad som avtalats. De avtal som omfattas av bestämmelsen är avtal 
om fortlöpande krediter där parterna inte avtalat om någon bortre tidsgräns, 
exempelvis kontokrediter . Eftersom kreditavtal vanligen reglerar att 
konsumenten ska amortera i någon form, förefaller bestämmelsens betydelse 
inte bli så stor.853 

Bestämmelsen begränsar inte den uppsägningsrätt som normalt följer med 
ett avtal som ingåtts på obestämd tid, men tillförsäkrar i vart fall att konsument-
en får en två månader lång uppsägningstid. Därtill krävs att uppsägningen 

 
 
 

850 37 § KkrL och prop 2009/10:242, s 65–67 och s 115–116. 
851 Prop 1991/92:83, s 130. 
852 Prop 2009/10:242, s 66 jämförd med Remissyttrande från Uppsala universitet Kansliet för 
humaniora och samhällsvetenskap, avseende Ds 2009:67, Ny konsumentkreditlag, s 6–7. 
853 Remissyttrande från Uppsala universitet, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, 
avseende Ds 2009:67, Ny konsumentkreditlag, s 6–7. 
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uppfyller formkraven. Konsumentskyddet i bestämmelsen tar sikte på att 
skydda konsumenten som svagare part. 

4.5 Inskränkningar av möjligheten att ta ut ränta och avgifter 

4.5.1 Användning av ränteändringsklausuler 

4.5.1.1 Behovet av konsumentskydd 

Vid slutet av 1980-talet uppdagades ett stort behov av konsumentskyddande 
åtgärder för att komma till rätta med hur kreditgivarna fick ändra räntan under 
löpande avtalsperiod. En sådan konsumentskyddande begränsning infördes för 
kreditgivarna genom 1992 års konsumentkreditlag och är en viktig åtgärd för att 
stärka konsumentskyddet mot överskuldsättning.854  

Förbehåll om en ensidig rätt för kreditgivaren att ändra räntan hade innan 
lagens ikraftträdande regelmässigt tagits in i konsumentkreditavtal. Tre vanliga 
förbehåll för att få ändra räntan och som brukade tas in i avtalen var: 1. till följd 
av ändringar i diskontot, 2. när ändringen motiverades av någon kreditpolitisk 
åtgärd, och 3. på grund av förändringar i det allmänna ränteläget. I ett flertal 
skuldebrevsformulär som hade framförhandlats mellan Bankinspektionen och 
bankerna fanns en klausul om att räntan också fick ändras av ”annan 
anledning”, utan närmare precisering av vilken denna anledning kunde vara.855 
Ett sådant avtalsvillkor: ”Lånets räntesats kan ändras av långivaren under låne-
tiden i följande fall… b) dels och då långivaren beslutar om förändring av 
räntan för lån av denna art.” hade av Marknadsdomstolen bedömts vara 
oskäligt enligt avtalsvillkorslagen.856 

Behovet av ett stärkt konsumentskydd mot kreditgivarens rätt att fritt ändra 
räntesatsen i ingångna konsumentkreditavtal illustreras tydligt av de många 
avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden från 1990-talet som prövade 
skäligheten i sådana klausuler.857 Möjligen kan utgången av prövningarna ha 

 
 
 

854 11 § 1992 års KkrL. 
855 11 § 1992 års KkrL och prop 1991/92:83, s 47. 
856 MD 1987:13. I målet prövades också om dröjsmålsräntan, den regelmässigt avtalade kredit-
räntan, 10 procent rak per månad, med ett tillägg om två procentenheter per månad också skulle 
anses vara oskälig enligt avtalsvillkorslagen. 
857 Se Allmänna reklamationsnämnden 1993/94 ref 4, 1992/93 ref 13, 1992/93 ref 9 I, II och III, 
1992/93 ref 14 och Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1995/96 ref 9. 
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påverkats av att 1992 års konsumentkreditlag vid tidpunkten för avgörandena 
skulle träda i kraft eller precis hade trätt ikraft och problemen med ränte-
ändringsklausuler hade uppmärksammats. 

Formuleringen att räntan skulle ”beräknas efter den räntesats och enligt de 
grunder som långivaren vid varje tid tillämpar för kredit av detta slag”, ansågs i 
ett kreditavtal från år 1988 vara oskäligt i ett konsumentförhållande.858 Av en 
annan ränteklausul som prövades av Allmänna reklamationsnämnden framgick 
att räntan bestämdes efter den räntesats som banken vid varje tid tillämpade för 
den typen av kredit. Ändring av räntan fick ske med omedelbar verkan i 
anledning av ändring av Riksbankens diskonto eller om det motiverades av 
kreditpolitiska skäl eller det allmänna ränteläget. Ränteändring av annan 
anledning fick ske ”endast med verkan från och med dagen efter förfallodagen 
för ränta. Banken skall [skulle] underrätta kredittagaren om sådan ändring i 
skälig tid före ändringen.” Banken anförde att räntesättningen var fri och 
korrekt gjord. Nämnden godtog klausulen som sådan, men konstaterade att 
banken hade bevisbördan för att förutsättningarna i ränteändringsklausulen var 
uppfyllda och därmed visa, och inte bara påstå, att dessa var uppfyllda. Ränte-
höjningen hade inte gjorts i enlighet med villkoren i klausulen och banken 
ansågs därför inte haft rätt att höja räntan vid det tillfälle som gjordes.859 

HD prövade i NJA 1997 s 86 om en bank haft rätt att höja räntan för ett så 
kallat falskt annuitetslån. Konsumenten hade skrivit under ett skuldebrev med 
en ränta angiven till ”för närvarande 14,5000 procent”, en till beloppet angiven 
summa att betala som amortering en viss förfallodag och ett i förväg angivet 
antal betalningstillfällen. Konsumenten tolkade detta som om avtalet ingåtts 
med fast ränta. Till följd av ändringar i det allmänna ränteläget höjde banken 
vid flera skilda tillfällen räntesatsen för lånet vilket medförde att kredittiden 
kom att utsträckas med tre månader. Allmänna reklamationsnämnden hade 
under verksamhetsåret 1992/93 prövat fyra liknande fall där kredittiden 
förlängts efter den angivna kredittidens utgång. Nämnden kom i skilda 
sammansättningar till olika bedömningar. I tre av fallen befriades kredittagaren 
från att behöva betala efter kredittidens utgång, medan kredittagaren i ett fall 

 
 
 

858 Allmänna reklamationsnämnden 1993/94 ref 4. 
859 Allmänna reklamationsnämnden 1992/93 ref 13. Avgörande datum var 1993-05-03, alltså 
efter ikraftträdandet av 1992 KkrL. 
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fick avslag.860 HD menade dock att i det aktuella fallet framgick klart av kredit-
villkoren att räntan kunde ändras under lånets löptid. Angivande av kredittiden 
kunde därmed inte ges en sådan avskärande verkan att krediten efter kredit-
tidens utgång skulle anses betald. Även om det inte av avtalet framgick hur 
följderna av räntans upp- och nedgång skulle påverka kredittiden måste detta ha 
framstått som en ofrånkomlig konsekvens för den som läst avtalet. 

Liknande omständigheter återfinns i ett avgörande från Allmänna 
reklamationsnämnden från år 1995 men i det fallet hade någon räntesats 
överhuvudtaget inte angivits i kreditavtalet. Efter kredittidens utgång krävdes 
kredittagaren på ytterligare betalning. Nämnden fann att kreditavtalet löpt utan 
ränta. Kreditgivaren hade därför inte någon giltig fordran efter kredittidens 
utgång. Dessutom konstaterades att den ränta som betalats under kredittidens 
tid saknade grund i avtalet och skulle återbetalas.861 I ett annat av nämndens 
avgöranden löpte en kredit enligt kreditavtalet med ”rörlig ränta” utan att 
någon närmare förklaring av detta gavs. Nämnden tolkade ”rörlig ränta” utifrån 
allmänna rättsliga principer och konstaterade att det innebär att räntan varierar 
med förändringar i det allmänna ränteläget, både uppåt och nedåt. I fallet hade 
banken enbart justerat räntan när ränteläget stigit med följd att kredittagaren 
lidit ekonomisk skada.862Av de redovisade avgörandena framgår tydligt att 
kreditgivarna använt ändringsklausuler för att flytta över alla typer av 
kostnadsökningar på kredittagarna för att i efterhand öka sina egna 
vinstmarginaler eller minska sina förluster. Vidare ställs höga krav på att 
konsumenten läst och förstått kreditavtalet även när detta innehållit motstridiga 
formuleringar. 

Kreditgivarens ensidiga rätt att ändra räntan ansågs vid införandet av 1992 
års konsumentkreditlag inte acceptabel ur ett konsumentskyddsperspektiv av 
två skäl. För det första gav detta en möjlighet för kreditgivaren att flytta över 
ansvaret för kostnadsökningar på låntagaren. För det andra blev det svårare för 
konsumenterna att bedöma om grunderna för ränteändringar var motiverade. 
Kreditgivarens rätt att ensidigt ändra räntan var i princip oinskränkt i svensk 
rätt, men reglerades i det bakomliggande EG-direktivet, enligt vilket ”avtalet 

 
 
 

860 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1992/93 ref 9 I, II och III samt ref 14. 
861 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1995/96 ref 9. 
862 Allmänna reklamationsnämnden 2005-3346. 
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skall [skulle] innehålla en bestämmelse om de förutsättningar under vilka den 
effektiva räntan får ändras”.863 Artikeln lämnade således utrymme för en 
precisering och begränsning av vilka förutsättningar som kunde anses vara 
rimliga. I lagen kom kreditgivarens rätt att ändra räntesatsen under löpande 
avtalsperiod att begränsas som en följd av vissa preciserade kostnadsökningar, 
nämligen om det motiverades av kreditpolitiska beslut, ökade 
upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som inte 
skäligen kunnat förutses när avtalet ingicks. Ränteändringar grundade på dessa 
angivna skäl skulle också genomföras till konsumentens fördel. Regeln kom 
däremot inte att innehålla några riktlinjer för hur stor höjning som var 
acceptabel. Regeln skulle inte i detta avseende betraktas som en detaljerad 
föreskrift, utan tillhandahålla hållpunkter för tillsynsmyndigheten vid kontroller. 
Regeln kompletterades med ett uttryckligt krav på informationsplikt till 
konsumenten om ändringar av räntan.864 

I motiven till 1992 års konsumentkreditlag omnämns endast vid ett tillfälle 
kreditgivarnas intresse. Det är vid diskussionen om att införa en obligatorisk 
referensränta och att kreditgivarna bara skulle få ändra räntan i konsument-
kreditavtal i anslutning till variationer i denna referensränta. Olägenheterna för 
kreditgivarna med att införa en sådan referensränta ansågs så stora att förslaget 
lämnades utan vidare åtgärd.865 

4.5.1.2 Förutsättningar för att ändra räntan till konsumentens nackdel 

Regeln om kreditgivarens begränsade rätt att ändra räntan till konsumentens 
nackdel under löpande avtal saknar motsvarighet i konsumentkredit-
direktivet.866 Bestämmelsen överflyttades från 1992 års konsumentkreditlag 
utan någon materiell förändring. För att höja räntan krävs att kreditgivaren 

 
 
 

863 Artikel 4.2 b i direktiv 87/102/EEG.  
864 11 § 1992 års KkrL och prop 1991/92:83, s 47–52. 
865 Prop 1991/92:83, s 48–49. 
866 Skäl 32 i preambeln i direktiv 2008/48/EG anger att för att tillförsäkra konsumenten full 
insyn bör denne upplysas om krediträntan både innan och i samband med att avtalet ingås. Under 
avtalstiden bör konsumenten upplysas om förändringar av den rörliga krediträntan och eventuella 
ändringar av betalningsskyldigheten i anledning av detta. Detta påverkar emellertid inte bestämm-
elser i nationell lagstiftning som inte är relaterade till konsumentinformation och som avser 
ändringar, utom sådana som avser betalningar av krediträntor och andra ekonomiska villkor som 
berör krediten, till exempel regler om att kreditgivaren har rätt att ändra krediträntan enbart när 
det finns giltigt skäl för detta.  
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avtalat om detta samt att höjningen kan motiveras av kreditpolitiska beslut, 
ökade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som 
kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks.867 För krediter som 
är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller 
liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör 
till fastighet med en sammanlagd löptid om minst 30 år och med en ränta som 
är bunden under viss del av avtalstiden, minst tre månader, görs ett undantag.868 
Saknar parternas avtal reglering om hur räntesatsen får ändras löper avtalet med 
fast ränta.869 Kreditgivaren är vidare skyldig att justera räntan såväl till 
konsumentens fördel som nackdel.870 

Vilka förutsättningar som berättigar kreditgivaren att ensidigt ändra ränte-
satsen i ett löpande kreditavtal regleras varken i konsumentkreditdirektivet eller 
avtalsvillkorsdirektivet. Nationell domstol är däremot skyldig att pröva avtals-
villkoren utifrån villkorens beskaffenhet, allmänna systematik och bestämmelser 
samt de rättsliga och faktiska sammanhang de ingår i. Utgångspunkten är att en 

 
 
 

867 17 § KkrL och prop 2009/10:242, s 62–63. 
868 17 § 2 st KkrL. För dessa krediter gäller att kreditgivaren, om så avtalats, får ändra räntan 
efter utgången av en sådan avtalad period. Prissättning får därefter ske med samma villkor som 
för ett nytaget lån. Denna ändring gjordes kort efter det att 1992 års konsumentkreditlag trätt 
ikraft i syfte att anpassa regeln till ränteändringar vid långfristiga krediter. Det visade sig nämligen 
att regelns ursprungliga utformning skapade problem för ränteändringar av långfristiga krediter 
för bostadsändamål. Detta medförde att kreditföretagen återgick till att använda en med kortare 
löptider. Visserligen beviljades de flesta kunder med sådana kreditavtal en ny kredit, men räntan 
för den nya krediten kunde på så sätt bestämmas fritt. Lagutskottet konstaterade att 
bostadskrediter vanligen tillgodosåg ett långsiktigt kreditbehov. För att minska de administrativa 
kostnaderna för konsumenterna ansågs att bostadsinstituten skulle ges möjlighet att binda räntan 
för en viss löptid för att vid löptidens utgång kunna göra en ny prissättning med samma villkor 
som för ett nytaget lån. På så vis upprätthölls konsumentskyddet. Konsumenten måste visserligen 
informeras om att räntan efter löptidens utgång ska komma att motsvara räntan för ett nytt lån. 
Denna information ska lämnas i god tid innan kreditens löptid är slut. Konsumenten ges 
därigenom möjlighet att jämföra prissättningen med motsvarande krediter hos andra kreditgivare 
och även tillfälle att säga upp lånet. 1992/93:LU38, s 4–6.  
869 Prop 1991/92:83, s 115. 
870 17 § 3 st KkrL. Se även NJA 2005 s 142 angående avtalsvillkor som gav leasegivare rätt att 
ändra avgift vid ränteändring avseende den egna finansieringen. Ett sådant avtalsvillkor ska 
tillämpas på ett lojalt och konsekvent sätt. Rätten att höja leasingavgiften vid en ränteuppgång 
motsvaras således av en skyldighet att sänka avgiften vid en räntenedgång. 
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påläst konsument ska ha möjlighet att utifrån klara och begripliga kriterier 
förutse de ekonomiska följderna av avtalet.871 

Regeln är genom sin utformning en inskränkning i avtalsfriheten. Den tar 
sikte på att skydda konsumenten mot att kreditgivaren utnyttjar sin roll som 
starkare avtalspart. I de fall en ränteändring är tillåten saknas dock ett tak för 
hur stora ränteändringar som kan accepteras. Ett sådant tak hade enligt min 
mening varit önskvärt för att stärka konsumentskyddet mot överskuldsättning. 
Konsumenten kan antas vara särskilt utsatt när det gäller kreditavtal med rörlig 
ränta och därför i behov av skydd i lagstiftningen. 

Kreditgivarens skyldighet att underrätta konsumenten om en kommande 
ränteändring följer av artikel 11 och artikel 12.2 andra stycket i konsument-
kreditdirektivet och återfinns i 19 § konsumentkreditlagen. En motsvarande 
regel fanns redan i 1992 års konsumentkreditlag, men till skillnad från tidigare 
uppställs idag en huvudregel om att innan ändringen träder ikraft ska 
information om ränteändring lämnas på papper eller annat varaktigt medium.872  

Informationen ska också omfatta betalningarnas belopp efter det att den nya 
krediträntan trätt i kraft. Även uppgift om betalningarnas antal och frekvens ska 
lämnas om dessa ändras. Från denna huvudregel kan undantag göras i de fall 
ränteändringen är en följd av en ändring av referensräntan och ändringen 
offentliggörs på ett gängse sätt och den informationen även finns tillgänglig hos 
kreditgivaren. Konsumenten och kreditgivaren kan för dessa situationer avtala 
om att konsumenten får regelbunden information i efterhand.873 

 
 
 

871 C-143/13 Matei, EU:C:2015:127, som avsåg prövning av artikel 4.2 i direktiv 93/13/EEG. 
Bedömningen av avtals oskälighet enligt artikel 4.2 i direktiv 93/13/EEG ska inte avse vare sig 
beskrivningen av avtalets huvudföremål eller å ena sidan förhållandet mellan pris och ersättning 
och å andra sidan sålda tjänster eller varor, när dessa villkor är klart och begripligt formulerade. 
Bestämmelsen ansågs inte omfatta avtalsklausuler som innehåller en riskrelaterad avgift som 
långivaren tar ut och som ger denne möjlighet att under vissa förutsättningar ensidigt ändra ränte-
satsen.  
872 För krediter förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande 
rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som hör till fastighet kreditgivaren 
istället underrätta konsumenten om ränteändringen genom annonsering dagspress. Konsumenten 
ska ändå personligen underrättas om ändringen senast i samband med nästa avisering eller 
kontoutdrag. 19 § 1 st KkrL.  
873 Prop 2009/10:242, s 62–63. 
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Om konsumenten begär att få reda på skälen för räntehöjningen bör kredit-
givaren underrätta konsumenten om dessa. På konsumentens begäran ska även 
skälen för att krediträntan höjts till följd av ökade upplåningskostnader anges.874 

Bestämmelsen är emellertid inte sanktionerad. I remissvaret från Uppsala 
universitet beträffande konsumentkreditlagen föreslogs att en höjning av räntan 
eller en avgift inte skulle få någon verkan mot konsumenten om kreditgivaren 
inte fullgjort sin informationsskyldighet.875 Vid lagens införande ansågs det 
dock inte finnas några behov av att införa några särskilda sanktioner eller 
civilrättsliga konsekvenser.876 

Den rättsliga påföljden om ett avtal avviker från bestämmelsen är, eftersom 
lagen är tvingande, att avtalet inte får tillämpas till nackdel för konsumenten. 
Konkret innebar detta att otillåtna höjningar av räntan ska tas bort och 
eventuella betalningar som konsumenten gjort ska betalas tillbaka.877 

Bestämmelsen utgår från konsumentens skyddsintresse och skyddar alla 
konsumenter. Motiveringen till regeln i förarbetena utmärker sig till viss del i 
jämförelse med motiveringar till övriga regler i konsumentkreditlagen. 
Borgenärerna ges en framträdande roll. De framställs som giriga inrättningar 
som försöker sko sig på konsumenternas bekostnad. Gäldenären framskymtar 
endast genom korta konstateranden av konsumentens utsatta och skyddsvärda 
läge vid kreditavtal med rörlig ränta.878 

4.5.2 Rätten att ta ut avgifter 

4.5.2.1 Räntan inte den enda kostnaden för en kredit 

Kreditgivarens frihet att utforma avtalsvillkor om avgifter begränsas genom 18 
§ konsumentkreditlagen. Enligt denna bestämmelse är kredittagaren endast 
skyldig att, utöver eller istället för ränta, betala avgift för krediten, om det har 
avtalats och om sådan ersättning avser kostnader som kreditgivaren har för 
krediten. 

 
 
 

874 FFFS 2011:47, 2 kapitlet, Ränteändring. 
875 Remissyttrande från Uppsala universitet, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, över 
Ds 2009:67 Ny konsumentkreditlag, s 6. 
876 Prop 2009/10:242, s 62–63. 
877 Prop 1991/92:83, s 117. 
878 Prop 1991/92:83, s 47–52. 
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Regeln är betydelsefull för att förebygga överskuldsättning. Avgifter kan 
påverka skulden så att skulden ökar på ett svårförutsebart sätt, och kan därmed 
bidra till att öka risken för överskuldsättning.879 

Fram till slutet av 1980-taket hade räntan för krediten vanligen varit den 
enda kostnaden för ett lån. Vid denna tid kom emellertid avgifter som 
exempelvis uppläggningsavgifter, aviseringsavgifter, årsavgifter och 
avbetalningstillägg, att bli allt vanligare. Avgifterna angavs sällan i kreditavtalet, 
varken till art eller belopp. Genom att regelmässigt använda avtalsförbehåll med 
formuleringar som ”för krediten tas de avgifter ut som kreditgivaren vid varje 
tid tillämpar för detta slag av krediter”, gavs kreditgivarna full frihet att höja 
avgifterna.880 Avgifterna hade också kommit att utgöra en allt väsentligare del 
av den samlade kostnaden för krediten. Sannolikt utgjorde avgifterna också en 
betydande del av kreditgivarnas vinst. 

Dessa nya avgifter vållade problem ut konsumentskyddssynpunkt. 
Avgifterna ledde till att det ofta blev svårt att ta reda på den egentliga 
kostnaden för krediten. Det blev därmed också krångligt att jämföra priser, 
vilket även kan ha påverkat konkurrensen på ett negativt sätt. Avgifterna ansågs 
också i viss omfattning kunna fördyra krediterna. Maktobalansen mellan 
parterna i avtalet ansågs motivera en huvudregel med totalförbud mot avgifter 
för krediten.881 

4.5.2.2 Två huvudgrupper av avgifter 

Det finns två former av avgifter som kan tas ut för en kredit. Den första avser 
avgifter som utgör ersättning för kostnader som kreditgivaren har för krediten 
och regleras i 18 § konsumentkreditlagen. Dessa avgifter kännetecknas av att de 
inte kan undvikas under avtalsperioden. Den andra formen omfattar avgifter 
som är hänförliga till konsumentens beteende. Dessa avgifter regleras inte i 
konsumentkreditlagen. 

En regel om begränsningar av kredittagarens eventuella skyldighet att betala 
avgift för krediten infördes i 1992 års konsumentkreditlag och överfördes med 
enbart redaktionella förändringar till 18 § i konsumentkreditlagen. Bestämm-

 
 
 

879 Prop 1991/92:83, s 53. 
880 Ds 1990:84, s 88–89. 
881 Ds 1990:84, s 88–100. 
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elsen saknar motsvarighet i konsumentkreditdirektivet och är alltså en svensk 
regel. 

Innebörden av bestämmelsen är att de avgifter som får tas ut, utöver eller 
istället för ränta ska vara avtalade och motsvara kostnader för den aktuella 
krediten. De kostnader som avses är närmast direkta hanteringskostnader i 
samband med själva kreditgivningen såsom t.ex. uppläggningskostnader Regeln 
syftar till att motverka att kreditgivarna ska kunna införa nya avgifter i gällande 
avtal eller ensidigt höja redan avtalade avgifter. Möjligheten att ersätta räntan 
med avgifter begränsas också genom bestämmelsen.882  

Kreditgivarna kan ha ett intresse av att ta ut en avgift istället för ränta 
eftersom det är lättare att höja avgiften under löpande avtalsperiod. Som 
redovisats i föregående avsnitt om kreditgivarens rätt att ändra räntan under 
avtalsperioden, får räntan enligt 17 § konsumentkreditlagen bara ändras till 
konsumentens nackdel i vissa angivna fall som kreditgivaren vanligen inte kan 
påverka.883 Detta ska jämföras med att en avgiftshöjning enligt 18 § konsument-
kreditlagen enbart förutsätter att det har avtalats och att det motiveras av någon 
form av kostnadsökning som kreditgivaren har för krediten. 

Om kostnader för krediten kan särskiljas får kreditgivaren ta ut en särskild 
avgift för varje sådan kostnad. Det är således upp till kreditgivaren att avgöra 
om den avtalade avgiften ska omfatta alla kostnader eller bara någon. Kredit-
givaren kan också välja att slå ihop några kostnader som tas ut som en avgift, 
eller ta ut särskilda avgifter för respektive kostnad.884 Denna långtgående 
valfrihet för kreditgivaren kan antas försvåra för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera om avgiften verkligen motsvarar kostnader för den enskilda kredit-
en. Detta illustreras av flera av de avgöranden från Marknadsdomstolen som 
redovisas nedan. 

Under åren närmast innan konsumentkreditlagen trädde ikraft ökade 
problemen med att avgifter som avsåg annat än ersättning för kostnader för 

 
 
 

882 Prop 1991/92:83, s 54–55. 
883 Av 17 § KkrL framgår att räntan enbart får ändras till konsumentens nackdel om det har 
avtalats, och i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade 
upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte 
skäligen kunde förutse när avtalet ingicks, eller på visst sätt i anslutning till ändringar av 
referensräntan som kreditgivaren inte har något betydande inflytande över. 
884 18 § KkrL och prop 2009/10:242, s 105 och prop 1991/92:83, s 55. 
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krediten togs ut av konsumenten. Marknadsdomstolen prövade år 2008, MD 
2008:3, om ett snabblån med villkor som innebar att krediten löpte utan ränta 
men med olika fasta avgifter beroende på lånebeloppets storlek stred mot 3 § 
avtalsvillkorslagen. Prövningen avsåg om avgiften motsvarat kreditgivarens 
kostnader för krediten. Kreditgivaren gjorde gällande att i princip samtliga 
bolagets kostnader utgjorde kostnader för krediter då bolaget endast 
marknadsförde en typ av produkt. Domstolen slog dock fast att merparten av 
kostnaderna i verksamheten inte kunde anses utgöra kostnader för krediter 
eftersom det i praktiken skulle innebära att bolagets verksamhet skulle tillåtas 
att vara helt avgiftsfinansierad. Ett sådant synsätt skulle strida mot syftet med 
den aktuella regleringen. Med hänvisning till motiven till 1992 års konsument-
kreditlag slogs fast att endast direkta hanteringskostnader i samband med själva 
kreditgivningen skulle tas med i beräkningen. I dessa ingick inte räntekostnader, 
kostnader för revisionsuppdrag, samt styrelsearvode och ersättning till VD. 
Frågan om hela personalkostnaden kunde anses hänförlig till kostnader för 
krediten ansågs tveksamt, men lämnades obesvarad. Marknadsdomstolen 
konstaterade att bevisbördan för att styrka att kreditavgifter inte använts för 
andra kostnader än själva krediten åvilar kreditgivaren. I målet ansågs kredit-
givaren inte ha uppfyllt beviskravet och avtalsvillkoret ansågs oskäligt. 

En andra dom, MD 2009:34, prövade frågan om en kreditgivare, ett SMS-
låneföretag, fick använda avgifter för att täcka nio olika angivna kostnader. 
Kostnader för kreditgivarens lokaler, egen upplåning, marknadsföring, liksom 
kreditgivaren största utgiftspost kreditförluster, bedömdes inte uppkomma till 
följd av hanteringen eller beviljande av en enskild kredit. Den typen av 
kostnader ska istället täckas av kreditgivarens ränteintäkter. Uttag av 
faktureringsavgift får bara göras för just den enskilda krediten. Eftersom de i 
målet aktuella krediterna hade en löptid om bara en månad, bedömdes 
faktureringskostnader inte kunna uppkomma i någon större omfattning. På 
samma sätt måste kostnader för SMS, telefon och datakommunikation för att få 
omfattas av avgiften, vara direkt kopplade till kreditgivningen i det enskilda 
fallet. Personalkostnader får täckas av avgiftsintäkter i den omfattning de avser 
direkta hanteringskostnader för kreditprövning samt för arbete som har 
samband med beviljandet av en enskild kredit. Scoringkostnad anses vara en 
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avgift som får tas ut för lån som sedan också beviljas. I de delar avgifter tagits 
ut i strid mot avgiftsförbudet i konsumentkreditlagen ansågs avtalsvillkoren 
oskäliga enligt 3 § avtalsvillkorslagen.885 

I båda dessa två fall, MD 2008:3 och MD 2009:34, utgjordes krediten av så 
kallade snabblån där beloppet inte uppgick till mer än 1 500 kronor eller kredit-
tiden var begränsad till tre månader. Detta innebar att krediterna var 
undantagna från kravet på att redovisa den effektiva räntan, liksom kravet på 
skriftlighet och undertecknande i 1992 års konsumentkreditlag.886 Krediterna 
kunde därför marknadsföras som räntefria. 

Ett tredje fall, MD 2009:13, rörde frågan om en avgift som bestämdes 
utifrån en förutbestämd andel av den beviljade krediten utgjorde ett oskäligt 
avtalsvillkor. Eftersom avgiften för en kredit i stort sett ska motsvara 
hanteringen för den enskilda krediten, bör avgiften inte kunna variera och öka 
proportionellt med lånebeloppet. Med andra ord borde hanteringskostnaden 
för att bevilja en kredit om 10 000 kronor inte vara dyrare än en kredit om 
1 000 kronor. Kreditgivaren ansågs inte ha styrkt att de kostnader som tagits ut 
för enskilda krediter också motsvarades av kostnader för dessa. Avtalsvillkoret 
ansågs strida mot avgiftsförbudet i konsumentkreditlagen och var därmed 
oskäligt enligt 3 § avtalsvillkorslagen. 

Allmänna reklamationsnämnden har inte ansett en avtalad avgift som togs ut 
för att kompensera den risk för värdeminskning som kreditgivaren skulle 
drabbas av vid en överlåtelse, i avtalet kallad pantbrevskurs, vara en avgift som 
utgör ersättning för krediten i egentlig mening. Kostnaden var därmed inte 
ersättningsgill enligt konsumentkreditlagen.887 

I 18 § konsumentkreditlagen finns vidare även krav på att kreditavtalet måste 
precisera under vilka förutsättningar avgifterna får ändras. Ändringen får bara 
ske till konsumentens nackdel om det motiveras av ökade kostnader för kredit-
en.888 

Den andra formen av avgifter utgörs av sådana som inte är ersättning för 
krediten i egentlig mening, som exempelvis övertrasseringsavgifter och 
påminnelseavgifter. Dessa avgifter omfattas inte av förbudet i 18 § konsument-
 

 
 

885 12 § 1992 års KkrL, nuvarande 18 § KkrL. 
886 6 och 9 §§1992 års KkrL. 
887 ARN 2007-0683. 
888 18 § 2 st KkrL. 
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kreditlagen och är hänförliga till konsumentens beteende.889 Dessa avgifter har 
tillkommit för att påverka och styra konsumentens beteende och anses kunna 
undvikas under avtalsperioden. Sådana handlingsdirigerande regler antas 
fungera mindre effektivt om de är direkt knutna till kreditgivarens egna 
kostnader. Konsumenten ansågs därför i motiven, märkligt nog, ha ett mindre 
behov av lagstiftat skydd mot dessa avgifter eftersom avgifterna kan 
undvikas.890 Ett annat argument som anges är att varje kredittagare själv ska 
svara för de kostnader som den egna krediten ger upphov till.891 Avgiften måste 
dock vara avtalad för att kunna tas ut. Konsumenter som till följd av 
exempelvis misskötta krediter eller som valt pappersfaktura och därför drabbats 
av höga avgifter får därmed skylla sig själva när de drabbas av avgifter. 

Avgifter som inte uppkommit i anledning av krediten läggs inte till grund för 
fastställande av den effektiva räntan.892 Genom att flytta kostnader för krediten, 
från kreditkostnaden till avgifter, blir den effektiva räntan lägre och krediten 
framstår som förmånligare. Detta förfarande leder till att syftet med 
redovisningen av den effektiva räntan som ett mått som konsumenten ska 
använda för att jämföra olika krediter för att hitta den mest förmånliga, förfelas. 

Det skäliga i avgiftsvillkor hänförliga till konsumentens beteende har prövats 
rättsligt. Ett avtalsvillkor som Marknadsdomstolen i MD 1997:1 bedömt vara 
oskäligt är ”Betalningar efter förfallodagen minskar det räntegrundande kredit-
beloppet först närmast påföljande förfallodag”. Villkoret ansågs oskäligt 
eftersom det gav kreditgivaren en ensidig fördel på konsumentens bekostnad. 
Ett sådant villkor ger kreditgivaren rätt att tillgodoräkna sig ränta för ett belopp 
som redan är betalt. Detta i sin tur innebär att konsumenten är förpliktigad att 
betala ränta beräknad på ett belopp som låntagaren inte är skyldig kreditgivaren. 
Räntan i det aktuella fallet utgjorde ingen ersättning för någon kredit eller var 
relaterad till betalningsdröjsmålet.893 

 
 
 

889 Prop 1991/92:83, s 119. 
890 Prop 1991/92:83, s 55. 
891 Ds 1990:84, s 88–100. 
892 Enligt 2 § konsumentkreditlagen utgörs den effektiva räntan av kreditkostnaden angiven som 
en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen till att 
delbetalningar ska göras under den löpande kredittiden. I kreditkostnaden redovisas det 
sammanlagda beloppet av räntor och avgifter och andra kostnader som konsumenten ska betala i 
anledning av krediten (min kursivering).  
893 MD 1997:1. 
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I Marknadsdomstolens dom MD 2009:39 yrkade KO att en bank skulle 
förbjudas att marknadsföra konsumentkrediter med ”inga avgifter och utan 
dolda avgifter”.894 Detta samtidigt som det i kreditavtalet fanns en klausul med 
innehåll, dels att om konsumenten begärde en skriftlig avisering kostade det 25 
kronor, dels en möjlighet för kreditgivaren att besluta om ändring av avgifter. 
Banken menade att aviseringsavgiften skulle ses som en tilläggstjänst som 
erhölls genom att konsumenten särskilt begärde pappersavisering. Om ingen 
särskild begäran gjordes kunde avgiften undvikas och avisering gjordes istället 
via internet. Marknadsdomstolen konstaterade att endast cirka 0,68 procent av 
bankens kunder under det senaste året hade använt pappersavisering. Avgiften 
ansågs därför inte strida mot konsumentkreditlagen så länge det fanns en 
valmöjlighet för konsumenten att undvika avgiften. Klausulen i avtalet 
bedömdes visserligen vara dåligt formulerad, men ansågs enbart avse den 
nämnda aviseringsavgiften och var därmed inte otillbörlig. 

Allmänna reklamationsnämnden har funnit det oskäligt att ta ut en 
övertrasseringsavgift i det fall banken utfäst att det inte var möjligt att 
övertrassera kontot. Att kontot övertrasserats berodde på en teknisk 
eftersläpning av bokföringen av uttag. Oavsett orsaken till övertrasseringen 
ansågs det oskäligt att i strid med utfästelsen att ta ut avgiften.895 

Som nämnts tidigare reglerar inte konsumentkreditdirektivet frågan om 
kreditgivarens rätt att ta ut en avgift. EU-domstolen har även slagit fast att 
avtalsvillkorsdirektivet inte omfattar kreditgivarens rätt att ta ut en riskrelaterad 
avgift som kan uppstå för en fastighetskredit som upptagits i en annan valuta än 
den egna.896 Det ankommer däremot på nationell domstol att pröva om avtals-
villkoren, med beaktande av villkorens beskaffenhet, allmänna systematik och 
bestämmelser samt de rättsliga och faktiska sammanhang som de ingår i, är 
begripliga. Kravet är att en väl upplyst konsument ska ha möjlighet att utifrån 
klara och begripliga kriterier förutse vad de ekonomiska följderna av avtalet 
blir.897 

 
 
 

894 MD 2009:39. 
895 Allmänna reklamationsnämnden 2001-358. 
896 C-143/13 Matei, EU:C:2015:127. Se närmare not 871. 
897 Para (74) C-143/13 Matei, EU:C:2015:127. 
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4.5.2.3 Konsumentskyddet i avgiftsbestämmelsen 

För att konsumenten i förväg ska kunna planera sin ekonomi utgör 
begränsningarna för kreditgivaren att ta ut avgifter en viktig åtgärd. Däremot 
framstår uttag av självförvållade avgifter kunna orsaka svåröverblickbara 
ekonomiska konsekvenser för konsumenten. 

Den slutsats som kan dras av de ovan redovisade avgörandena är att flera 
kreditgivare använt avgifter istället för ränta för att täcka olika kostnader i sin 
verksamhet. Uppenbarligen har avgifter varit ett effektivt sätt för kreditgivaren 
att öka sina intäkter eller minska sina förluster. Exempelvis har det tilltagande 
antalet företag som tar ut fakturaavgifter fått Sveriges Konsumenter att kräva 
ett förbud mot sådana avgifter eftersom de särskilt drabbar svaga konsument-
grupper.898 

En annan rimlig följd av utvecklingen mot att fler självförvållade avgifter tas 
ut är att det blir svårare för konsumenten att jämföra kostnaderna för olika 
krediter. Denna omständighet försvårar möjligheten att göra rationella val. 

Konsumentskyddet mot överskuldsättning är uppenbarligen bristfälligt 
avseende avgifter. Även en rationell och undersökande konsument som inte 
noggrant granskat avtalsvillkoren kan drabbas av oförutsedda avgifter. 

För självförvållade avgifter som inte utgör ersättning för krediten i egentlig 
mening saknas regler både för det skäliga i rätten att ta ut avgiften som sådan 
och hur högt belopp som kan anses rimligt att belasta kredittagaren med. Utgår 
avgiften till följd av en försenad eller utebliven betalning kan konsumenten 
drabbas särskilt hårt. 

Avtalsvillkor som innehåller uppgifter om denna form av avgifter är också 
ofta svåra att hitta vid en snabb jämförelse mellan olika krediterbjudanden.899 
På marknaden förekommer avtalsvillkor som uppger att förseningsavgift utgår 
med belopp som ”banken vid varje tid allmänt tillämpar” eller ”att 

 
 
 

898 Nyheter från Sveriges Konsumenter, 2015-08-03. 
899 SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället, s 158–159. En jämförelse har också gjorts 
mellan de första sex träffarna efter en -sökning av ordet ”kredit” och som hänvisat till olika 
kreditgivare.  
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förseningsavgiften varierar med lånebeloppets storlek, dock minst ett antal 
kronor”.900 

4.5.2.4 Ocker 

Konsumentkreditlagen saknar bestämmelser för bestämmande av räntans 
storlek och i princip råder avtalsfrihet. För att komma till rätta med oskäliga 
räntor finns i svensk rätt två bestämmelser om ocker dels i 31 § avtalslagen dels 
i 9 kapitlet 5 § brottsbalken och dessa kan ses som begränsningar i rätten att 
utforma avtalsvillkoren. Båda dessa bestämmelser kan åberopas mot ett avtals-
villkor med oskälig ränta och utgör därmed i praktiken en övre gräns för hur 
hög ränta ett avtalsvillkor i ett kreditavtal får innehålla. Varken den civilrättsliga 
eller den straffrättsliga ockerbestämmelsen tar sikte på att särskilt reglera 
konsumentförhållanden, utan omfattar alla typer av avtal. 

Vid räntelagens tillkomst omnämndes visserligen att det teoretiskt var 
möjligt att införa lagregler som skulle verka för att vara bestämmande eller 
vägledande för att utforma räntevillkoren. Det ansågs däremot vara uppenbart 
att en sådan allmän lagstiftning med ett sådant syfte vore förfelad med hänsyn 
till det utbud av krediter med olika räntesatser satta efter varierande faktorer 
som fanns.901 

Syftet med avtalslagens ockerbestämmelse är att förhindra att någon 
tillskansar sig uppenbart orimliga ekonomiska förmåner av annan genom 
utnyttjande av dennes underläge.902 Av bestämmelsen framgår att ocker 
föreligger om någon utnyttjat annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller 
beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka står i uppenbart 
missförhållande till det vederlag som har lämnats eller utlovats eller för vilken 
ingen ersättning alls ska lämnas. I dessa fall gäller inte rättshandlingen mot den 
förledde. 

Utnyttjandet kan således ske på olika sätt. Med trångmål avses en nödställd 
belägenhet, ekonomisk eller av annan form. Termen oförstånd tar sikte på 

 
 
 

900 ”38an Kredit” och ”Lån för alla” redovisar inga avtalsvillkor avseende detta på hemsidan. 
”Léasy”/”Thorn”, ”Santander Consumer Bank” och ”Credento” redovisar kreditvillkoren, men 
uppger inte förseningsavgiftens belopp. Marginalen.se uppger en förseningsavgift om 175 kronor. 
901 Prop 1975:102, s 44. 
902 Grönfors, Kurt, och Dotevall, Rolf, Avtalslagen–en kommentar, (1 november 2015, Zeteo), 
kommentaren till 31 § avtalslagen.  
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bristande omdömesförmåga till följd av enfald eller oerfarenhet, eller 
exempelvis som vid berusning. Lättsinne syftar till att skydda unga personer 
från att låna pengar till hasardspel och dyra semesterresor. Underläget hos 
motparten kan också uppkomma om dennes beroendeställning utnyttjats 
genom missbruk av ett personligt avhängighetsförhållande. Det exempel som 
omnämns är när någon som inte på annat sätt kan få arbete anställs mot en 
ringa lön. Vidare ska förmånen stå i uppenbart missförhållande till 
motprestationen och således innebära en betydande värdeskillnad. Slutligen 
krävs att rättshandlingen ska ha framkallats av den ogiltighetsgrundande hand-
lingen.903 

Exempelvis kan ocker föreligga om en kreditgivare inser att en kredittagare 
har ett trängande behov av pengar och utnyttjar situationen genom att ta en 
oskäligt hög ränta. Svårigheten med att tillämpa bestämmelsen är kravet på 
kausalitet mellan utnyttjandet och rättshandlingen. Till skillnad från 36 § avtals-
lagen utgår ockerbestämmelsen bara från omständigheter vid avtalets tillkomst 
och inte senare inträffade förhållanden. Bestämmelsen har sällan tillämpats i 
praktiken.904 

Den straffrättsliga ockerbestämmelsen stadgar att den som vid avtal eller 
någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, 
lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart 
missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för 
ocker till böter eller fängelse i högst två år. I bestämmelsens andra stycke 
regleras att den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan 
verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder 
sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande 
till motprestationen döms för kreditocker. Är brottet grovt döms till fängelse, 
lägst i sex månader, och i högst fyra år. För att dömas för ocker krävs således 
att kreditgivaren med uppsåt utnyttjat konsumentens svaghet och underläge. 

 
 
 

903 Grönfors, Kurt, och Dotevall, Rolf, Avtalslagen–en kommentar, (1 november 2015, Zeteo), 
kommentaren till 31 § avtalslagen.  
904 Grönfors, Kurt, och Dotevall, Rolf, Avtalslagen–en kommentar, (1 november 2015, Zeteo), 
kommentaren till 31 § avtalslagen.  
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Uppsåtet måste också täcka att förmånerna enligt kreditavtalet står i uppenbart 
missförhållande till varandra så att avtalsbalansen rubbats.905 

I NJA 1995 s 430 fälldes en kreditgivare till ansvar för ocker utifrån en 
samlad bedömning av räntan och lånevillkoren i övrigt. Kreditgivaren hade 
erbjudit och beviljat konsumenter lån med en effektiv ränta om 125–137 
procent. HD fastslog emellertid att det inte enbart är storleken av den effektiva 
räntan på krediten som avgör om räntan är skäligt. Även faktorer som kredit-
beloppet, kredittiden och konstruktionen för betalning av kreditkostnaderna 
måste beaktas vid bedömningen.906 

Vid ett flertal tillfällen har det ifrågasatts om inte den effektiva räntan för 
snabblån skulle kunna falla in under den straffrättsliga ockerbestämmelsen. Den 
effektiva räntan för ett av de billigaste snabblånen på den svenska marknaden 
var i maj 2012, 1 746 procent och det dyraste lånet hade en effektiv ränta om 
18 200 procent.907 En svårighet med att komma åt kreditgivare som tillämpar 
ockerräntor är att verksamheten helt enkelt upphör när en förundersökning 
inleds och det kan föreligga en risk för åtal.908 Detta innebär att det då inte 
längre finns någon som kan ställas till ansvar för kreditgivningen, med följd att 
förundersökningen måste läggas ned. 

En annan svårighet med ockerbestämmelserna är som nämnts kravet på 
gärningsmannens uppsåt. För att komma till rätta med detta lämnades ett 
förslag i utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället.909 Förslaget går ut på 
stärka konsumentskyddet mot överskuldsättning genom att koppla kravet på 
god kreditgivningssed till den civilrättsliga ockerbestämmelsen. Föreligger 
brister avseende kravet på god kreditgivningssed skulle ett avtal då kunna 
ogiltigförklaras eller jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Därigenom skulle den 
civilrättsliga bestämmelsen frigöras från den straffrättsliga. På så vis skulle 
uppsåtskravet i den straffrättsliga ockerbestämmelsen undvikas och kravet på 
avsevärd obalans mellan parternas prestationer sänkas. 
 

 
 

905 Se Berggren, N-O m fl, Brottsbalken. En kommentar, (1 november 2015, Zeteo), 
kommentaren till 9 kap 5 § brottsbalken. 
906 Se även NJA 1941 s 44, NJA 1955 s 574 samt NJA 1964 s 213. 
907 SvD näringsliv, 2014-04-08, Astronomiska räntor för sms-lån. 
908 Konsumentverket polisanmälde år 2012 ett sms-låneföretag för ocker, men då bolaget lade 
ner verksamheten fick det till följd att också förundersökningen lades ner. SMS-lån. En 
kartläggning av unga vuxnas erfarenheter, Rapport från Konsumentverket 2007:17, s 2. 
909 SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället, s 227–228. 
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4.5.2.5 Räntetak 

Ett annat sätt att komma till rätta med höga räntesatser är att införa en 
tvingande begränsning av räntans storlek, ett så kallat räntetak. På uppdrag av 
Finansdepartementet utreddes år 2005 hur konsumentskyddet på det finansiella 
området skulle kunna stärkas.910 Ett av förslagen var att införa regler i 
konsumentkreditlagen om en högsta tillåten ränta motsvarande referensräntan 
enligt 9 § räntelagen med ett tillägg om 15 procentenheter. Den föreslagna 
nivån skulle både begränsa utrymmet för orimliga räntor samtidigt som det 
skulle ges utrymme för olika villkorskombinationer och varierad 
produktutformning. Förslaget motiverades med att räntelagens regler ger 
uttryck för vad som kan anses vara en skälig räntenivå. Jämförelsevis kan 
noteras att om näringsidkaren orsakar kontraktsbrott med hävning som följd 
uppgår den räntan som denne kan tvingas betala till köparen till en räntefot 
motsvarande referensräntan med ett tillägg om två procentenheter.911  

Vid införandet av konsumentkreditlagen avfärdades ett sådant förslag. 
Förslaget hade kritiserats av flera remissinstanser och angavs vara ett trubbigt 
instrument vid sidan av bestämmelser om oskäliga avtalsvillkor och ocker. Att 
införa ett räntetak specifikt för snabblån bedömdes kunna leda till 
avgränsningsproblem och konkurrensbegränsningar. För att komma till rätta 
med snabblån framförde en remissinstans att en effektiv ränta som översteg en 
viss nivå inte skulle få göras gällande mot konsumenten. Även detta förslag 
lämnades utan åtgärd.912 

I insolvensutredningen från 2008 avfärdades åter tanken på ett räntetak. 
Utgångspunkten för argumenten formulerades i en förmögenhetsrättslig princip 
om kredittagarens strikta ansvar för den egna betalningsförmågan. Fri 
konkurrens bedömdes vara tillräckligt effektivt för att hålla räntenivån på en 
rimlig nivå genom att kreditgivare med orimliga räntor skulle konkurreras ut. 
Den mest utsatta konsumentgruppen skulle skyddas genom regelverket för 
kreditprövning.913 

 
 
 

910 Eriksson, Anders, Konsumentskyddet inom det finansiella området, s 49–50. 
911 64 § 2 st köplagen (1990:931), 2 § 2 st och 5 § räntelagen (1975:635). 
912 Prop 2009/10:242, s 34 och s 36–37 samt Ds 2009:67, Ny konsumentkreditlag, s 61. 
913 SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuldsatta, s 214–216. 
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De antaganden som lyfts fram för att avvisa idén om ett räntetak kan dock 
på goda grunder ifrågasättas. Fri konkurrens har uppenbarligen inte varit ett 
tillräckligt effektivt medel för att hålla en rimlig räntenivå. Bestämmelserna om 
ocker och oskäliga avtalsvillkor har liten eller ingen påverkan på konsument-
kreditavtal. Praktiska aspekter och konkurrens prioriterades således till fördel 
för konsumentskyddet mot överskuldsättning. Därigenom kom konsumentens 
ekonomiska intresse att prioriteras på bekostnad av skyddet för svagare part. 

I Finland infördes ett räntetak i juni 2013. För krediter understigande 2 000 
euro är tillåten maxränta 51 procentenheter plus referensräntan. Sedan ränte-
taket infördes har antalet kreditgivare som erbjuder sms-lån minskat dramatiskt 
till bara ett fåtal aktörer.914 Under år 2013 ansåg även den svenske 
finansministern att ett räntetak enligt finsk förebild kunde vara aktuellt att 
införa även i Sverige.915 När frågan därefter utreddes lämnades emellertid inget 
förslag om räntetak.916 Vid en jämförelse från år 2010 hade minst 15 medlems-
länder inom EU någon form av räntereglering, liknande ett räntetak.917 Ränte-
taket kan ha olika utformning. I tre länder fanns då ett tak med en fast årlig 
ränta.918 Elva länder använde ett relativt räntetak som exempelvis var bundet till 
den genomsnittliga marknadsräntan eller grundräntan och som grundades på 
lagstiftning eller fast rättspraxis.919 

Ett räntetak skulle kunna bidra med att minska kostnaderna för krediten och 
därmed minska risken för överskuldsättning. Indirekt skulle ett införande av ett 
räntetak också kunna verka för att noggrannare kreditprövning görs. Som 
nämnts i avsnitt 3.4 förekommer kreditgivning till konsumenter som saknar 
betalningsförmåga. Snabblån med höga räntor gör att en skuld kan stiga med 
30–40 procent varje år med följd att fordringsägaren kan göra vinst oavsett om 
skulden återbetalas eller inte. Detta har lett till en omfattande handel med 

 
 
 

914 7 kap 17 a § (15.3.2013/207) konsumentskyddlag (20.1.1978/38). Se även SvT Nyheter 
2013-10-14, och Katri Kummoinen, Ministry of Justice, Finland, 2013- 09-26, at the Nordic-
Baltic seminar ”Consumer Credit in Nordic-Baltic Area: From SMS-Loans to Responsible 
Lending?” 
915 Se bland annat SvT Nyheter 2013-10-14. 
916 SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället, s 226–227. 
917 Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report, September 2010. 
918 Irland, Grekland och Malta. 
919 Finland, Belgien, Spanien, Nederländerna, Italien, Portugal, Polen, Frankrike, Tyskland, 
Slovakien, Slovenien och Estland. 
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fordringar avseende obetalda snabblån. Affärsidén går ut på att gäldenären inte 
ska göra rätt för sig i tid. När skulden inte längre betalas säljer borgenären 
fordran vidare till företag som handlar med obetalda fordringar. Kreditgivaren 
kan då trots att skulden inte reglerats i enlighet med avtalet, göra en vinst 
genom ersättningen från försäljningen och genom att göra ett förlustavdrag 
med sänkt skatt som följd.920 Ett införande av ett räntetak skulle kunna minska 
kreditgivarnas vinstmarginal och därmed öka kreditgivarnas intresse för att 
genomföra seriösa kreditprövningar i enlighet med 12 § konsumentkreditlagen. 

4.6 Konsumentskydd vid överlåtelser av kreditfordran 

4.6.1  Behovet av konsumentskydd vid trepartsförhållanden 

Trepartsförhållanden är en vanligt förekommande konstruktion vid 
konsumentkreditköp. Ett svagt konsumentskydd i dessa situationer kan i värsta 
fall leda till överskuldsättning. 

Ett trepartsförhållande uppkommer när köparens ursprungliga motpart 
överlåter eller pantsätter kreditfordran till tredje man, eller det är en annan 
näringsidkare än säljaren som svarar för krediten.921 Vid kreditköp kan säljaren 
inledningsvis också vara kreditgivare. Det är inte ovanligt att säljaren därefter 
överlåter fordran mot köparen till en tredje part, en särskild finansiär, 
exempelvis en bank eller ett finansieringsföretag. Pantsättning av fordringar 
förekommer också i många fall. Genom överlåtelsen eller pantsättningen 
kommer säljaren att kvarstå som motpart i det köprättsliga förhållandet 
samtidigt som köparen ska betala skulden till den särskilde finansiären. Vid 
kreditköp kan ett trepartsförhållande även uppkomma direkt vid själva köpet 
genom att köparen ingår två olika avtal, dels ett köpeavtal med säljaren, dels ett 
kreditavtal med kreditgivaren, förutsatt att kreditköpet görs på grund av en 
överenskommelse mellan kreditgivaren och säljaren eller att varan eller tjänsten 

 
 
 

920 DN.SE, 2013-04-30, Ungas skuldberg en handelsvara för börsföretag. Beskrivningen grundas 
på handlingar från Stockholms tingsrätt. En gäldenär tog två lån om totalt 25 000 kronor med en 
ränta om 33,4 procent. När skulden inte längre kunde betalas såldes den vidare till ett företag som 
handlar med obetalda fordringar. Gäldenären hade betalat 17 000 kronor till långivaren, men bara 
betalat av någon tusenlapp av grundfordran. Kreditgivaren gjorde trots detta en vinst genom 
dröjsmålsränta och avgifter samt genom att sälja fordran vidare och genom att göra förlustavdrag 
med sänkt skatt som följd. 
921 Kreditfordran utgörs enligt 2 § KkrL av summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden. 
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anges i kreditavtalet.922 Slutligen kan ett trepartsförhållande uppkomma vid 
användning av ett kreditavtal som innebär en fortlöpande rätt att utnyttja ett i 
förväg bestämt kreditutrymme och som kan användas hos vissa säljare, en så 
kallad kontokredit.923 

I avtalskonstruktionen med tre parter hamnar konsumenten snabbt i ett 
rättsligt underläge mot både säljaren och kreditgivaren. Själva överlåtelsen av 
fordran borde egentligen inte orsaka några konsumenträttsliga problem. 
Huvudregeln vid sådana överlåtelser är att förvärvaren enligt 10 och 27 §§ 
skuldebrevslagen inte har en bättre rätt mot konsumenten än vad överlåtaren 
hade. Skuldebrevslagen är emellertid dispositiv och det finns möjlighet att 
köparen i samband med köpet avsäger sig rätten att framställa invändningar 
mot den som förvärvat fordran genom en så kallade ”cut off-klausul”. Cut off-
klausulen innebär visserligen ändå att säljaren även fortsättningsvis svarar för 
sina förpliktelser, men konsumenten saknar rättigheter mot kreditgivaren. Detta 
kan leda till två situationer när konsumentens ställning kan försvagas. Den 
första är om konsumenten har berättigade invändningar mot säljaren, men ändå 
tvingas betala till kreditgivaren. Den andra är om konsumenten betalat större 
delen av fordringen till kreditgivaren och att det därefter framkommer en 
anledning, exempelvis ett allvarligt fel, som kan medge en rätt att häva köpet. 
Kan köparen av någon anledning inte vända sig till säljaren, exempelvis till följd 
av säljarens konkurs, är köparen till följd av cut off-klausulen förhindrad att 
kräva pengarna tillbaka av kreditgivaren.924 

Vid tillkomsten av de två äldre konsumentkreditlagarna var utgångspunkten 
för lagstiftaren att komma till rätta med kända rättsliga problem som uppstått 
vid överlåtelser och pantsättningar av fordringar. Innan tillkomsten av 1977 års 
konsumentkreditlag användes regelmässigt cut off-klausuler. Det fanns visser-
ligen regler i konsumentköplagen för att skydda konsumenten från att behöva 

 
 
 

922 2 § KkrL. Tidigare användes termen låneköp för kreditköp där säljaren förmedlat krediten för 
köpet, se prop 1976/77:123, s 111–112 och Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, , s 177–178. 
923 2 § KkrL. För att ett kontoköp ska vara en kontokredit i lagens mening krävs att ett kredit-
utrymme utnyttjas. Om kontokortet är knutet till ett konto med pengar som minskar när kortet 
används räknas köpet inte som ett kreditköp. Om kortet fungerar så att banktillgångarna på 
kontot i första hand nyttjas och en kredit aktualiseras först när saldot på kontot är negativt blir 
konsumentkreditlagen endast tillämplig i den senare situationen. Prop 2009/10:242, s 87 jämförd 
med Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 188. 
924 Se exempelvis SOU 1975:63, Konsumentkreditlag mm, s 177. 
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betala kreditgivaren i situationer när det köpta inte motsvarade det som avtalats 
med säljaren.925 Problemet var att dessa regler tog sikte på låneköp som innebar 
att det fanns en överenskommelse mellan säljaren och kreditgivaren. Däremot 
omfattades inte de allt vanligare kontokrediter na. Reglerna gav köparen 
dessutom bara rätt att vägra betalning, inte få tillbaka redan betalda medel. Till 
skillnad från rättsläget vid vanliga kontantköp kunde köparen inte heller kräva 
att säljaren vidtog några åtgärder om leveransen var försenad eller om det var 
fel i varan.926 

För att komma till rätta med dessa problem infördes en regel om 
konsumentskydd i trepartsförhållanden i 1977 års konsumentkreditlag. Till att 
börja med kom alla former av kreditköp att omfattas av regeln. Vidare fick 
köparen rätt att framställa samma invändningar på grund av köpet mot kredit-
givaren som mot säljaren. De invändningar som avsågs skulle vara av 
köprättsligt slag som fel i varan eller fel i leverans, liksom invändningar av 
allmän avtalsrättslig natur och som hade koppling till själva köpeavtalet. Regeln 
medgav också en möjlighet att kräva ersättning på grund av köpet såväl mot 
säljaren som mot kreditgivaren. Beloppet som köparen kunde kräva 
begränsades dock till att motsvara det belopp som kreditgivaren fått av 
köparen.927 Kredittagaren fick på så vis ett bättre skydd mot kreditgivarens krav 
på betalning än en kontant betalande konsument. 

Mot bakgrund av den utförliga motiveringen i propositionen måste 
konsumentens rättighet att komma med ersättningskrav mot kreditgivaren ha 
framstått som kontroversiell. Två huvudsakliga argument framfördes för att 
stärka konsumentens ställning mot kreditgivaren så att köparen skulle kunna 
hållas skadeslös. Den första var att kreditgivarna hade egen vinning av att 
underlätta för säljaren att utnyttja en försäljningsmässigt fördelaktig form av 
kreditköp. Det var därför rimligt att kreditgivaren hade ett långtgående ansvar 

 
 
 

925 15 och 16 §§ konsumentköplagen (1973:877).  
926 Prop 1976/77:123, s 111–116. 
927 10 § 1977 års KkrL och prop 1976/77:123, s 169–171. Frågan om att utvidga lagstiftningen 
till att låta 10 § i 1977 års KkrL omfatta även tjänster diskuterades i prop 1977/78:142. Det 
ansågs mycket ovanligt att den som tillhandahöll en tjänst lät någon överta fordran på betalning 
och att någon lagreglering inte behövdes.  
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mot köparen. Ett andra argument för ett utvidgat skydd var att kreditköpet ofta 
utnyttjades av ekonomiskt särskilt svaga konsumenter.928 

Konsumentskyddet vid trepartsförhållanden i 1977 års lag visade sig snart 
vara otillräckligt i några vanliga situationer. I slutet av 1980-talet visade tre 
avgöranden från HD att konsumentskyddet vid trepartsförhållanden var 
bristfälligt.929 I samtliga fall hade säljaren överlåtit eller pantförskrivit fordran 
mot konsumenten till en kreditgivare. Konsumenten rättshandlade däremot 
direkt med säljaren, utan att säljaren meddelade och förmedlade betalningen till 
kreditgivaren. Ingen av de prövade invändningarna ansågs kunna falla in under 
konsumentkreditlagens rekvisit ”invändningar på grund av köpet”, med följd 
att konsumentkreditlagen inte kunde tillämpas.930 

I det första fallet, NJA 1986 s 44, hade en konsument köpt en bil på 
avbetalning. Avbetalningskontraktet pantförskrevs, men kredittagaren betalade 
direkt till säljaren istället för till panthavaren. Köparens invändning om fullgjord 
betalning ansågs inte vara ”en invändning på grund av köpet” och konsument-
kreditlagen var inte tillämplig. Prövningen kom istället att göras enligt 29 § 
skuldebrevslagen och den avgörande frågan var då om köparen varit i god tro 
när hon betalade till fel borgenär. Köparen ansågs inte haft skälig anledning att 
misstänka att säljaren var obehörig och behövde inte betala. 

I det andra fallet, NJA 1986 s 696, hade en bil sålts på kreditköp till en 
konsument, varefter kreditfordringen överlåtits till ett finansbolag. Konsument-
en köpte därefter en ny bil på kredit av samme säljare och lämnade samtidigt 
tillbaka den först köpta bilen. Säljaren underrättade inte finansbolaget om att 
den först sålda bilen återköpts, utan överlät även det senare avbetalnings-
kontraktet till samma finansbolag. När finansbolaget senare krävde betalat även 
enligt det första kontraktet, bestred konsumenten betalningsskyldighet och 
åberopade den med säljaren träffade överenskommelsen. Denna invändning 
mot kreditgivarens krav på betalning ansågs inte heller vara ”en invändning på 
grund av köpet”. Istället konstaterades att liknande situationer varit vanligt 
förkommande mellan säljaren och kreditgivaren, och också accepterade. Målet 
avgjordes inte med tillämpning av skuldebrevslagen, utan med hänsyn till 

 
 
 

928 Prop 1976/77:123, s 113–114. 
929 NJA 1986 s 44, NJA 1986 s 696 och NJA 1989 s 671. 
930 10 § 1977 års KkrL. 
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intressegemenskapen mellan säljaren och kreditgivaren.931 Talan lämnades utan 
bifall då det ansågs ligga närmare till hands att låta kreditgivaren svara för 
säljarens underlåtenhet att underrätta finansbolaget om återköpet. 

I det tredje fallet, NJA 1989 s 671, hade en konsument hyrt en bil och 
hyreskontraktet överläts till ett finansbolag.932 Efter att under en tid ha betalat 
hyra för bilen återlämnade konsumenten bilen till bilbolaget. Vid återlämnandet 
befriade företrädaren för bilbolaget konsumenten från att betala ytterligare 
hyror. Konsumenten ansågs inte att han haft anledning att misstänka att han 
inte fullgjort förpliktelserna enligt avtalet och till rätt avtalspart. HD 
konstaterade att konsumentkreditlagens regel om invändningar på grund av 
köpet skulle tillämpas vid hyra som vid avbetalningsköp. Konsumentens 
invändning att bilen återlämnats ansågs däremot inte omfattas av regeln. 
Prövningen kom därför att göras enligt 29 § skuldebrevslagen. Konsumenten 
bedömdes ha blivit på ett klart och tydligt sätt underrättad om pantsättningen 
och att betalningen skulle ske till kreditbolaget. Konsumenten ansågs därför 
inte varit i god tro om säljarens rätt att ta emot delbetalningen. Det i avgörandet 
uppställda kravet på hur underrättelsen framställts är högre ställt än vad som 
följer av 29 § skuldebrevslagen. Enligt denna bestämmelse befrias gäldenären 
från betalning endast om denne inte visste, eller inte heller hade skälig 
anledning att misstänka att överlåtaren inte längre ägde uppbära betalning. 

Konsumentskydd vid trepartsförhållanden begränsades alltså i 1977 års 
konsumentkreditlag till att omfatta kreditköp i lagens mening. Detta fordrade 
ett bakomliggande avtal mellan säljaren och kreditgivaren om krediten. För att 
kunna omfattas av regeln krävdes det vidare att köparens invändning mot 
kreditgivarens krav på betalning grundades på själva köpet. Denna begränsning 
innebar, som framgår av ovan nämnda praxis, att paragrafen exempelvis inte 
var tillämplig om en betalning av misstag gjorts till säljaren eller om köparen 
kommit överens med säljaren i frågor angående krediten.933 I de fall säljaren 
 

 
 

931 Bilhandlarens och finansbolagets närliggande intressen innebar att bilhandlarens agerande 
band finansbolaget. Närmare angående hur ett rättsligt eller faktiskt förhållande mellan två 
personer innebär att en handling av en person tillräknas en annan person se van der Slujs, Jessica, 
Utgör en vitesklausul en ansvarsbegränsning och i så fall mot vem? Även Dotevall, Rolf, Något 
om ställningsfullmaktens utveckling, s 642. 
932 Avgörandet har kommenterats av Hellner, Jan, Borgenärslegitimation efter överlåtelse av 
fordran, s 514–515.  
933 Se NJA 1986 s 44 respektive NJA 1986 s 696. 
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själv beviljat krediten men därefter överlåtit eller pantsatt fordran gav däremot 
29 § skuldebrevslagen ett visst skydd. Med stöd av skuldebrevslagen kan en 
köpare som betalat till fel borgenär men är i god tro avseende att betalningen 
gjorts till fel borgenär ändå tillgodoräkna sig betalningen.934 

Regeln i skuldebrevslagen, som fortfarande gäller, har dock vissa 
begränsningar ur ett konsumentskyddsperspektiv. Till att börja med tar den 
enbart sikte på enkla skuldebrev, men är analogt tillämplig också på andra enkla 
fordringar.935 Vidare är skuldebrevslagen dispositiv och kan avtalas bort. 
Slutligen krävs att fordringen överlåtits, vilket innebär att regeln inte är 
tillämplig vid kreditköp där krediten ingås med en särskild kreditgivare redan 
vid köpet. Den prövning som ska göras enligt 29 § skuldebrevslagen är om 
gäldenären visste, ”att den andre ej längre ägde uppbära betalning, eller hade 
skälig anledning att det misstänka”. Prövningen tar sikte på om gäldenären haft 
någon kännedom om själva överlåtelsen av fordringen från den ursprungliga 
borgenären till en senare förvärvare. 

Av de redovisade rättsfallen framgår att konsumentskyddet enbart omfattade 
invändningar på grund av köpet, och inte de situationer som uppkom till följd 
av att gäldenären inte förstått den rättsliga innebörden av att fordran överlåtits 
eller pantsatts.936 Om 29 § skuldebrevslagen inte kunde tillämpas blev följden 
att kredittagaren fick betala skulden ytterligare en gång, för att sedan kräva 
säljaren på det belopp som denne felaktigt fått. Det då rådande rättsläget gav ett 
svagt konsumentskydd och ansågs inte tillfredsställande. Formuleringen 
”invändning på grund av köpet” kom därmed att innebära en avsevärd 
inskränkning av konsumentskyddet i vanliga situationer vid kreditköp. 
Konsumentskyddet behövde förstärkas genom att konsumenten gavs en mer 
vidsträckt rätt att åberopa felaktiga betalningar eller överenskommelser som är 
att jämställa med betalningar. 

Av det ovan redovisade framgår att trepartssituationer kan försätta 
konsumenten i en svår rättslig och ekonomisk situation och att det finns ett 
trängande behov av konsumentskydd. Regleringen av konsumentens rättigheter 
vid överlåtelser av fordran respektive konsumentens rätt att framställa 

 
 
 

934 Se NJA 1989 s 671. Pantsättning likställs med överlåtelse i 10 § skuldebrevslagen. 
935 Walin, Gösta och Herre Johnny, Lagen om skuldebrev m.m.- en kommentar. s 204.  
936 NJA 1986 s 44, NJA 1986 s 696 och NJA 1989 s 671 och prop 1991/92:83, s 77–78. 
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invändningar vid kreditköp begränsar visserligen avtalsfriheten. Mot denna 
begränsning ställs syftet att skydda konsumenten mot en starkare avtalspart. 
Detta skyddssyfte är återkommande uttalat i förarbetena. Konsumenten ska 
skyddas mot kreditgivaren. Kreditgivarens och säljarens intressen ska stå 
tillbaka på bekostnad av konsumentens intressen.937 

Kreditköparen framställs både i förarbetena till 1977 års lag och i 1992 års 
lag som en särskilt skyddsvärd och ”ynklig” kredittagare. Vid tillkomsten av 
1977 års konsumentkreditlag genomfördes kreditköp vanligen av ekonomiskt 
svaga konsumenter och skyddsbehovet bedömdes vara särskilt stort.938 Kredit-
köpare ansågs inte i allmänhet ifrågasätta en säljare som uppträdde på ett sätt 
som gav intryck av att fortfarande ha en rätt att agera enligt köpekontraktet. De 
betalade utan att reflektera över till vem och följde bara de anvisningar om 
belopp, förfallotider och betalningssätt som de fått. Det kan ifrågasättas om 
denna beskrivning hade någon underbyggd grund, och varför den bara 
begränsades till just kreditköpare. Beskrivningen förefaller enligt min mening 
överensstämma med kredittagare i allmänhet. Motsvarande resonemang 
förekommer däremot inte vid andra konsumentskyddåtgärder i konsument-
kreditlagen. 

4.6.2 Konsumentskyddet vid trepartsförhållanden förstärks 

I artikel 17 i konsumentkreditdirektivet regleras överlåtelser av rättigheter. 
Artikeln föreskriver att om kreditgivarens rättigheter enligt ett kreditavtal, eller 
avtalet i sig, överlåts till en tredje man ska konsumenten ha rätt att göra samma 
invändningar mot den nye fordringsägaren som kunde göras mot den 
ursprunglige kreditgivaren. Denna rätt omfattar även kvittningsrätt när sådan 
medges i den aktuella medlemsstaten. Konsumenten ska även informeras om 
en sådan överlåtelse, om inte den ursprungliga kreditgivaren i överenskommelse 
med den nya kreditgivaren, fortfarande handhar krediten mot konsumenten. 
Slutligen förstärks konsumentskyddet genom att nationell domstol är skyldig att 
ex officio beakta bestämmelsen.939 

 
 
 

937 Se prop 1976/77:123, s 114 och prop 1991/92:83, s 78. 
938 Prop 1976/77:123, s 114. 
939 C-429/05 Rampion, EU:C:2007:575. Nationell rätt som införlivar artikel 11.2 i direktiv 
87/102/EEG ska av nationell domstol tillämpas ex officio. Detta anses motiverat då direktivets 
syfte inte bara avser konsumentskydd utan också omfattar organisation av marknaden. Jämför 
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Överlåtelser av rättigheter vid kreditköp, i konsumentkreditdirektivet så 
kallade kombinerade kreditavtal, regleras i artikeln 15.2 och 15.3. I artikel 15.2 
anges att konsumenten har rätt att rikta anspråk mot kreditgivaren vid fel eller 
dröjsmål på vara som anskaffats eller tjänst som införskaffats på kredit. En 
sådan rätt föreligger i tre fall, om det införskaffade överhuvudtaget inte 
levereras eller tillhandahålls, om det införskaffade levereras eller tillhandahålls 
endast till viss del, eller det införskaffade inte överensstämmer med avtalet. 
Anspråket ska i första hand riktas mot leverantören, men om det misslyckats, 
kan anspråket riktas direkt mot kreditgivaren. Medlemsstaterna kan själva 
avgöra i vilken omfattning och under vilka villkor en rättighet ska kunna utövas. 
I artikeln 15.3 medges också medlemsstaterna rätt att ha nationella bestämm-
elser om kreditgivaren ska ha ett solidariskt ansvar avseende konsumentens 
anspråk mot leverantören, i de fall de varor eller tjänster som köpts finansierats 
genom kreditavtal. 

Den motsvarande svenska regleringen återfinns i två skilda paragrafer i 
konsumentkreditlagen. Den första tar sikte på konsumentens rättigheter vid 
överlåtelser av fordran och genomför artikel 17 i konsumentkreditdirektivet. 
Den andra bestämmelsen reglerar köparens rätt att framställa invändningar vid 
kreditköp av varor och tjänster på kredit och genomför artikel 15.2 och 15.3.940 

Det huvudsakliga syftet med regleringen är som nämnts att konsumenten 
inte ska hamna i en sämre rättslig situation för att fordringen överlåtits till en ny 
motpart. När regleringen infördes i 1992 års konsumentkreditlag, kom 
konsumentskyddet vid trepartsförhållanden att stärkas.941 Direktivet medgav att 
köparen vid överlåtelsetidpunkten kunde rikta samma invändningar mot 
förvärvaren som kunde göras gällande mot överlåtaren. En tvingande 
motsvarighet till 27 § skuldebrevslagen infördes i konsumentkreditlagen. 
Konsumenten är därmed oförhindrad att åberopa invändningar även om kredit-
avtalet skulle innehålla cut off-klausuler. Därtill kom bestämmelsen om 
köparens rätt att framställa invändningar vid kreditköp när fordran överlåtits. 
Regleringen blev dock, även enligt departementschefens förmenande, tämligen 
komplicerad och då särskilt förhållandet mellan innehållet i de två paragraferna. 
 

 
 

mål C-227/08, Martín Martín och Sunnqvist, Martin, Officialprövning och materiell 
processledning i konsumenttvister.  
940 28 och 29 §§ KkrL samt prop 2009/10:242, s 111. 
941 Artiklarna 9 och 11 i rådets direktiv 87/102/EEG. 
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Svårigheten att tillämpa reglerna beror både på att de till viss del överlappar 
varandra, och att de gäller vid sidan av reglerna i skuldebrevslagen.942 

I 28 § konsumentkreditlagen regleras konsumentens rättigheter vid 
överlåtelser och tar sikte på alla konsumentkrediter förutsatt att fordringen 
överlåtits eller pantsatts och att invändningen har sitt ursprung före 
överlåtelsen.943 Regeln överfördes oförändrad till konsumentkreditlagen enbart 
med det tillägget att överlåtaren är skyldig att underrätta konsumenten om 
överlåtelsen om inte denne även fortsättningsvis ska fullgöra de skyldigheter 
som följer av avtalet.944 Regeln tar sikte på alla sorters konsumentkrediter, men 
förutsätter att fordringen överlåtits eller pantsatts och att invändningen har sitt 
ursprung före överlåtelsen. Kreditavtalet behöver däremot inte innehålla 
uppgifter om den vara eller tjänst som kreditavtalet avser.945 Regeln tar bara 
sikte på de fall när säljaren själv har beviljat krediten och därmed redan från 
början svarar för denna. Bestämmelsen bygger på den ovan nämnda principen 
att en ny borgenär aldrig kan få bättre rätt än den överlåtande borgenären. Om 
fordringen överlåtits flera gånger gäller regeln alltså även mot senare förvärvare. 
I de fall fordringen görs gällande av en senare förvärvare ska ”invändningar 
som han vid överlåtelsen kunde göra mot överlåtaren” tolkas så att 
”överlåtelsen” var den senaste överlåtelsen och ”överlåtaren” den som senast 
överlåtit fordringen. Samma tolkning ska också göras vid pantsättning. 
Eventuella invändningar är begränsade till dem som kan göras senast vid 
överlåtelsen eller pantsättningen, men invändningarna kan vara av vilket slag 
som helst.946 Regeln motsvarar, något förenklat, 27 § skuldebrevslagen, men är 
tvingande till konsumentens fördel.947 Däremot omfattar denna regel inte 
löpande skuldebrev eller växlar, som istället regleras direkt i skuldebrevslagen 

 
 
 

942 Prop 1991/92:83, s 123–125 och Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkredit-
er, s 178–179. 
943 28 § KkrL. Den svenska bestämmelsen omfattar inte bara överlåtelser av kreditgivarens 
rättigheter utan, även pantsättning.  
944 28 § KkrL motsvarar 16 § i 1992 års KkrL . 
945 C-429/05 Rampion, ECLI:EU:C:2007:575.  
946 Prop 1991/92:83, s 123–125. Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, 
s180–183. 
947 Handlingar för skens skull som nämns i 27 § skuldebrevslagen nämndes inte i regeln eftersom 
en sådan inte ansågs rymmas i definitionen av konsumentkrediter i 1 § 1992 års KkrL. Prop 
1991/92:83, s 124. 
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respektive växellagen.948 Detta framgår inte uttryckligen av lagtexten, men 
framgår av förarbetena.949 Löpande fordringshandlingar är däremot enligt 30 § 
konsumentkreditlagen förbjudna vid kreditköp, se närmare avsnitt 4.6.3. 

Kreditgivaren har vidare en skyldighet att underrätta konsumenten om att 
krediten överlåtits, om inte överlåtaren även efter överlåtelsen ansvarar för de 
skyldigheter som följer av kreditavtalet.950 Skyldigheter som följer av kredit-
avtalet avser inte bara det som direkt framgår av kreditavtalet utan också sådant 
som kan följa av författningar som reglerar krediter och kan exempelvis 
innebära att behöva underrätta konsumenten om ränteändringar. 
Informationen ska lämnas i konsumentens intresse och ska inte 
sammanblandas med uppkomsten av eventuellt sakrättsligt skydd i förvärvarens 
intresse.951 

Kreditgivarens skyldighet att underrätta konsumenten om överlåtelsen 
förtydligas i Konsumentverkets allmänna råd där det framgår att kreditgivaren 
bör underrätta konsumenten om sådana konsekvenser av överlåtelsen som 
måste antas vara av betydelse för konsumenten.952 Finansinspektionen gör 
samma ställningstagande och poängterar att kredittagaren behöver få 
information om vad överlåtelsen innebär, om överlåtelse kommer att ske, samt 
att informationen bör lämnas i samband med att kreditgivaren överlåter 
fordran. Därtill ska kreditavtalet innehålla information om kreditgivarens rätta 
att överlåta eller pantsätta fordran.953 Underrättelsen bör göras tillgänglig för 
konsumenten i skriftlig eller annan varaktig form.954 

I 29 § konsumentkreditlagen återfinns den andra av paragraferna om 
konsumentskydd vid trepartsförhållanden. Denna bestämmelse tar enbart sikte 
på köparens rätt att framställa invändningar vid kreditköp.955 Enligt lagens 
definition av kreditköp omfattas som nämnts i avsnitt 4.6.1, även kontokrediter 
och köp där säljaren förmedlar ett lån så att köparen kan genomföra köpet, så 
kallat låneköp, samt alla slags tjänster köpta på kredit. Invändningsrätten 
 

 
 

948 Växellagen (1932:130). 
949 Prop 1991/92:83, s 123–125.  
950 28 § 2 st KkrL. 
951 28 § KkrL och prop 2009/10:242, s 110–111. 
952 KOVFS 2011:1, Till 28 och 32 §§ Överlåtelse av fordran och förtidsbetalning, s 8. 
953 Beslutspromemoria FI Dnr 10-4628, 2011-10-06, s 3. 
954 Prop 2009/10:242, s 110. 
955 29 § KkrL. 
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förutsätter inte att kreditavtalet är exklusivt, det vill säga att det utgör ett avtal 
mellan en leverantör och en kreditgivare, enligt vilket kredit lämnas enbart av 
den kreditgivaren till den leverantörens kunder.956 

Regeln i 29 § konsumentkreditlagen tar sikte på ”invändningar på grund av 
köpet”, men omfattar även invändningar om att betalning gjorts till säljaren 
eller att en överenskommelse träffats med denne. Genom dessa två tillägg till 
”invändningar på grund av köpet” utvidgades regeln till att omfatta 
invändningar mot händelser både före och efter överlåtelsen. Därigenom skulle 
de tolkningsproblem som fanns i 1977 års konsumentkreditlag undvikas och 
konsumentskyddet stärkas.957 

Kredittagaren ansågs ha fått en mycket vidsträckt rätt att tillgodoräkna sig 
betalningar som felaktigt gjorts till säljaren istället för kreditgivaren, samt 
överenskommelser som gjorts med en obehörig säljare. Betalningar till säljaren 
eller överenskommelser med denne får tillgodoräknas i samtliga de fall 
konsumenten inte vet att säljaren saknar behörighet. Endast om konsumenten 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att skaffa sig information, en 
slags kvalificerad ond tro, förloras rätten att göra en betalning eller 
överenskommelse gällande mot säljaren. Den kvalificerat onda tron tar sikte på 
konsumentens agerande istället för vad konsumenten bort eller måste känna till 
om säljarens rätt. För avbetalningskontrakt krävs att överlåtelsen eller 
pantsättningen formulerats på kontraktet så att det klart framgår att köparen 
kan få betala på nytt om betalningen eller annan uppgörelse gjorts till säljaren. 
Om det kan antas att konsumenten gjort sitt bästa för att göra rätt för sig anses 
denne inte bli skyldig att betala igen, om inte misstaget varit ”alldeles 
oförsvarligt”. Vid kontoköp ska bedömningen göras utifrån om konsumenten 
insett innebörden och förstått konsekvenserna av att kreditgivaren var någon 
annan än säljaren. Det är kreditgivaren som ska kunna bevisa detta.958 

Kredittagaren får härigenom ett långtgående skydd. Lagens utgångspunkt är 
att konsumenten är skyddsvärd i de situationer där det föreligger svårigheter att 
förstå och handla efter avtalet. Först när konsumenten handlar medvetet eller 
grovt oaktsamt förloras rätten att komma med invändningar. 

 
 
 

956 C-509/07 Scarpelli, EU:C:2009:255.  
957 Prop 2009/10:242, s 77 och s 111 samt prop 1991/92:83, s 125. 
958 Prop 1991/92:83 s 77–79 och s 125–127 
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I 29 § andra stycket konsumentkreditlagen regleras de situationer när 
köparen på grund av ett kreditköp har ett krav på penningprestation mot 
säljaren. Regeln har överförts oförändrad från 1977 års konsumentkreditlag. 
Kreditgivaren svarar jämte säljaren för att anspråket fullgörs. I dessa fall kan 
konsumenten alltså välja mot vem anspråket ska riktas och kreditgivaren svarar 
solidariskt med säljaren. Kreditgivaren blir emellertid aldrig skyldig att betala 
mer än vad denne mottagit av köparen i anledning av krediten.959 Huvudsyftet 
med regeln är att ge konsumenten en garanti att få tillbaka det som betalats. En 
sådan lösning ansågs vara en rimlig avvägning mellan kreditgivarens och kredit-
tagarens befogade intressen. Om kredittagarens krav skulle överstiga vad kredit-
givaren tagit emot av kredittagaren, får kredittagaren även vända sig mot 
säljaren med sina krav.960 Genom den nya och bredare definitionen av kredit-
köp som också omfattar andra tjänster än de som omfattas av definitionen i 
konsumenttjänstlagen får regeln ett bredare tillämpningsområde.961 

Dessa två paragrafer i 28 och 29 §§ konsumentkreditlagen överlappar 
varandra i viss omfattning. Konsumenten kan vid kreditköp ibland behöva 
nyttja 28 § första stycket konsumentkreditlagen, exempelvis om invändningen 
inte görs på grund av köpet, erlagd betalning eller träffad överenskommelse 
som 29 § konsumentkreditlagen tar sikte på. Ett exempel är om köparen har en 
motfordran mot säljaren redan innan överlåtelsen och vill göra en invändning 
om kvittning gällande.962 

Till skillnad från de tidigare konsumentkreditlagarna har inte utvecklingen på 
kreditmarknaden beaktats i någon större omfattning vid den senaste 
revideringen. Användandet av så kallade smarta telefoner har ökat kraftigt de 
senaste åren och utvecklingen kan förutspås gå mot att allt fler betalningar och 
andra tjänster med en kopplad kredit kan göras via mobiltelefoni på ett sådant 
sätt att ett trepartsförhållande uppkommer. I propositionen till konsument-

 
 
 

959 Artikeln 15.2 i konsumentkreditdirektivet tillåter i detta avseende att medlemsstaterna själva 
får avgöra i vilken omfattning och under vilka villkor denna rättighet ska kunna utövas. Artikel 
15.3 medger vidare att artikeln inte påverkar nationella bestämmelser där kreditgivaren har ett 
solidariskt ansvar tillsammans med leverantören. 
960 Prop 1991/92:83 s 82 och s 127. 
961 Regeln har sannolikt tillämpats analogt redan tidigare på andra tjänster än de som reglerats i 
konsumenttjänstlagen. Prop 1991/92:83 s 81 och Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, 
Konsumentkrediter, s 198–199.  
962 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 180–181.  
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kreditlagen anges att den tvingande invändningsrätten vid överlåtelse av 
fordringar också omfattar abonnemangsavtal.963 

Innebörden av detta är att mobiltelefonabonnemangsavtal, ses som 
fakturakrediter i konsumentkreditlagens menig, och att de tjänster som kan 
köpas med en mobiltelefon kan omfattas av kreditköpsbegreppet.964 
Bakgrunden till uttalandena i propositionen var en tvist om konsumentens 
invändningsrätt vid kreditköp. Allmänna reklamationsnämnden prövade i ett 
ärende från år 2011 frågan om konsumentkreditlagen var tillämplig på 
betaltjänster i mobiltelefonen. Ärendet prövades enligt 1992 års konsument-
kreditlag.965 Nämnden fastslog att konsumentkreditlagen var tillämplig på 
betaltjänster som beställts via mobiltelefon från ett företag, och som sedan 
fakturerats konsumenten av mobiltelefonleverantören. Avgörandet är intressant 
ur två aspekter. För det första bedömdes mobiltelefonabonnemanget vara ett 
sådant anstånd med betalning att det var att se som kreditgivning i konsument-
kreditlagens mening, oavsett om debiteringen avsåg normala samtalskostnader 
eller om det var förmedlade betaltjänster. För det andra ansågs mobiltelefon-
itjänster vidare analogt kunna omfattas av tjänstedefinitionen i konsumentkredit-
lagen (min kursivering).966 

Utgången av avgörandet och därmed uttalandet i propositionen till 
konsumentkreditlagen har ifrågasatts i en senare utredning.967 I utredningen slås 
fast att 29 § andra stycket konsumentkreditlagen inte är tillämplig i den aktuella 
situationen, eftersom operatören inte kan betraktas som kreditgivare i 
konsumentkreditlagens mening. För att bli kreditgivare i konsumentkreditlagens 
mening krävs att operatören förvärvat fordran och därmed står kreditrisken. 
Vidare konstateras att teleoperatörer vanligen enbart förmedlar konsumentens 
betalning till den näringsidkare som tillhandahåller betaltjänsten via 
mobiltelefon, så kallade innehållsleverantörer. Detta får till följd att konsument-
ens återkravsrätt enligt 29 § andra stycket konsumentkreditlagen inte kan riktas 
 

 
 

963 Prop 2009/10:242, s 40. 
964 Prop 2009/10:242, s 40. 
965 Allmänna reklamationsnämnden, beslut 2011-02-18, ärendenummer 2009-10258. Enligt 
övergångsbestämmelserna ska 1992 års konsumentkreditlag tillämpas på kreditavtal, som det i 
avgörandet, ingåtts före den 1/1 2011. 
966 Definitionen av tjänst är som nämnts inledningsvis i avhandlingen vidare i konsumentkredit-
lagen än i konsumenttjänstlagen, se prop 2009/10:242, s 87.  
967 Ds 2012:31 App to date, s 196–200. 
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mot operatören. Konsumenten kan därmed inte få tillbaka pengar som redan 
betalats från operatören om det senare visar sig vara fel i varan eller tjänsten, 
utan måste vända sig mot innehållsleverantören. Om operatören har förvärvat 
fordran är denne däremot att betrakta som kreditgivare och kan ställas till 
ansvar enligt den aktuella regeln. 

Dessa bestämmelser som reglerar trepartsförhållanden tar sikte på att skydda 
konsumenten som svagare part. Bestämmelserna syftar till att ta till vara 
konsumentens intresse och har tillkommit efter att det i konkreta situationer 
uppdagats ett bristande konsumentskydd. Saknar konsumenten skydd till följd 
av att fordran överlåtits eller pantsatts kan konsumenten tvingas betala två 
gånger för samma köp. Konsumentskydd i dessa situationer kan bidra till att 
minska risken för överskuldsättning. 

Svårigheten med rättsregler som syftar till att skydda konsumenten i en 
specifik situation är att reglerna får ett begränsat tillämpningsområde. Exempel-
vis har antalet möjliga sätt att betala med en app i mobiltelefonen de senaste 
åren ökat. Skillnader i teknik och upplägg mellan olika appar påverkar den 
rättsliga bedömningen av avtalskonstruktionen och om en kredit uppkommer. 
För att förebygga risken för överskuldsättning föreligger behov av en ytterligare 
översyn av utbudet av appar för att utvärdera konsumentskyddet. Det görs 
emellertid inte inom ramen för denna avhandling. 

4.6.3 Förbud mot växelförbindelser och löpande skuldebrev vid konsumentkreditköp 

Kreditgivaren får enligt 30 § konsumentkreditlagen inte ta emot en av köparen 
ingången växelförbindelse som avser en fordran på grund av kreditköpet. 
Kreditgivaren får inte heller ta emot ett löpande skuldebrev eller någon annan 
av konsumenten ingången skuldförbindelse som är av sådant slag att köparens 
rätt att framställa invändningar på grund av köpet inskränks om skuld-
förbindelsen överlåts eller pantsätts till en borgenär i god tro. Från det 
uppställda förbudet görs i andra stycket i nämnda bestämmelse undantag för 
egna växlar som är utställda av banker. Förbudet kompletterar reglerna om 
konsumentens invändningsrätt.968 

Syftet med förbudet är att konsumentskyddet som ges av reglerna om 
konsumentens invändningsrätt inte ska äventyras. Förbudet gäller bara för 

 
 
 

968 Jämför 11 § 1977 års KkrL. 
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löpande handlingar vid kreditköp och inte vid fristående krediter. Överträdelse 
mot förbudet är straffsanktionerat.969 Förbudet i sig påverkar däremot inte 
giltigheten av handlingen. Reglerna i skuldebrevslagen respektive växellagen ges 
i dessa fall företräde framför konsumentkreditlagen. En godtroende förvärvare 
av den löpande handlingen eller växeln är i princip skyddad mot invändningar 
som grundar sig på det bakomliggande köpet.970 

Departementschefen diskuterade om förbudet skulle utökas till att omfatta 
även andra konsumentkrediter än kreditköp. Det ansågs dock att det saknades 
underlag för att bedöma om ett sådant förbud var motiverat och att det inte 
funnits några konkreta fall när en sådan regel skulle ha behövts. Ett generellt 
förbud mot löpande fordringshandlingar i konsumentförhållanden skulle 
komma i konflikt med skuldebrevslagens regler och skyddet för en godtroende 
förvärvare, samt värdepappersrätten i övriga Norden. De underliggande 
principerna i skuldebrevslagen ansågs grundläggande inom värdepappersrätten 
och borde därför inte ändras om det inte ansågs mycket starkt påkallat. Sådan 
ansågs situationen då inte vara. Det fanns inte i övrigt några skäl som talade för 
en ändring av det rådande rättsläget.971 

Ett sådant skäl framkom däremot några år senare i NJA 2010 s 467. Frågan 
som prövades var om en gäldenär, som inte är ett kreditinstitut, har möjlighet 
att invända mot en senare förvärvare att slutbetalning gjorts av en skuld som 
manifesterats i en löpande skuldförbindelse och som överlåtits i flera led inom 
kreditväsendet.972 Målet prövades enligt 1992 års konsumentkreditlag. Bak-
grunden till tvisten är en vanligt förekommande situation. Ett par hade köpt en 
lägenhet med medel lånade i bank och lånet hade som brukligt manifesterats i 
ett löpande skuldebrev. Ett par år efter skuldens uppkomst återbetalades större 
delen av lånet, för att helt slutbetalas när bostadsrätten ytterligare några år 
senare såldes. Många år senare hörde en ny förvärvare av skuldebrevet av sig till 
makarna och påstod att skulden var obetald och krävde betalt. 

Målet avgjordes i HD med stöd av 15 § skuldebrevslagen. Förvärvaren, som 
var ett kreditbolag, hade vid köpet av skuldebrevet fått en garanti att krediterna 

 
 
 

969 30 § 3 st KkrL. 
970 15 och 17 §§ skuldebrevslagen respektive 17 § växellagen. 
971 Prop 1991/92:83 s 83–84 och prop 1976/77:123, s 116. 
972 NJA 2010 s 467. 
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i den köpta stocken av skuldebrev inte var betalade. Förvärvaren hävdade 
således att den var i god tro om att makarnas kredit var obetald vid förvärvet av 
skuldebrevet och att en invändning om att betalning redan gjorts, inte kunde 
göras gällande. HD slog fast att en förvärvare som hör till den finansiella 
sektorn, inte kan vara i god tro om inte låntagarna inför överlåtelsen tillfrågats 
om skulden är obetald. Slutsatsen var alltså att om förvärvaren är ett kredit-
institut och gäldenären inte är det, krävs för att kreditinstitutet ska vara i god 
tro att gäldenären bekräftat att skulden är obetald. Den så kallade 
negotiabiliteten, skyddet för en godtroende förvärvare mot invändningar från 
gäldenären, kom genom avgörandet att upphävas i den nämnda 
partssituationen. Det löpande skuldebrevet kom att bedömas som ett enkelt 
skuldebrev avseende betalningsinvändningar.973 En annan effekt av avgörandet 
är att bevisbördan flyttats från gäldenären som tidigare hade bevisbördan för 
frånvaro av god tro, till förvärvarens som ska bevisa förekomsten av god tro. 

Justitierådet Agneta Bäcklund var skiljaktig och ville istället ogilla kredit-
institutets talan med stöd av 16 § 1992 års konsumentkreditlag, den nuvarande 
28 § konsumentkreditlagen. Hon menade att konsumentkreditlagen borde ha 
tillämpats eftersom kredittagarna var två privatpersoner som tagit en kredit för 
enskilt bruk. Hon konstaterade vidare att regleringen av konsumentskyddet i 
dessa situationer är ofullständigt och splittrat. Skyddet i konsumentkreditlagen 
sträcker sig enbart till enkla skuldebrev och innebär att gäldenären är skyddad, 
även om denne uttryckligen skulle ha avstått sin rätt att göra en invändning om 
gjord betalning. I konsumentkreditlagen förbjuds också löpande låne-
förbindelser vid kreditköp av vara och tjänster på kredit. Men i de fall 
konsumenten skrivit under en löpande skuldförbindelse, ställd till banken eller 
order, kan en invändning om gjord betalning till en förvärvare i god tro vid 
förvärvet, inte göras. Agneta Bäcklund konstaterade att för det stora flertalet 
konsumenter måste innebörden av att underteckna ett skuldebrev med 
formuleringen ”eller order” vara okänd. Det är därför enkelt att kringgå 
konsumentskyddet i konsumentkreditlagen. Vidare anfördes att inget i 
ordalydelsen i nuvarande 28 § konsumentkreditlagen utesluter att löpande 
fordringshandlingar ska omfattas utan att detta enbart framgår av 

 
 
 

973 Se också Munukka, Jori, Är orderskuldebrev negotiabla? Höjd godtroströskel vid förvärv av 
löpande skuldebrev, s 464–475.  
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förarbetsuttalanden. I det till 1992 års konsumentkreditlag bakomliggande EG-
direktivet gjordes inte heller något undantag om krediten manifesterats i ett 
löpande skuldebrev.974 

För detta resonemang talar att det senare konsumentkreditdirektivet är ett 
maximidirektiv och därmed enligt huvudregeln inte medger nationella 
avvikelser. Med den utgångspunkten kan invändningsrätten i konsument-
förhållanden enligt gällande svensk rätt anses stå i strid med det bakomliggande 
EU-direktivet.975 

Mot denna tolkning talar att konsumentkreditdirektivet inte omfattar 
”kreditavtal för vilka det som säkerhet finns inteckning eller annan jämförbar 
vanligt förekommande säkerhet i en medlemsstat i fast egendom eller för vilka 
det som säkerhet finns en rättighet med anknytning till fast egendom”.976 
Bostadsrätt utgör visserligen lös egendom men är en andels- och nyttjanderätt 
med nära anknytning till fast egendom. Säkerheten vid pantsättning av en 
bostadsrätt utgörs emellertid inte av bostadsrätten utan av rättighet i en 
rättighet, men med anknytning till fast egendom. Det är dock möjligt att 
tillräcklig anknytning föreligger för att låta direktivets undantag omfatta alla 
typer av bostadskrediter.977 

Agneta Bäcklunds uppfattning delades och utvecklades i domen även av 
Torgny Håstad. Denna valde däremot samma domskäl som majoriteten, 
eftersom, som det får förstås, en sådan lösning har ett bredare 
tillämpningsområde genom att omfatta alla gäldenärer och inte bara 
konsumenter. Samtidigt konstaterade han att om regeln i konsumentkreditlagen 
istället hade valts hade det haft den fördelen att invändningsrätten då skulle stå 
sig mot alla förvärvare och inte bara finansiella institut. Håstad poängterade att 
avgörandet visserligen begränsas genom att bara gälla invändningar om 
betalningar och uppgörelser. När konsumentkreditlagen nu inte anses vara 
tillämplig kan andra invändningar som exempelvis fel i köpt vara, utsläckas 
genom överlåtelse till en godtroende förvärvare. 

 
 
 

974 Artikel 9 i direktiv 87/102/EEG. 
975 Persson, Annina H, Analys: Är ett löpande skuldebrev alltid negotiabelt? s 5.  
976 Artikel 2.2a i direktiv 87/102/EEG. 
977 Munukka, Jori, Är orderskuldebrev negotiabla? Höjd godtroströskel vid förvärv av löpande 
skuldebrev, s 472–473. 
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Ur ett konsumentskyddsperspektiv hade det ändå varit önskvärt med en 
förtydligande kommentar i motiven till reglerna i 28 och 29 §§ konsument-
kreditlagen, som motsvarar de tidigare 16 och 17 §§ i 1992 års konsument-
kreditlag.978 I de äldre konsumentkreditlagarna tog reglerna om 
trepartsförhållanden tydligt sikte på att lösa uppkomna rättsliga problem. I 
förarbetena till konsumentkreditlagen kommenteras den rättsliga problematik 
som uppdagades i det aktuella målet inte alls. Tvisten var visserligen vid lagens 
tillkomst inte avgjord i HD men problematiken måste trots det ha varit känd. 

Avgörandet är av rättsligt intresse på många sätt, men av störst intresse i 
detta sammanhang är att det i praktiken är väldigt lite som avgör om 
konsumenten ska behöva betala igen. Den faktiska skillnaden mellan 
konsekvenserna av att skriva under ett löpande skuldebrev ställt till viss man 
eller order eller ett enkelt skuldebrev framstår som oproportionerliga och 
oförutsebara, särskilt för en konsument. Konsumentskyddet blir därigenom 
inkonsekvent, och precis som konstateras av Agneta Bäcklund förefaller det 
splittrat och ofullständigt. 

4.7 Förbudet mot viss avräkning 
I 31 § konsumentkreditlagen finns ett förbud mot att använda avräknings-
förbehåll. Avräkningsförbehåll aktualiseras i situationer när en kreditgivare har 
flera fordringar mot samma kredittagare. Med stöd av ett avräkningsförbehåll i 
avtalet kan kreditgivaren välja vilken av flera fordringar en betalning från kredit-
tagaren ska avräknas mot. Kreditgivaren kan då välja att avräkna betalningen 
från det kreditavtal som är minst lukrativt för kreditgivaren men kanske har 
förmånligast villkor för konsumenten. Detta kan exempelvis göras genom att 
kreditgivaren väljer att avräkna betalningen mot en fordran med säkerhet eller 
genom att välja en fordran så att kredittagaren hamnar i betalningsdröjsmål 
med en annan skuld hos kreditgivaren. Ett sådant agerande från kreditgivaren 
kan innebära en risk för att konsumenten drabbas av överskuldsättning. För 
konsumenten är det angeläget att det är den dyraste krediten som inbetalningen 

 
 
 

978 Särskilt med hänsyn till Håstads formulering i tillägget till det nämnda avgörandet om 
”…utformningen av lagtexten, motivuttalandets frontalkollision med det rättspolitiska 
ställningstagandet bakom 16 § 1 st och motivuttalandets oförenlighet med bakomliggande EG 
direktiv…”.  
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avräknas mot, eller en kredit som annars kan sägas upp till omedelbar 
betalning.979 

Skyddet för konsumenten mot avräkningsförbehåll fanns redan i 1915 års 
lag om avbetalningsköp och har därefter behållits med vissa justeringar. Vid 
införandet av 1992 års konsumentkreditlag kom förbudet mot avräknings-
förbehåll att utvidgas till att omfatta alla kreditformer. Det överflyttades 
oförändrat till konsumentkreditlagen.980 Förbudet mot avräkningsförbehåll 
saknar motsvarighet i konsumentkreditdirektivet.  

Syftet med förbudet mot avräkningsförbehåll tar tydligt sikte på att skydda 
konsumenten mot kreditgivaren som starkare avtalspart och motiveringen till 
bestämmelsen är tydligt marknadskorrigerande. Att kreditgivaren tar in en 
avräkningsklausul i avtalet beror enbart på att klausulen kan ge denne fördelar 
mot kredittagaren. Samtidigt kan det vara svårt för en konsument att förstå 
innebörden och konsekvenserna av en sådan klausul. Vikten av konsument-
skydd fick en jämförelsevis mycket stark framtoning i propositionen när regeln 
i 1992 årskonsumentkreditlag kom att omfatta alla kreditformer. Det ansågs 
överhuvudtaget inte finnas något godtagbart skäl att tillåta avräkningsförbehåll i 
konsumentkreditavtal.981 Även om regeln främst motiveras med att den ska 
skydda konsumenten, framskymtar i motiven till 1977 års lag även argument 
om att förbudet gagnar omsättningsintresset eftersom konsumentens valfrihet 
kan påverka konkurrensen på ett positivt sätt.982 

Förbudet mot avräkningsförbehåll inskränker parternas avtalsfrihet och tar 
sikte på att skydda konsumenten mot ett förfarande som kan vara ekonomiskt 
skadligt. Genom förbudet skyddas konsumenten som svagare part. 

Ett annat förbehåll som kan förekomma när kreditgivaren har flera 
fordringar mot samma konsument är kopplingsförbehåll. Krediterna kopplas 
till varandra genom villkor som ger kreditgivaren rätt att utnyttja den säkerhet 
som har ställts för en av fordringarna, också som säkerhet för en eller flera 
andra fordringar.983 

 
 
 

979 Prop 1976/77:123, s 122–125, och prop 1991/93:83, s 88–90. 
980 8 § 1915 års avbetalningsköplag, 14 § 1977 års KkrL, 19 § i 1992 års KkrL och 31 § KkrL. 
981 Prop 1991/92:83, s 89 
982 Prop 1976/77:123, s 123. 
983 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 212. 
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 Konsumentkreditlagen förbjuder inte kopplingsförbehåll, däremot blir ett 
kopplingsförbehåll utan verkan i de situationer de skulle kunna vara intressanta 
att använda, beträffande återtagandeförbehåll. Återtagandeförbehåll kan bara 
användas för den kredit som konsumenten beviljats för köpet av varan. Ett 
förbehåll om återtaganderätt får nämligen bara göras gällande under 
förutsättning att säljaren gjort förbehållet i samband med köpet för att trygga 
sin rätt till betalning.984 

Bortsett från begränsningen av användningen av kopplingsförbehåll vid 
kreditköp enligt konsumentkreditlagen gäller för samtliga övriga krediter i 
princip avtalsfrihet. I propositionen till 1992 års konsumentkreditlag uppgavs 
att ett generellt förbud mot sådana förbehåll sällan anses fylla någon funktion. 
Inget hindrar att en sedan tidigare, för ett annat lån ställd säkerhet används som 
säkerhet igen. Att utnyttja en tillgång som säkerhet för flera lån anses också ofta 
ligga i konsumentens intresse. Det ansågs däremot problematiskt med 
kopplingsförbehåll då kreditgivaren i efterhand kan skaffa en säkerhet för ett 
lån som beviljats utan. Eftersom en kreditgivare ändå alltid som villkor för att 
bevilja en ny kredit kan kräva att en säkerhet skrivs in i det gamla kreditavtalet 
ansågs ett allmänt förbud bli utan verkan. Möjligheten att jämka oskäliga avtals-
klausuler med stöd av 36 § avtalslagen har ansetts tillräckligt för att upprätthålla 
konsumentskyddet.985 

4.8 Information under avtalsförhållandet 
I artikel 10.2 i och 10.2 j samt 10.3 i konsumentkreditdirektivet föreskrivs att 
konsumenter som amorterar på ett kreditavtal med fast löptid har rätt att på 
begäran, kostnadsfritt och när som helst under avtalets löptid, få en 
sammanställning av delbetalningarna i form av en betalningsplan. Betalnings-
planen ska innehålla information om de delbetalningar som ska göras, när och 
på vilka villkor de ska betalas. Betalningsplanen ska också innehålla uppgifter 
om vilka belopp som utgör amortering av kapitalet, räntan beräknad på 
grundval av krediträntan och andra eventuella kostnader. Om räntesatsen inte 
är fast eller de andra kostnaderna enligt avtalet kan ändras, ska information 
finnas om att uppgifterna i planen endast gäller till dess ändringar sker. 
 

 
 

984 38 § 2 st 1 p KkrL och Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 212. 
985 Prop 1991/92:83 s 88–90. 
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Betalningsplanen ska vara kostnadsfri. I de fall avgifter och räntor ska betalas 
utan att kapitalet amorteras ska en sammanställning med information lämnas. 
Informationen ska innehålla uppgifter om när, och enligt vilka räntor och andra 
återkommande avgifter och engångsavgifter betalning ska ske. Artiklarna 
motsvaras av 16 § konsumentkreditlagen och omfattar alla krediter utom 
bostadskrediter.986 

Konsumenten har enligt bestämmelsen rätt att få en sammanställning över 
när kapital, räntor och avgifter förfaller till betalning. Syftet är att ge 
konsumenten en överblick av när betalningar ska ske.987 En betalningsplan kan 
antas få störst praktisk betydelse för lån som ska avbetalas.988 En betalningsplan 
torde enligt min menig kunna underlätta för konsumenten att planera sin 
ekonomi och därmed i förlängningen verka mot överskuldsättning. En 
betalningsplan ska inte sammanblandas med en sådan amorteringsplan som 
regleras i inkassoregleringen, och som diskuteras närmare i avsnitt 5.3.8 och 
5.3.9.989 

En annan nyhet i förhållande till 1992 års konsumentkreditlag är 
konsumentens rätt till kontoutdrag och underrättelser vid kontokrediter enligt 
20 § konsumentkreditlagen. Bestämmelsen grundas på artiklarna 12.1, 12.2 och 
18 i konsumentkreditdirektivet. 

Enligt artikel 12.1 i konsumentkreditdirektivet föreligger vid kontokrediter 
en skyldighet för kreditgivaren att lämna regelbunden information genom 
kontoutdrag på papper eller annat varaktigt medium. Kontoutdraget ska 
innehålla uppgifter om den period utdraget avser, föregående kontoutdrags 
utgående datum och saldo, uttag och datum för uttagen, betalning och datum 
för betalningarna, det nya saldot, den kreditränta och de avgifter som tillämpats 
för perioden och slutligen det belopp som konsumenten är skyldig att betala. 

Kreditgivaren är därtill enligt artikel 12.2 i konsumentkreditdirektivet skyldig 
att underrätta konsumenten om en avgiftshöjning innan den börjar gälla. 
Parterna kan också avtala om att underrättelser om avgiftshöjningar görs i 
kontoutdraget i de fall ändringen av krediträntan orsakas av en ändring av 

 
 
 

986 16 § och 4 § 4 st KkrL. 
987 Prop 2009/10:242, s 104. 
988 16 § KkrL och prop 2009/10:242, s 63–65. 
989 Lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader och förordning (1981:1057) om 
ersättning för inkassokostnader mm. 
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referensräntan. Dock krävs att referensräntan offentliggörs på vederbörligt sätt 
och att den nya referensräntan finns tillgänglig hos kreditgivaren. 

Enligt artikel 18 krävs också regelbunden information i de fall kredittagaren 
har tillåtelse, uttrycklig eller underförstådd, att överskrida kreditgränsen. 
Eventuella tillåtna överskridanden omfattas då av krav på regelbunden 
information. Kreditgivaren är också skyldig att särskilt informera kredittagaren 
när överskridandet varat längre än en månad. Informationen ska avse den 
överskjutande skulden med kreditränta, samt avgift eller dröjsmålsränta om 
sådan löper för den skulden. Informationen ska lämnas i en handling eller 
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.990 Det kan 
vara värt att notera att bestämmelsen således inte omfattar otillåtna 
övertrasseringar. 

Informationsskyldigheten vid kontokrediter ska göras så att konsumenten 
regelbundet får information genom kontoutdrag på papper eller annat varaktigt 
medium enligt artikel 12.2 i konsumentrekditdirektivet. Hur ofta regelbundna 
kontoutdrag ska skickas till kredittagaren framgår varken av lagtext eller 
propositionen. Med beaktande av god kreditgivningssed borde detta ske 
någorlunda frekvent.991 

Denna informationsskyldighet till konsumenten under avtalsförhållandet 
underlättar för konsumenten att planera sin ekonomi och visar hur stort 
betalningsutrymme som finns. Bestämmelserna tillvaratar i högra grad 
konsumentens ekonomiska intresse. Den konsument som skyddas måste agera 
rationellt. 

4.9 Förebyggande av överskuldsättning i den kontraktuella fasen 
Även i den kontraktuella fasen återfinns ett antal rättsliga åtgärder som kan 
antas förebygga att konsumenter blir överskuldsatta. De åtgärder som 
aktualiseras under den kontraktuella fasen utgörs av skyddet mot oskäliga 
avtalsvillkor, rätten för såväl konsumenten som kreditgivaren att i förtid säga 
upp en kredit med bestämd eller obestämd löptid, begränsningar av kredit-
givarens rätt att använda ränteändringsklausuler och ta ut avgifter, skydd för 
konsumenten vid överlåtelse av fordran, förbud mot avräkningsförbehåll samt 
 

 
 

990 20 § KkrL och prop 2009/10:242, s 107. 
991 Prop 2009/10:242, s 107. 
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krav på viss informationsskyldighet till konsumenten. Kravet på god kredit-
givningssed gäller även i denna fas som en övergripande norm. 

Dessa rättsliga åtgärder koncentreras till att skydda konsumenten från 
överskuldsättning genom att skulden inte ska växa eller kunna sägas upp på ett 
oförutsebart sätt, men också genom att förmå konsumenten att planera och 
agera så att återbetalningen gagnar den egna ekonomin. Konsumentkreditlagens 
tvingande karaktär utgör i denna fas ett övergripande och starkt konsument-
skydd som innebär inskränkningar i avtalsfriheten. 

Omfattningen av konsumentskyddet mot överskuldsättning i den kontrakt-
uella fasen har ökat fram till idag. De bestämmelser som infördes i 1977 
respektive 1992 års konsumentkreditlag gäller än idag. Under de år då 1977 års 
konsumentkreditlag gällde, utgjordes konsumentskyddet i denna fas av enbart 
två bestämmelser, dels konsumentens rätt att avsluta ett kreditköp genom att 
slutbetala den köpta varan, dels förbudet mot avräkningsförbehåll. Konsument-
ens rätt att säga upp en kredit och betala skulden ger konsumenten en möjlighet 
att byta en dyr kredit mot en billigare och på så vis minska risken för överskuld-
sättning. På samma sätt skyddar förbudet mot avräkningsförbehåll konsument-
en genom att möjliggöra att en avbetalning sker mot den kredit som 
konsumenten själv väljer. Båda dessa bestämmelser motiverades främst med att 
de ska skydda konsumenten, men ansågs även gynna konkurrensen.992 

Den mest omfattande regleringen i denna fas skedde genom 1992 års 
konsumentkreditlag när avgiftsförbudet, begränsningar i rätten att ta ut ränta 
och regler för trepartsförhållanden infördes. I dessa regler finns ett mycket 
starkt skydd för konsumenten som svagare part. Åtgärderna infördes för att 
komma till rätta med uppmärksammade svagheter i konsumentskyddet. Även 
den omständigheten att 1992 års konsumentkreditlag kom att omfatta alla 
kreditformer stärkte konsumentskyddet. Därtill tillkom kravet på god kredit-
givningssed. 

Bestämmelserna om konsumentskydd vid överlåtelser av kreditfordran 
följde redan av det då gällande konsumentkreditdirektivet och regleras även i 
det nu gällande.993 Övriga bestämmelser saknar EU-rättslig motsvarighet och är 

 
 
 

992 Prop 1976/77:123, s 123 och prop 1991/92:83, s 68.  
993 Artikel 9 och 11 i direktiv 87/102/EEG. 
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svenska. Bestämmelserna tar tydligt sikte på att skydda konsumenten genom 
ingrepp i avtalsfriheten. 

Genom konsumentkreditlagen tillkom ytterligare två bestämmelser, kredit-
givarens respektive kredittagarens rätt att säga upp krediter på obestämd tid 
samt krav på information under avtalsperioden. I motiven beskrivs ingen av 
dessa regler som konsumentskyddande. Reglerna ingriper endast i begränsad 
omfattning i avtalsfriheten och utgår från att tillgodose konsumentens 
ekonomiska intresse. Bestämmelserna tar i första hand sikte på att skydda en 
aktiv konsument som tar till vara sitt eget intresse. 

Det nu gällande konsumentskyddet mot överskuldsättning utgör således en 
blandning av regler med ursprung i de tre olika konsumentkreditlagarna. Några 
bestämmelser har tillkommit i enlighet med konsumentkreditdirektiv andra är 
nationella. Med undantag för skyddet vid överlåtelser av fordran och regeln om 
kreditgivarens rätt att säga upp en kredit som ingåtts på obestämd tid, 
tillgodoser samtliga de regler som har sin bakgrund i konsumentkreditdirektivet 
konsumentens ekonomiska intresse. Detta förstärker bilden av att det 
konsumentskydd som ska stärkas i enlighet med syftet i konsumentkredit-
direktivet, utgår från att tillgodose konsumentens ekonomiska intresse genom 
en så liten inskränkning av avtalsfriheten som möjligt. Bestämmelserna skyddar 
en rationellt handlande konsument som kan tillgodose sina egna intressen 
genom att inhämta information. 

Trots att bestämmelserna i den kontraktuella fasen erbjuder ett långtgående 
konsumentskydd brister konsumentskyddet mot överskuldsättning i några 
avseenden. En övergripande svaghet bland reglerna i den kontraktuella fasen är 
att reglerna utgår från att skydda konsumenten i vissa angivna situationer. 
Reglerna fångar upp tillfällen när konsumentskyddet visats vara svagt. 
Nackdelen med en sådan snäv utformning är att en bestämmelse till följd av 
förändringar i exempelvis kreditutbud och teknik, snabbt kan bli otillräcklig. 
Bestämmelser med specifika rekvisit kan också lättare kringgås med följd att 
konsumentskyddet helt kan utebli. 

En annan brist är avsaknaden av rättsliga begränsningar i rätten att ta ut 
avgifter som inte utgör ersättning för krediten i egentlig mening. Konsument-
kreditlagen skyddar bara konsumenten mot avgifter som tillkommit som 
kostnader för krediten. Avgifter som inte utgör ersättning för krediten i egentlig 
mening överlämnas till parternas avtalsfrihet. Dessa avgifter, som uppkommit 
till följd av konsumentens beteende och som ska kunna undvikas, kan vara 
svåra att förutse. Avtalsvillkoren som reglerar dessa avgifter är vanligen svåra 
att hitta och kan vara svårtolkade. Vissa av dessa avgifter kan också vara svåra 
att undvika, exempelvis om betalning utan avi- och faktureringsavgift 
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förutsätter användning av internet. En reglering av dessa avgifter vore 
önskvärd, både avseende för vad sådana avgifter får tas ut och vilket belopp 
dessa får uppgå till. Även rationella och planerande konsumenten kan drabbas 
av dessa avgifter och skyddsbehovet förefaller överhängande. 

Vidare saknas bestämmelser i konsumentkreditlagen eller någon annan lag 
om en högsta tillåten ränta. Parternas avtalsfrihet begränsas visserligen genom 
ockerbestämmelserna i 31 § avtalslagen respektive 9 kapitlet 5 § brottsbalken. 
Kopplingen mellan avtalslagens ockerbestämmelse och den motsvarande be-
stämmelsen i brottsbalken medför att kreditgivaren ska haft uppsåt till de 
förutsättningar som anges i regeln. Krav som i praktiken visat sig vara svåra att 
styrka och som medfört att konsumentskyddet mot överdrivna ränteanspråk är 
svagt. 

För den konsument som drabbas av ekonomiska svårigheter till följd av ett 
sådant oskäligt avtalsvillkor återstår bara möjligheten till jämkning med stöd av 
36 § avtalslagen. En sådan jämkning förutsätter, som nämnts inledningsvis, att 
konsumenten agerar aktivt för att ta till vara sin rätt och för talan inför allmän 
domstol eller Allmänna reklamationsnämnden. Om skydd kan erhållas genom 
36 § avtalslagen är också svårt att förutsäga på förhand. Det konsumentskydd 
som 36 § avtalslagen ger är således svagt. 
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5  Konsumentskydd i den 
postkontraktuella fasen 

5.1 Inledning 
I detta kapitel analyseras rättsreglerna i den tredje fasen av låneprocessen. 
Konsumenten befinner sig i den tredje fasen när kreditavtalet av någon 
anledning inte fullföljts. Kreditgivaren har då möjlighet att vidta olika åtgärder 
för att förmå konsumenten att betala. 

När konsumenten inte längre kan betala i enlighet med avtalet befinner sig 
denne i ett rättsligt underläge mot kreditgivaren. Konsumenten får ett 
uppenbart skyddsbehov för att inte krediten omedelbart ska sägas upp, skuld-
bördan ska öka orimligt snabbt genom exempelvis olika tilläggsavgifter, eller att 
konsumenten på andra sätt blir utnyttjad till följd av den uppkomna situationen. 
Behov av konsumentskydd mot överskuldsättning föreligger såväl i 
förfarandereglerna som i den materiella lagstiftningen. 

Förfarandereglerna bör vara balanserade så att gäldenärens underläge inte 
utnyttjas av kreditgivaren. Mot konsumentens behov av skydd ställs 
borgenärens intresse att få betalt. Detta intresse är också en prioriterad fråga i 
lagstiftningen och viktig för att handel och kreditgivning ska fungera 
effektivt.994 

För att förmå gäldenären att betala finns enligt den insolvensrättsliga 
lagstiftningen möjlighet att vidta tvångsingripanden. Dessa syftar till att 
garantera efterlevnaden av den civilrättsliga regleringen och därmed bidra till att 
upprätthålla den allmänna betalningsmoralen.995 Skulle kreditgivning vara 
förenat med alltför stora kostnader och förluster för obetalda krediter skulle det 
leda till dyrare och färre krediter. Regler som möjliggör effektiv indrivning av 
krediter anses i princip vara en förutsättning för en fungerande kreditmarknad. 
Samtidigt kan ett allt för effektivt indrivningsförfarande verka för en 

 
 
 

994 Prop 1989/90:85, s 24–25. 
995 SOU 1990:74, Skuldsaneringslag, s 183–184. 
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överetablering av kreditgivare och skapa förutsättningar för påträngande 
marknadsföring och kreditgivning utan närmare kreditprövning.996 

Även i de regelverk som uttalat ska ta till vara borgenärernas intressen att 
snabbt och kostnadseffektivt driva in obetalda skulder finns ett visst 
konsumentskydd. För det första finns en begränsad möjlighet att kräva 
ersättning för kostnader och ombudsarvode.997 För det andra finns regler i 
utsökningsbalken som vid utmätning skyddar gäldenären mot att ställas på bar 
backe. Utsökningsbalkens regler skyddar delar av gäldenärens egendom som 
exempelvis kläder för personligt bruk, möbler och husgeråd från utmätning och 
garanterar gäldenären ett förbehållsbelopp som ska täcka nödvändiga levnads-
utgifter.998 Konsumentskyddet syftar i dessa fall till att både skydda den 
gäldenär som befinner sig i en svår ekonomisk situation från borgenärens 
rättsliga överläge och till att förebygga överskuldsättning. 

Borgenärernas hantering av en obetald skuld utgår i princip från reglerna i 
lag om betalningsföreläggande och handräckning samt reglerna för inkasso-
verksamhet.999 Reglerna i lag om betalningsföreläggande och handräckning är 
processuella och påverkar inte själva skuldsättningsprocessen materiellt. Lag om 
betalningsföreläggande och handräckning diskuteras därför nedan bara 
översiktligt och i de delar som är relevanta för redovisningen av konsument-
skyddet mot överskuldsättning i låneprocessens tredje fas. 

När en skuld har uppkommit och gäldenären inte omedelbart reglerar denna 
genom kontantbetalning skickar borgenären i regel en faktura som ska betalas 
innan en viss förfallodag. När förfallodagen för fakturan har passerat utan att 
skulden betalats har kreditgivaren vanligen avtalat om att dröjsmålsränta, som 
regleras i räntelagen, börjar löpa, liksom att straffavgift, som regleras i 
konsumentkreditlagen och diskuterats i avsnitt 4.5.2.2, tas ut.1000 
Dröjsmålsräntan löper vanligen till dess att skulden betalats.1001 

 
 
 

996 Ramsay, Iain, Consumer Law and Policy, s 469. 
997 48 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt 4 § lag om ersättning 
för inkassokostnader med mera.  
998 5 kap utsökningsbalken. 
999 Lag om betalningsföreläggande och handräckning, inkassolag (1974:182) och lag om 
ersättning för inkassokostnader. 
1000 Räntelag (1975:635). 
1001 8 § räntelagen. 



5 Konsumentskydd i den postkontraktuella fasen 

287 
 

Om skulden inte reglerats vid förfallodagen kan borgenären välja att lämna 
fordran direkt till Kronofogdemyndigheten eller skicka ett inkassokrav, själv 
eller genom ett inkassobolag. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att skicka en 
betalningspåminnelse. Det har blivit allt vanligare att borgenärer, såväl 
offentliga som privata, överlämnar obetalda fordringar direkt till inkassobolagen 
för indrivning.1002 Åtgärder som definieras som indrivning och hur indrivningen 
får gå till regleras i inkassoregleringen. 

Inkassobolag är privata företag och saknar lagliga möjligheter att tvinga 
gäldenären att betala. Inkassobolagen har ett snabbt förfarande och i samma 
ögonblick som förfallodagen har passerat börjar inkassoåtgärder vanligen 
vidtas. För att skydda konsumenterna mot överdrivna ersättningskrav regleras 
borgenärernas rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkassokrav och 
amorteringsplan i lag om ersättning för inkassokostnader, 
inkassokostnadslagen. Denna ersättning har även kommit att bli en 
vinstgivande affärsidé för kreditgivare och inkassobolag som samarbetar. Inte 
sällan uppgår den förfallna skulden till ett lägre belopp än ersättningen för 
inkassokostnaderna.1003 Förfarandet har bland annat därför medfört en ökad 
risk för överskuldsättning. Betalas inte fordran efter att inkassokrav har 
skickats, överlämnas kravet vanligen till Kronofogdemyndigheten för fortsatt 
indrivning. 

Kronofogdemyndigheten är till skillnad från de privata inkassobolagen en 
statlig myndighet som har lagliga möjligheter att driva in skulder med tvång. 
Kronofogden kan exempelvis utmäta gäldenärens lön så att gäldenären enbart 
får behålla den del av lönen som motsvarar existensminimum. Den resterande 
delen av lönen tas till att avbetala skulden.1004 Kronofogdemyndigheten kan 
också tvångsvis sälja egendom som tillhör gäldenären för att betala den eller de 
borgenärer som begärt att få betalt.1005 

För att Kronofogdemyndigheten ska kunna driva in skulden måste det 
finnas en exekutionstitel. En exekutionstitel kan exempelvis vara en dom, eller 

 
 
 

1002 SvD 2014-05-28, Gyllene tider för inkassobolagen. 
1003 Kronofogdemyndighetens pressmeddelanden 2011-02-04 och 2011-11-14.  
1004 Se 3, 5 och 7 kap utsökningsbalken. 
1005 4 kap utsökningsbalken. 
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ett utslag som beslutats av Kronofogdemyndigheten.1006 Kronofogde-
myndigheten kan meddela ett sådant utslag efter en så kallad summarisk 
process. Summarisk process är ett enklare civilrättsligt rättegångsförfarande vid 
sidan om möjligheten att föra talan vid allmän domstol och lämpar sig för 
betalningsanspråk som inte är tvistiga och grundas på avtal. Den summariska 
processen har som grundläggande mål att i fordringsägarens intresse erbjuda ett 
snabbt, enkelt och billigt förfarande.1007 

Den summariska processen tar ingen hänsyn till om gäldenären är en 
konsument eller annan gäldenär. Förfarandet utgörs av en helt formell process 
där en skriftlig prövning av handlingarna som inkommit i ärendet görs, dels för 
att pröva om kravet omfattas av den summariska processformen, dels om något 
bestridande inkommit. Det förekommer därför varken någon bevisprövning 
eller en civilrättslig prövning om anspråket är lagligen grundat.1008 

Är sökandens yrkande ogrundat eller obefogat ska ansökan behandlas som 
om svaranden bestritt den.1009 Sådana ogrundade anspråk kan vara skulder som 
uppkommit på brottsligt sätt eller yrkande om skadestånd för handling som inte 
kan grunda sådan skyldighet. Ett obefogat anspråk kan exempelvis också vara 
ett orealistiskt högt yrkat ideellt skadestånd.1010 

Avsaknaden av materiell prövning möjliggör även att helt grundlösa krav 
kan drivas in med hjälp av Kronofogdemyndigheten. I dagligt tal omnämns 
dessa ansökningar som bluffakturor och innebär att oseriösa företagare 
kommer med krav på betalning för en vara eller tjänst som aldrig köpts eller 
levererats eller där det som debiteras inte överensstämmer med det som 
avtalats.1011 Med hot om inkasso och överlämnande till Kronofogde-

 
 
 

1006 De exekutionstitlar som kan läggas till grund för Kronofogdemyndighetens verkställighet 
anges i 3:1 utsökningsbalken. 
1007 När lag om betalningsföreläggande trädde i kraft den 1 januari 1992 flyttades den 
summariska processen från tingsrätterna till Kronofogdemyndigheten, 1 § lag om betalnings-
föreläggande och handräckning. 
1008 Prop 1989/90:85, s 24–25 och s 66 samt Heuman, Lars, Specialprocess. Utsökning och 
konkurs, s 58–60. Se dock prövning av eventuella oskäliga avtalsvillkor. Munukka, Jori, 
Oskälighet måste alltid prövas ex officio – men konsumenten kan avstå från detta, s 253–365, 
som diskuteras närmare i avsnitt 4.2. 
1009 23 § 1 st om betalningsföreläggande och handräckning. 
1010 Prop 1989/90:85, s 57–59. 
1011 Fenomenet förekommer såväl bland konsumenter som bland företagare. Se pressmeddel-
ande från Konsumentverket exempelvis 2013-10-03, 2013-05-30 och 2014-05-22, och 
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myndigheten kan det gå att få mottagaren att betala. Mottagaren betalar 
antingen för att denne inte vet bättre eller för att slippa vidta en rad 
tidskrävande åtgärder för att bestrida fordran. Kronofogdemyndigheten driver 
också in obetalda konsumentkrediter även om kreditavtalet ingåtts i strid med 
bestämmelserna i konsumentkreditlagen, exempelvis utan att kreditprövning 
gjorts eller utan att kontantinsats erlagts. 

I de fall konsumenten anser att kravet från borgenären är felaktigt eller 
tvistigt är det denne som måste göra en skriftlig invändning till Kronofogde-
myndigheten eller inkassobolaget. Konsumenten måste således både förstå sin 
rätt och agera på ett adekvat sätt för att stoppa indrivningsprocessen. Vidhåller 
borgenären trots invändningen sitt krav överlämnas ärendet till tingsrätten för 
rättslig prövning.1012 De tilläggsavgifter som tillkommer för en prövning i 
tingsrätten kan också avskräcka en konsument. Visserligen är det bara den som 
förlorar tvisten som enligt huvudregeln måste betala, men enbart risken att 
behöva betala kan verka avhållande.1013 Det kan särskilt antas gälla i de fall 
värdet av det omtvistade inte är så högt. 

Med utgångspunkt i praxis från EU-domstolens kan dock ifrågasättas om 
inte även Kronofogdemyndigheten, precis som allmän domstol ex officio är 
skyldig att utifrån det tillgängliga materialet i ärendet även beakta om avtals-
villkoren är oskäliga enligt avtalsvillkorsdirektivet.1014 

 
 
 

www.svenskhandel.se där det finns en uppdaterad varningslista med oseriösa företag som skickar 
bluffakturor.  
1012 31 och 33 §§ om betalningsföreläggande och handräckning. 
1013 Tilläggsavgiftens storlek är avhängig av hur målet handläggs i domstolen efter det att tvisten 
överlämnats från Kronofogdemyndigheten till tingsrätten. För förenklade tvistemål som 
handläggs enligt 1:3d rättegångsbalken, vilket förutsätter att värdet av det som yrkas inte 
överstiger ett halvt basbelopp och förlikning om saken är tillåten, är avgiften 600 kronor och för 
övriga 2 500 kronor. Avgiftslistan till förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna 
domstolarna SFS 2014:256 och prop 2013/14:77. Förfarandet om skulden uppenbart bara 
uppgår till ett belopp som inte överstiger ett halvt basbelopp enligt socialförsäkringsbalken och 
tvisten är ett dispositivt tvistemål behandlas målet som ett så kallat FT-mål eller småmål enligt 1:3 
d rättegångsbalken, se närmare avsnitt 2:7. 
1014 C-243/08 Pannon, EU:C:2009:350, och C-227/08 Martín Martín, EU:C:2009:792 samt 
Munukka, Jori, Oskälighet måste alltid prövas ex officio – men konsumenten kan avstå från 
detta, s 362–364. Detta ska jämföras med 3 kapitlet 21 § utsökningsbalken där det anges vad 
svaranden ska invända för att förhindra verkställighet. 
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Om gäldenären inte gör någon invändning kommer Kronofogde-
myndigheten att meddela ett utslag, vilket omedelbart kan verkställas.1015 
Verkställigheten 
innebär att Kronofogdemyndigheten kan börja driva in skulden med hjälp av 
tvångsåtgärder. 

Möjligheten att snabbt kunna få verkställighet för en fordran när gäldenären 
inte frivilligt betalar kan antas påverka förutsättningarna för kreditgivningen i 
allmänhet i samhället. Saknas ett effektivt verkställighetsförfarande kan detta 
leda till krav på förskottsbetalning och kortare betalningsfrister, höga 
dröjsmålsräntor med mera som skulle vara till nackdel för konsumenten.1016 

Betalningsanspråk är vanligen inte tvistiga och borgenären kan genom att 
använda lag om betalningsföreläggande få en exekutionstitel utan att behöva 
inleda en vanlig rättegång.1017 Ett uppdrag om indrivning som inkommit till 
Kronofogdemyndigheten fortsätter att verkställas till dess att skulden reglerats 
oavsett hur lång tid det tar. Det enda som krävs är att borgenären betalar en 
årsavgift till myndigheten. Genom att Kronofogdemyndigheten handlägger 
ärendet bevakas fordran och den kommer därmed inte att preskriberas.1018 Det 
finns idag över 95 000 personer som har stått under verkställighet i mer än 20 
års tid.1019 

Indrivningsförfarandet innebär också ytterligare kostnader för konsumenten. 
När Kronofogdemyndigheten meddelar ett utslag ska gäldenären betala 
borgenärens kostnader i målet. För att skydda gäldenären mot höga 
ersättningskrav finns i lag bestämt för vilka poster ersättning utgår och vilket 
belopp ersättning maximalt får uppgå till.1020 

 
 
 

1015 42 § om betalningsföreläggande och handräckning och 2 kapitlet 1 § utsökningsbalken. 
1016 Prop 1989/90:85, s 24–25. 
1017 Betalningsföreläggande är en så kallad summarisk processform, men lagens beteckning, lag 
om betalningsföreläggande, är något missvisande. Gäldenären föreläggs nämligen inte att betala 
skulden utan att bestrida ansökan för att slippa ett beslut om utmätning. Boström, John och 
Linders, Jan, Lagsökning och betalningsföreläggande, s 95. 
1018 5 § preskriptionslagen (1981:130). Tidigare krävdes att borgenären förnyade sin ansökan 
varje år. Den regeln avskaffades genom SFS (1995:298). 
1019 SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället, s 250. 
1020 Ersättning för sökandens kostnader i målet ska utgå med skäligt belopp om högst 380 
kronor om det inte föreligger särskilda skäl för att ett högre belopp ska utgå. Ersättningen får 
avse sökandens eget arbete med målet och ersättning för arvode till ombud eller biträde. 
Svaranden kan få ersättning för eget arbete eller arvode till ombud eller biträde och får endast om 
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De totala kostnaderna för inkassoåtgärder och förfarandet enligt lag om 
betalningsföreläggande och handräckning får sammanlagt maximalt uppgå till 
920 kronor och kan proportionellt sett utgöra en ansenlig del av den 
ursprungliga skulden om denna enbart avsåg ett mindre belopp.1021 Ska 
Kronofogdemyndigheten även verkställa beslutet tillkommer ytterligare en 
avgift om 600 kronor.1022 Detta får till följd att även krediter som från början 
bara uppgår till struntsummor i allra högsta grad kan växa och bidra till 
överskuldsättning. 

Förutom att drabbas av kostnader för indrivningsförfarandet, kan 
gäldenären även drabbas av en betalningsanmärkning. En betalnings-
anmärkning meddelas av kreditupplysningsföretagen när de fått uppgifter om 
exempelvis ett utslag enligt lag om betalningsföreläggande och handräckning 
eller en tredskodom om betalningsskyldighet.1023 En betalningsanmärkning får 
betydelse för den konsument som ansöker om en ny kredit, som exempelvis 
betalkort eller telefonabonnemang. Vid en kreditprövning görs regelmässigt en 
kontroll om konsumenten har någon betalningsanmärkning hos något kredit-
upplysningsföretag. Bara den omständigheten att det finns en notering om en 
betalningsanmärkning minskar avsevärt konsumentens möjlighet att få någon 
form av kredit under de tre år som anmärkningen sparas. I enlighet med vad 
som anförts i kapitel 3 om kreditprövning visar dock inte en betalnings-
anmärkning om konsumenten har ekonomisk förmåga att fullfölja ett annat 
 

 
 

det föreligger särskilda skäl bestämmas till ett högre belopp än 420 kronor. Därtill får ersättning 
också utgå för ansöknings- och expeditionsavgifter samt registreringsbevis om sådant krävts. 
Sökanden har även rätt till ersättning för delgivningskostnader, för översättning av inlagor eller 
andra handlingar och kopior. 46 och 48 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning. 
1021 Ersättningsbestämmelserna diskuteras utförligare i avsnitt 5.3.10. Ersättning utgår med 60 
kronor för betalningspåminnelse och 180 kronor för arbete enligt inkassokostnadslagen. 
Överlämnas fordran till Kronofogdemyndigheten tillkommer rätt till ersättning med 380 kronor, 
48 § om betalningsföreläggande och handräckning, och ansökningsavgift 300 kronor enligt l § 
förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.  
1022 6 § förordning om avgifter vid Kronofogdemyndigheten. 
1023 Kreditupplysningsföretagen hämtar bland annat upplysningar från Kronofogdemyndigheten 
för att se om det finns utslag enligt lag om betalningsföreläggande, beslut om utmätning eller 
skuldsanering mot en viss person. Även uppgifter om obetalda skulder till det allmänna som 
exempelvis skatter och TV-avgifter kan ligga till grund för en betalningsanmärkning. 
www.kronofogdemyndigheten.se, besökt 2016-01-12. Kronofogdemyndigheten har möjlighet att 
rätta uppgifter som är missvisande ifråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina 
ekonomiska förpliktelser. 3 kap 3 a § lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogde-
myndighetens verksamhet. 
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kreditavtal. En betalningsanmärkning kan emellertid utestänga konsumenten 
från flertalet krediter och kreditgivare, med följd att konsumenten blir hänvisad 
till ett fåtal dyra kreditgivare med målgruppen betalningssvaga konsumenter. 
Konsumenter med betalningsanmärkning befinner sig således i en ekonomiskt 
väldigt utsatt situation och har ett starkt behov av konsumentskydd för att inte 
drabbas av överskuldsättning. 

I detta kapitel behandlas rättsreglerna i den tredje och sista fasen av låne-
processen. Bestämmelserna i den tredje fasen kan i sin tur indelas i tre olika 
skeden. I det första skedet görs ekonomiska påtryckningar på gäldenären för att 
få denne att betala. De ekonomiska påtryckningar som kreditgivaren kan 
använda är straffavgifter och dröjsmålsränta. Kreditgivaren kan avtala om att en 
straffavgift ska utgå om krediten inte betalas i tid och sådana avgifter regleras 
som nämnts i avsnitt 4.5.2.2 inte särskilt. Bestämmelserna om dröjsmålsränta 
återfinns i räntelagen. Räntelagen är en civilrättslig lag som reglerar, om inte 
annat avtalats, konsumentens och näringsidkarens avtalsvillkor vad avser när 
dröjsmålsränta ska utgå och till vilket belopp. Räntelagens regler inverkar på 
själva avtalsförhållandet och påverkar den slutliga skuldens storlek. 

När konsumenten trots ekonomiska påtryckningar inte gjort rätt för sig 
inleds det andra skedet, där påtryckningarna utgörs av hot om vidare rättsliga 
eller exekutiva åtgärder. Detta indrivningsförfarande regleras i inkassolagen.1024 
Inkassolagen innehåller både civilrättsliga och marknadsrättsliga regler. I 
inkassolagen finns förfarandereglerna för hur borgenärer får driva in fordringar, 
men även regler för tillstånd och tillsyn. I konsumentkreditlagen återfinns två 
möjliga påtryckningar att ta till för att få konsumenten att betala. Kreditgivaren 
kan i vissa fall ha rätt att efter konsumentens kontraktsbrott säga upp krediten 
till omedelbar betalning eller ha rätt att återta en vara såld om denna är såld 
med återtagandeförbehåll. Reglerna är konsumentskyddande och anger 
förutsättningarna för kreditgivaren att kunna agera vid konsumentens 
kontraktsbrott. Reglerna kompletteras med råd och allmänna riktlinjer i 
Konsumentverkets allmänna råd. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska 
kreditgivaren även iaktta god kreditgivningssed. 

I det tredje skedet saknar konsumenten tillgångar att betala en förfallen 
fordran och kan därtill vara så skuldsatt att hon saknar möjlighet att göra rätt 
 

 
 

1024 Inkassolagen (1974:182). 
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för sig inom en överskådlig framtid. Konsumenten kan då genom att ansöka 
och beviljas skuldsanering få sina skulder nedskrivna. Skuldsaneringslagen är en 
insolvensrättslig reglering vars huvudsyfte är att ekonomisk rehabilitera 
gäldenären. Ett beslut om skuldsanering innebär en nedskrivning av 
gäldenärens skulder och i motsvarande mån en kreditförlust för kreditgivaren. 
Ett annat syfte med skuldsaneringslagen är att risken för kreditförluster ska 
förmå kreditgivarna att göra noggrannare kreditprövningar. Skuldsaneringslagen 
kan därmed anses indirekt ha en preventiv verkan mot överskuldsättning. Det 
är Kronofogdemyndigheten som på ansökan av konsumenten kan besluta om 
skuldsanering och därigenom tvångsmässigt sätta ner, enligt huvudregeln 
samtliga borgenärers fordran helt eller med en viss procent så att konsumenten 
på sikt befrias från sina skulder. Skuldsanering är beteckningen på både 
förfarandet och resultatet efter förfarandet. Till skillnad från reglerna i de två 
första skedena i denna fas kräver skuldsaneringslagen att det är konsumenten 
som är aktiv och tar initiativ till att inleda ett ansökningsförfarande. 

Kreditgivarens ageranden för att få betalt enligt kreditavtalet styrs vanligen 
av de förfaranderegler som finns. Utöver bestämmelserna i inkassolagen får be-
stämmelserna i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 
avgörande betydelse för vilka åtgärder som vidtas. 

De regler som aktualiseras efter konsumentens kontraktsbrott återfinns 
således i olika typer av lagar som tar sikte på att reglera vitt skilda företeelser 
och lagarna har följaktligen olika syfte. 

I kapitlet behandlas de tre skedena som den tredje och sista fasen av låne-
processen indelats i: ekonomiska påtryckningar mot konsumenten, andra än 
ekonomiska påtryckningar mot konsumenten, och skuldsanering. 
Presentationen görs i syfte att visa i vilken utsträckning skydd mot överskuld-
sättning ingår i den rättsliga regleringen, i vilken omfattning överskuldsättning 
har beaktats vid de aktuella reglernas tillkomst och hur lagstiftaren resonerat 
avseende detta i förarbetena. Vidare analyseras vilka strategier som används för 
att motverka överskuldsättning, vilka regler som använts i detta syfte och om 
det som lagstiftaren benämner konsumentskydd har förändrats med tiden. 
Reglerna har analyserats för att utreda hur tillkomsten av reglerna har 
motiverats, om de till större del avser att tillgodose konsumentens ekonomiska 
intresse eller konsumentens skyddsintresse, samt för att se om de skyddar en 
rationellt handlande konsument eller konsumenten som svagare part. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande och övergripande diskussion om konsument-
skyddet efter avtalsbrott och i vilka avseenden skyddet kan förstärkas. 
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5.2 Ekonomiska påtryckningar för att få gäldenären att betala 

5.2.1 Dröjsmålsränta och förseningsavgifter 

Ett bristande skydd mot överskuldsättning som vid flera tillfällen under senare 
år har uppmärksammats är att hur snabbt en obetald skuld växer till följd av 
tilläggskostnader i form av dröjsmålsränta och förseningsavgifter, varav de 
senare behandlats i avsnitt 4.5.2.2.1025 Bestämmelserna om ränta regleras alltså 
inte i konsumentkreditlagen utan i räntelagen. Räntelagen saknar särskilda be-
stämmelser för konsumenter och det saknas ett uttalat konsumentskydd. Trots 
att konsumenten befinner sig i ett underläge i förhållande till borgenären utgår 
räntelagen från två jämbördiga parter, gäldenären och borgenären, som kan ta 
till vara sina egna intressen. 

Det är värt att notera att vid den senaste revideringen av räntelagen år 2013 
infördes tvingande regler till förmån för borgenärerna vad avsåg rätt till ränta och 
räntans minsta storlek.1026 Ändringarna tar sikte på fordringsförhållanden som 
avser betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan näringsidkare i 
deras yrkesmässiga verksamhet.1027 

Räntelagen är tillämplig på penningfordringar inom förmögenhetsrättens 
område och reglerar i första hand dröjsmålsränta.1028 Lagen är i stort sett 
dispositiv om parterna själva vill reglera sitt avtalsförhållande. Har parterna inte 
avtalat när dröjsmålsränta ska utgå och till vilken nivå, tillhandahåller räntelagen 
regler för det. 

 
 
 

1025 Se exempelvis pressmeddelanden från Kronofogdemyndigheten 2011-02-04 och 2011-11-14.  
1026 Införandet av direktivet 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handels-
transaktioner. SFS 2013:33 och prop 2012/13:36. 
1027 Syftet med ändringarna är att starka gäldenärer inte fortsättningsvis ska ekonomiskt kunna 
utnyttja små borgenärer genom att systematiskt låta bli att betala räkningar i tid. Genom denna 
ändring av regleringen är tanken att konkurrensen ska öka för att på sikt uppnå 
samhällsekonomiska vinster. De bestämmelser i räntelagen som aktualiseras i denna avhandling 
regleras inte i något EU-direktiv utan är nationella. Prop 2012/13:36, s 1. 
1028 Lagen kan också tillämpas analogt på penningfordringar utanför förmögenhetsrättens 
område, Walin, Gösta och Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev med mera, s 204. Till 
penningsfordringar på förmögenhetsrättens område räknas inte sådana krav från en statlig 
myndighet (Statens jordbruksverk) för att återbetala omställningsstöd som utbetalats med stöd av 
en förordning, och dröjsmålsränta enligt räntelagen kan därför inte utgå, NJA 2007 s 115. 
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När räntelagen infördes år 1975 ersatte den reglerna i 9 kapitlet 10 § hand-
elsbalken och 6 § skuldebrevslagen.1029 Dessa regler hade kritiserats dels för att 
det rådde osäkerhet kring rättsläget, dels för när dröjsmålsränta skulle utgå, dels 
att den föreskrivna räntefoten var för låg. Särskilt vid konsumentköp ansågs det 
vara en fördel att reglera räntevillkoren i lag så att parterna inte behövde avtala 
om dröjsmålsränta. En räntelag ansågs också vara bra för att ge en allmän 
vägledning om vilken räntenivå som kunde anses rimlig.1030 Dröjsmålsränta 
syftar till att dels verka som ett påtryckningsmedel för att förmå kredittagaren 
att betala, dels vara en kompensation för de olägenheter som drabbar 
borgenären i anledning av att en betalning görs för sent.1031 

Eftersom räntelagen som nämnts är dispositiv saknas ett tillfredsställande 
konsumentskydd vad avser extrema räntesatser och påföljdsavgifter.1032 Särskilt 
sedan snabblånens intåg på den svenska konsumentkreditmarknaden har det 
bristande konsumentskyddet mot extremt höga effektiva räntor och dröjsmåls-
räntor uppmärksammats.1033 Vidare kan konsumenten ofta även ha svårt att 
förstå räntans betydelse för vad en kredit i slutändan kostar i förhållande till 
kontant betalning. Det är också vanligt att konsekvenser vid utebliven 

 
 
 

1029 Enligt 9 kapitlet 10 § handelsbalken var kredittagaren skyldig att betala ränta före 
förfallodagen endast om detta hade avtalats eller framgick av lag. Efter förfallodagen gällde 
däremot att gäldenären var tvungen att betala ränta om betalningen var försenad. Beroende av 
om förfallodagen var bestämd i förväg eller inte, kom olika regler att gälla. Hade fordringen en i 
förväg bestämd förfallodag började ränta att löpa från och med förfallodagen med en bestämd 
räntefot om sex procent. Var förfallodagen inte bestämd i förväg krävdes att kredittagaren blev 
delgiven stämning i domstol för att ränta skulle kunna börja löpa och då med den lägre ränte-
foten om fem procent. Om uppgifter för att beräkna dröjsmålsräntan saknades hänvisades för 
både löpande och enkla skuldebrev till 6 § 2 st skuldebrevslagen till 9 kap 10 § handelsbalken. 6 § 
1 st skuldebrevslagen föreskrev att samma räntesats som angavs i skuldebrevet också skulle gälla 
vid beräkning av dröjsmålsräntan. Detta gällde oavsett om denna var lägre än den legala 
dröjsmålsräntan enligt 9 kap 10 § handelsbalken. Detta innebar således att den ränta som angivits 
i skuldebrevet fortsatte att löpa oavsett dröjsmål med betalningen. 
1030 Prop 1975:102, s 33–41. 
1031 Prop 1975:102, s 52 och SOU 1974:28, Räntelag, delbetänkande av köplagsutrednigen, s 98. 
1032 Denna uppfattning kommer även till uttryck i utredningen SOU 2013:78 Överskuldsättning i 
kreditsamhället, i vilken det konstateras att konsumentskyddet som det idag är utformat behöver 
förstärkas.  
1033 Vid en jämförelse av 19 olika snabblåneföretag i maj 2013 uppgick den effektiva räntan till 
mellan 431 och 1 410 procent för ett lån om 3 000 kronor. SOU 2013:78, Överskuldsättning i 
kreditsamhället, s 159. 
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betalning, som dröjsmålsränta och påföljdsavgifter, inte med tillräcklig tydlighet 
framgår av avtalsvillkoren.1034 

Dröjsmålsränta börjar enligt huvudregeln utgå från den dag fordran senast 
skulle ha varit betalad, den så kallade förfallodagen.1035 I de fall kreditgivaren 
inte har avtalat om en sista betalningsdag ska fordran anses vara förfallen till 
betalning 30 dagar efter det att kreditgivaren skickat räkningen eller på annat 
sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp och kravet kommit 
gäldenären tillhanda. För tiden innan dess utgår ingen dröjsmålsränta. 
Borgenären har bevisbördan för att visa när kravet skickats.1036 Det anses dock 
tillräckligt att borgenären gjort sannolikt att kravet skickats, vilket torde anses 
vara uppfyllt genom att kreditgivaren kan förevisa en daterad kopia av 
kravbrevet.1037 Av kravet på betalning ska framgå att kredittagaren också är 
skyldig att betala dröjsmålsränta om räkningen inte betalas inom den angivna 
tiden.1038 

Vid lagens tillkomst diskuterades om 30 dagars fristen var en lämplig 
avvägning mellan gäldenärens och borgenärens intressen. Antalet dagar 
bedömdes tillräckligt många för att kredittagaren skulle kunna hinna verkställa 
betalningen, samtidigt som borgenärens ränteförlust under denna tid ansågs 
måttlig. Skulle fordran uppgå till stora belopp skulle borgenären kunna avtala 
om en annan lösning. Att tidsfristen beräknades från den dag då kravet sändes 
och inte från den dag kravet kommit kredittagaren tillhanda kom också att 
diskuteras. Gäldenären ansågs dock i de allra flesta fall ha tillräckligt med tid för 
att hinna betala.1039 Detta resonemang förefaller hålla än idag. En tidsfrist om 
30 dagar synes välavvägd och ger konsumenten en viss respit för att hinna 
betala skulden och utgör därmed ett skydd mot överskuldsättning. 

Förekomsten av internetköp har dock ändrat konsumenternas köpvanor. 
Betalning som tidigare gjorts kontant eller med kort görs vid internetköp allt 
oftare mot faktura. Istället för att använda 30 dagars förfallotid har ett större 
betaltjänstföretag som huvudsakligen hanterar köp via internet uppmärk-

 
 
 

1034 SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället, s 158–159.  
1035 2 § 1 st räntelagen och 3 § 1 st räntelagen. 
1036 4 § 1 st räntelagen. 
1037 Mellqvist, Mikael, och Persson, Ingemar, Fordran och skuld, s 76.  
1038 4 § 1 st räntelagen. 
1039 Prop 1975:102, s 85–86. 
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sammats för att det låter sina fakturor förfalla redan inom 14 dagar efter det att 
avtal ingåtts.1040 Av avtalsvillkoren framgår att om fakturan inte betalas innan 
förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Regleras 
fakturan ändå inte överlämnas den för inkassohantering med ytterligare 
kostnader för kredittagaren.1041 Konsumenter har klagat för att de inte har 
uppmärksammat den korta förfallotiden och därför drabbats av onödiga 
kostnader. Faktura med kort förfallotid har kommit att utnyttjas som en 
vinstgivande affärsidé.1042 Detta diskuteras närmare i avsnitt 5.3.2.9. 
Konsumenten måste vara uppmärksam för att inte missa vilken förfallotid som 
gäller i det enskilda avtalet. Särskilt svårt blir det när en faktura inte förfaller till 
betalning i slutet av månaden när flertalet andra hushållsräkningar ska betalas. 
Den korta betalningsfristen kan medföra att om en leverans blir försenad, är 
räkningen förfallen till betalning i princip redan vid ankomsten. Konsument-
skyddet i dessa situationer är svagt och skulle därför behöva stärkas. 

Vad beträffar dröjsmålsräntans storlek överlämnas detta till parterna att 
själva bestämma. Den legala dröjsmålsräntans storlek bestäms idag enligt en 
räntefot som motsvarar den vid varje tidpunkt gällande referensräntan med ett 
tillägg om åtta procentenheter.1043 I januari 2016 uppgår referensräntan till noll 
procent och den legala dröjsmålsräntan uppgår således till åtta procent. Om 
parterna avtalat om ränta, löper fordran med denna avtalade räntesats även 
efter förfallodagen. Kreditgivaren har dock alltid rätt, förutsatt att någon 
dröjsmålsränta inte avtalats, att få dröjsmålsränta som uppgår till den legala 
dröjsmålsräntan.1044 

När utformningen av den legala dröjsmålsräntans storlek fastställdes i 
lagtexten angavs tre kriterier ha varit vägledande för utformningen. För det 
första skulle räntan sättas så pass högt att det inte framstår som lukrativt för 
kredittagaren att inte betala i rätt tid. Dröjsmålsräntan bör därför inte vara lägre 

 
 
 

1040 Detta kan jämföras med att det i 4 § 1 st räntelagen föreskrivs att om någon förfallodag inte 
har avtalats så förfaller fordran till betalning 30 dagar efter det att kreditgivaren skickat räkningen 
eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp.  
1041 Av avtalsvillkoren framgår att en påminnelseavgift om 60 kronor och dröjsmålsränta om 25 
procent plus gällande referensränta tillkommer. Det aktuella betaltjänstföretaget Klarnas villkor 
för fakturor, www.klarna.com. 
1042 SvD 2014-04-01, Mängder av klagomål mot Klarnas fakturor. 
1043 6 och 9 §§ räntelagen. 
1044 7 § räntelagen. 
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än placeringsräntan eller upplåningsräntan på samma risknivå. För det andra 
skulle den rättsligt reglerade räntan inte vara så låg att kredittagaren vid 
betalningsproblem föredrar att betala räkningar som har en avtalad 
dröjsmålsränta. Den legala räntan bör i enlighet därmed ligga ungefär i nivå 
med en avtalad marknadsmässig ränta. För det tredje skulle räntan vara så pass 
hög att kreditgivaren även får viss kompensation för de olägenheter som 
uppkommer till följd av att betalningen är försenad. 

Räntevillkor som på ett betydande sätt avviker från lagens dispositiva regler 
kan ofta betraktas som oskäliga mot konsumenten.1045 Konsumenten kan i 
sådana fall begära en rättslig prövning vid domstol och yrka att avtalsvillkoret 
jämkas enligt 36 § avtalslagen.1046 Detta förutsätter dock att konsumenten 
känner till vilka rättsliga möjligheter som erbjuds och vågar riskera att behöva 
betala rättegångskostnader om talan eventuellt förloras. En prövning kan även 
begäras hos Allmänna reklamationsnämnden, men eftersom nämndens beslut 
bara är en rekommendation, är det inte säkert att en rättslig framgång leder till 
något ekonomiskt resultat. Ett oskäligt avtalsvillkor kan också förbjudas enligt 
avtalsvillkorslagen. 

På talan av konsumentombudsmannens prövade Marknadsdomstolen i MD 
1997:1 om ett antal avtalsvillkor som ett finansbolag använde i sina kreditavtal 
stred mot avtalsvillkorslagen. Två av de aktuella villkoren berörde frågan om 
ränteersättning. Det första villkoret ”Betalningar efter förfallodagen minskar 
det räntegrundande kreditbeloppet först närmast påföljande förfallodag” 
(villkor c enligt avtalet) bedömdes vara oskäligt. Villkoret medgav att kredit-
givaren fick tillgodoräkna sig ränta för ett belopp som konsumenten redan 
betalat tillbaka och utgjorde varken ersättning för krediten eller en påföljd till 
följd av betalningsdröjsmålet. Villkoret bedömdes ge kreditgivaren en 
 

 
 

1045 Prop 1975:102, s 83. 
1046 Svea Hovrätt har 2014-02-31 i mål T 5591-13 med stöd av 36 § avtalslagen jämkat en 
årsränta som uppgick till 60 procent till 20 procent. Såväl kredittagare som kreditgivare var 
privatpersoner och kredittagaren ansågs ha låg kreditvärdighet. Kredittagaren ansågs inte ha 
intagit en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Krediten uppgick till 300 000 kronor och 
hade lämnats utan säkerhet vilket motiverade en hög räntesats. Med beaktande av samtliga 
omständigheter och då särskilt att krediten inte var kortfristig, ansågs räntan vara oskälig. I Göta 
Hovrätts dom 2008-03-04 i mål T 1497-07 jämkades med stöd av 36 § avtalslagen en 
månadsränta som uppgick till tre procent till motsvarande dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
Gäldenärerna hade intagit en underlägsen ställning till borgenären och stod under avsevärd press 
samtidigt som det saknades andra alternativ än att skriva under det aktuella skuldebrevet. 
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betydande ensidig fördel på konsumentens bekostnad och ansågs oskäligt enligt 
avtalsvillkorslagen. Det andra villkoret med kopplingar till räntelagen som 
prövades löd ”Inkommer betalning för sent påföres kontot en förseningsavgift, 
f n upp till 125 kr, och i förekommande fall dröjsmålsränta, f n 3 procent per 
påbörjad månad, 36 procent per år” (villkor d enligt avtalet). Villkoret reglerade 
såväl dröjsmålsränta som förseningsavgift. Dröjsmålsräntesatsen om 36 procent 
per år ansågs inte avvika från den tillämpade krediträntesatsen på ett sådant 
betydande sätt att den skulle vara oskälig. Såsom villkoret utformats fanns det 
däremot möjlighet att tillämpa regeln så att den angivna dröjsmålsräntan kunde 
påföras utöver krediträntan. En sådan tillämpning skulle innebära en väsentlig 
avvikelse från dispositiva regler och kunna rubba en rimlig balans mellan 
parterna. Förseningsavgiften ansågs i det aktuella villkoret inte oskälig i sig, men 
den sammantagna bedömningen av avtalet förstärkte obalansen mellan 
parterna. Villkoret ansågs därför oskäligt. 

Huvudregeln är alltså att det är fri prissättning som råder för att bestämma 
dröjsmålsräntan. Vilken dröjsmålsränta som gäller för en viss kredit är också 
svårt att ta reda på innan avtal ingåtts. Uppgifter om dröjsmålsräntans storlek 
ska visserligen redovisas innan kreditavtalet ingås, men behöver inte redovisas i 
marknadsföringen.1047 Vid en jämförelse av olika krediter på nätet finns därför 
inte alltid uppgifter om dröjsmålsräntans storlek tillgänglig om inte de egna 
personuppgifterna först lämnas.1048 

I räntelagen saknas regler för gäldenärens eventuella skyldighet att utge ränta 
på ränta. Frågan om en borgenär har rätt att kräva ersättning för ränta på ränta 
saknar ett allmängiltigt svar. En utgångspunkt är att ränta inte ska betalas på 
ränta som fastställts med tillämpning av räntelagen. Det vill säga att på obetald 
avkastnings- eller på legal dröjsmålsränta ska ränta inte betalas.1049 Vad gäller 
frågan om ränta kan tas ut på avtalad ränta som förfallit till betalning ser 
rättsläget något annorlunda ut. Saken har varit föremål för prövning i praxis 

 
 
 

1047 7 § KkrL jämförd med 8 § KkrL. 
1048 Vid en jämförelse av de fem första Google-träffarna på annonsdelen av sidan för sökordet 
”kredit” visade två av de undersökta webb-platserna uppgifter om dröjsmålsräntans storlek. 
Marginalen Bank respektive Thorn redovisar uppgift om dröjsmålsräntan, medan Lån för alla, 
Collector och Ellos Privatlån inte redovisar uppgifter om dröjsmålsränta, per 2014-11-07. 
1049 Prop 1975:102, s 128 och Walin, Gösta, och Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev mm,  
s 295–296.  
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och diskussion i doktrinen.1050 Eftersom räntelagen är dispositiv och 
förmögenhetsrätten område karaktäriseras av parternas avtalsfrihet talar det 
mesta för att ett avtal om ränta på ränta är bindande.1051 

I 8 § räntelagen återfinns en alldeles speciell jämkningsregel med klart 
konsumentskyddande karaktär, men som i princip aldrig tillämpats.1052 Regeln 
möjliggör jämkning av räntan till kredittagarens förmån om kredittagaren skulle 
kommit i betalningsdröjsmål till följd av sjukdom, arbetslöshet eller liknande 
omständighet som gäldenären inte kan råda över. Det ska vidare anses oskäligt 
att kräva full ränta med hänsyn till någon av de angivna omständigheterna. 
Regeln är ett uttryck för så kallad ”social force majeure”.1053 Regeln möjliggör 
jämkning av såväl avtalad som lagstadgad ränta.1054 

Möjligheten att jämka dröjsmålsränta med stöd av räntelagen var det enda av 
Räntelagsutredningens förslag för att stärka konsumentskyddet från år 1985 
som bifölls.1055 Det förefaller något anmärkningsvärt att det var just detta 
relativt ingripande förslag som genomfördes, när övriga mindre omfattande 
förslag för att stärka konsumentskyddet, som att införa tvingande regler för 

 
 
 

1050 Enligt uttalanden i doktrinen är det möjligt att åtskillnad ska göras för å ena sidan de fall 
kapitalbelopp och på detta löpande avkastningsränta förfaller till betalning vid samma tidpunkt, 
respektive de fall då exempelvis årsränta, eller annan periodisk ränta förfaller utan att själva 
kapitalfordran förfaller. Enligt NJA 1994 s 3 kan ränta inte utgå på det förfallna räntebeloppet 
om kapitalbelopp och ränta förfaller vid samma tillfälle. Om däremot förfallodagarna inte 
sammanfaller kan ränta på ränta utgå. NJA 1994 s 3 har kommenterats av Lars Heuman i Ränta 
på ränta och obiter dicta, s 806–813. Se också Melz, Peter, Ränta på ränta – ett naturligt inslag i 
nutida ränteberäkning, och Munukka, Jori, Avkastnings- och dröjsmålsränta vid avtals ogiltighet, 
s 887–904. 
1051 Mellqvist, Mikael och Persson, Ingemar, Fordran och skuld, s 80.  
1052 I RH 1988:28 återförvisades ett mål till tingsrätten med hänvisning till att yrkanden i enlighet 
med 8 § räntelagen framställts till tingsrätten. Tingsrätten hade varken utrett motpartens 
inställning till yrkandet eller behandlat yrkandet i domen. Utgången i tingsrätten efter 
återförvisningen finns däremot inte redovisad. 
1053 Begreppet är skapat av Thomas Wilhelmsson, se Social Civilrätt: om behovsorienterade 
element i kontraktsrättens allmänna läror. 
1054 Mellqvist, Mikael, Persson, Ingemar, Fordran och skuld, s 81.  
1055 Prop 1986/87:72, s 9. Fyra nya paragrafer hade förslagits som skulle reglera förhållandet 
mellan näringsidkare och privatpersoner. Den först föreslagna paragrafen i utredningen innebar 
att tillägget till diskontot skulle vara två procentenheter för privatpersoner. Det andra förslaget 
innebar en möjlighet till jämkning av dröjsmålsräntan vid betalningssvårigheter till följd av 
sjukdom eller liknande eller vid oklarheter om rättsläget. Det tredje förslaget innebar att ränte-
lagen skulle bli tvingande i förhållanden mellan konsument och näringsidkare. Det fjärde förslaget 
innebar att vissa räntekrav och krav på faktureringsavgift och liknande, skulle ses som otillbörlig 
enligt marknadsföringslagen. SOU 1985:11, s 9–14 och s 23–24.  
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konsumenter, lämnades utan vidare åtgärder. En trolig förklaring till att 
paragrafen infördes i svensk rätt kan möjligen vara att en motsvarande regel 
redan antagits i Finland, Norge och Danmark. 

Regeln i 8 § räntelagen tar sikte på oväntade händelser med koppling till 
kredittagarens sociala situation. Regeln motiveras med att hotet om 
dröjsmålsränta är utan verkan när gäldenären utan egen medverkan fått 
betalningssvårigheter. Betalningssvårigheterna kan vara en följd av oförutsedda 
personliga händelser till exempel skilsmässa eller om en nära anhörig som 
kredittagaren levt i ekonomisk gemenskap med avlidit. En ytterligare 
förutsättning för att tillämpa regeln är att det med hänsyn till en sådan 
anledning skulle vara oskäligt att betala dröjsmålsränta. Regeln kom därigenom 
naturligt att avgränsas mot näringsidkare, som normalt oavsett orsak ansågs 
kunna få räkna med att betala dröjsmålsränta som en del av den affärsmässiga 
risken. Likaså ansågs betalningssvårigheter som grundat sig på alltför stor skuld-
sättning, och som i vilket fall som helst lett till att en skuld inte kunnat betalas i 
rätt tid, självfallet inte heller skulle kunna vara grund för jämkning. Av sakens 
natur följer att regeln blev tvingande till förmån för den konsument som regeln 
avser att skydda.1056 

5.2.2 Lagförslag för att stärka konsumentskyddet i räntelagen 

Under åren har ett antal förslag väckts för att stärka konsumentskyddet i ränte-
lagen. Med undantag för jämkningsregeln som redovisats ovan, har dock inget 
av förslagen lett till någon lagändring. Som visats ovan är det skydd mot 
överskuldsättning för konsumenter som återfinns i räntelagen i praktiken svagt 
eller närmast obefintligt. Diskussioner om att införa tvingande regler med dels 
begränsning av räntans storlek, dels skydd mot ogrundade avgifter, har 
återkommande förts under åren och frågan framstår som välutredd.1057 Det 
faktum att lagen är dispositiv har föranlett diskussioner om konsumenten i 
tillräckligt hög grad skyddas mot oskäliga avtalsvillkor. 

 
 
 

1056 Prop 1986/87:72, s 8–10 och s 17. 
1057 Konsumentskyddande lagförslag som presenterats inom ramen för ändringar i räntelagen, se 
prop 1975:102, SOU 1985:11, Ny räntelag och prop 1986/87:72. I anslutning till översyn av och 
ändringar i konsumentkreditlagen, se Eriksson, Anders, Konsumentskyddet inom det finansiella 
området, Konsumentverkets rapport 2003:4 s 34, Skatteverkets redovisning den 27 december 
2004, SOU 2008:82 s 293 och prop 2009/10:242, s 36.  
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Vad gäller räntans storlek har beräkningsgrunden för den legala 
dröjsmålsräntans storlek i räntelagen genomgått vissa justeringar under årens 
lopp. Vid genomförandet av de två första ändringarna ifrågasattes om samma 
regler skulle gälla för alla gäldenärer, eller om särskilda regler behövdes för att 
ta till vara konsumenternas intresse.1058 Redan vid lagens tillkomst år 1975 
framfördes sådan kritik. Kritiken möttes i propositionen med förståelse för 
konsumenternas behov av skydd mot oskäligt avtalsinnehåll. Samtidigt drogs 
slutsatsen att dröjsmålsräntan sannolikt hade mindre betydelse för konsument-
en än räntan under kreditens löptid. Dröjsmålsräntan ansågs också sällan kunna 
uppgå till mer än någon procentenhet över den ränta som löpte innan 
förfallodagen. Konsumenter som avsiktligt kommit i dröjsmål med kontant-
betalningen skulle inte heller ha rätt till en förmånligare ställning än andra 
gäldenärer som ingått avtal om kreditköp. Borgenärernas räntekostnader för 
försumliga gäldenärer som inte betalade i tid skulle rimligen inte vältras över på 
de konsumenter som betalade punktligt.1059 Konsumentskyddet ansågs 
tillgodosett genom Finansinspektionens tillsyn av bankernas kreditavtal, och för 
andra kreditgivare genom avtalsvillkorslagen och 36 § avtalslagen. Kritiken 
lämnades därför utan vidare åtgärd.1060 

När räntelagen utreddes år 1985 återkom förslaget att lagen skulle göras 
tvingande till konsumenternas fördel.1061 Bakgrunden var att räntelagen även i 
konsumentförhållanden avtalades bort och i vissa fall avvek avtalsvillkoren 
väsentligt från räntelagens bestämmelser, ofta genom ensidigt utformade 
klausuler i standardavtal som utformats av näringsidkarna. Det ifrågasattes om 
argument som motiverat att lagen gjorts dispositiv och som legat till grund för 
beräkningen av räntefotens storlek i kommersiella förhållanden verkligen hade 
någon relevans för konsumentförhållanden. Hushållen förmodades sällan 
kalkylera med olika ekonomiska alternativ för att se vilket som var mest 
lönsamt. Hushållens orsaker till försenade betalningar var vanligen antingen att 
 

 
 

1058 Ursprungligen utgick dröjsmålsränta med en räntefot som motsvarade det av Riksbanken 
fastställda vid varje tid gällande diskontot med tillägg av fyra procentenheter, SFS 1975:635. 
Genom SFS 1984:291 höjdes tillägget till åtta procentenheter. Den senaste ändringen avsåg en 
övergång från det vid varje tid fastställda diskontot till den vid varje tid gällande referensräntan, 
SFS 2002:352.  
1059 Prop 1975:102, s 52 och SOU 1974:28, Räntelag, delbetänkande av köplagsutrednigen, s 98. 
1060 Prop 1975:102, s 82–84. 
1061 SOU 1985:11, Ny räntelag. 
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den obetalda räkningen inte kommit med vid månadens betalning av räkningar 
eller att hushållet saknade pengar. En hög räntenivå ansågs istället motverka 
kreditgivarnas intresse till att snabbt driva in förfallna fordringar. Det befarades 
tvärtom att kreditgivarna kunde verka för att skuldförhållandet fortgick. Ränte-
lagsutredningen föreslog vidare att konsumenträntan skulle bli enhetlig med en 
tvingande maximinivå som inte fick överskridas, och motsvarar det som idag 
benämns räntetak. Översteg räntenivån för fordringar som löpte med ränta 
redan innan förfallodagen räntenivån för den legala dröjsmålsräntan skulle den 
inte få höjas ytterligare. Den ordinarie räntan skulle då fortsätta att utgå 
oförändrad efter förfallodagen.1062 

Dessa förslag lämnades dock utan åtgärd. Lagen om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden och 36 § avtalslagen ansågs ge tillräckliga möjligheter 
att ingripa mot oskäliga avtalsvillkor som exempelvis oskälig ränta. Därtill 
bedömdes utarbetande av standardformulär i överensstämmelse med ränte-
lagens regler minska problemet. I konsekvens med att det inte fanns någon 
tvingande regel för att reglera den löpande räntan i konsumentförhållanden 
bedömdes det inte finnas anledning att reglera dröjsmålsräntan. Tillämpning av 
olika räntesatser för konsumenter respektive andra förutsågs istället kunna leda 
till avsevärt ökade administrativa kostnader. Därtill befarades att 
dröjsmålsräntans funktion som påtryckningsmedel för att få betalt och som 
kompensation för kreditgivarens merarbete på grund av förseningen kunde 
sättas ur spel.1063 

Ett annat förslag från Räntelagsutredningen för att stärka konsumentskyddet 
var att om en näringsidkare krävde en konsument på ogrundade avgifter skulle 
handlingen kunna bedömas som otillbörlig enligt marknadsföringslagen. 
Exempel på handlingar som föreslogs vara otillbörliga var krav med högre ränta 
än vad som angavs i räntelagen samt avgift för fakturering, avisering eller annan 
betalningspåminnelse som inte var inkassoåtgärd enligt inkassolagen.1064 
Förslaget lämnades, precis som förslagen som redovisats ovan om tvingande 
regler till konsumenternas förmån och en högsta tillåten ränta, också utan bifall. 
Sådana ogrundade krav som exemplifierats i förslaget ansågs även 

 
 
 

1062 SOU 1985:11, Ny räntelag, s 11–12 och s 87–113. 
1063 Prop1986/87:72, s 6–8. 
1064 SOU 1985:11, Ny räntelag, s 131–141  
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fortsättningsvis kunna bedömas enligt allmänna avtalsrättsliga principer. 
Orsaker till att rättsligt ogrundade krav trots allt framställdes ansågs bero på 
okunskap om gällande rättsregler, och borde lösas genom andra åtgärder än 
lagstiftning. De offentliga konsumentorganen ansågs ha ett ansvar att upplysa 
konsumenterna om hur långtgående skyldigheten att betala ränta eller avgifter 
för fakturering, betalningspåminnelse eller andra avgifter sträckte sig. De 
offentliga konsumentorganen ansågs också kunna påverka näringsidkare, 
branschorganisationer och andra berörda att vidta frivilliga åtgärder för att 
komma till rätta med den här typen av betalningskrav.1065 Lagstiftarens 
uppfattning var således att det var konsumenten själv som skulle bära ansvaret 
för att inse att en avgift var ogrundad och därefter bestrida ett sådant 
otillbörligt krav. 

Trots att flera utredningar visar på missförhållanden vad avser ränteklausuler 
i konsumentkreditavtal återfinns som nämnts bara ett rättsfall från Marknads-
domstolen där frågan prövats. De antaganden om att 36 § avtalslagen och 
avtalsvillkorslagen skulle ge tillräckliga möjligheter att ingripa mot oskälig ränta 
avspeglas inte i praxis. Införande av ett räntetak har, som redovisats i avsnitt 
4.5.2.5, åter diskuterats i ett flertal utredningar.1066 Syftet har varit att ta fram en 
åtgärd för att begränsa antalet gäldenärer som riskerar att bli överskuldsatta. 
Förslaget har dock ännu inte lett till några lagändringar. 

De redovisade förslagen för att stärka konsumentskyddet visar att 
konsumentskyddet i räntelagen brister samt att bristerna är påtalade och har 
diskuterats, men lämnats utan åtgärder. Parternas avtalsfrihet har värderats 
högre än konsumentens behov av skydd mot överskuldsättning. 

5.3 Andra påtryckningar för att förmå gäldenären att betala 

5.3.1 Icke ekonomiska påtryckningar 

När konsumenten trots ekonomiska påtryckningar inte gjort rätt för sig inleds 
det andra skedet i den tredje och sista fasen av skuldsättningsprocessen. I detta 
andra skede används även icke ekonomiska påtryckningar i form av hot om 

 
 
 

1065 Prop 1986/87:72, s 11–12. 
1066 Se exempelvis Kommittédirektiv 2015:43 En mer ansvarsfull marknad för konsumentkredit-
er, SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället, s 226–227, prop 2009/10:242, s 35–37 och 
Eriksson, Anders, Konsumentskyddet inom det finansiella området, 2005-09-12, s 49–50.  
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rättsliga och exekutiva åtgärder. De påtryckningar som kan komma ifråga är 
inkassoåtgärder enligt inkassolagen, att kreditgivaren säger upp krediten till 
omedelbar betalning enligt 33 § konsumentkreditlagen samt att en vara såld 
med återtagandeförbehåll återtas enligt 38 § konsumentkreditlagen. 

 

5.3.2 Inkassoåtgärder 

5.3.2.1 Inkassoverksamhet 

I inkassolagen regleras vilka åtgärder som en borgenär får vidta mot en gäldenär 
för att driva in en obetald och förfallen skuld.1067 I inkassolagen görs ingen 
skillnad mellan en konsument eller annan gäldenär. Ett inkassokrav innebär en 
påtryckning på gäldenären att betala en förfallen fordran genom exempelvis ett 
inkassokrav eller en ansökan om betalningsföreläggande. Inkassolagen kom-
pletteras med regler i inkassoförordningen och Datainspektionens förskrifter 
om tillstånd enligt 2 § inkassolagen.1068 Regler om ersättning för inkasso-
kostnader finns i inkassokostnadslagen. 

Åtgärder som utgör inkassoverksamhet i inkassolagens mening omfattar all 
indrivning av fordringar som innebär att inkassoåtgärder vidtas. Med inkasso-
åtgärd avses enligt lagtexten annan påtryckning på gäldenären än angivande för 
tid för betalning eller uppgift om att om fordringen inte betalas kommer den att 
överlämnas till någon annan för inkasso.1069 Detta innebär att borgenärerna kan 
skicka ut enklare betalningspåminnelser utan att en sådan åtgärd blir en inkasso-
åtgärd i lagens mening. Det får till följd att inkassolagen inte omfattar de fall när 
gäldenären som enda påtryckning underrättas om att skulden har förfallit till 
betalning inom viss angiven tid och att om skulden inte betalas kommer den att 
lämnas till inkasso.1070 

Datainspektionen har i sin praxis närmare preciserat och utvecklat begreppet 
inkassoverksamhet. Inkassoverksamhet omfattar alla åtgärder från det att ett 

 
 
 

1067 1 § inkassolagen. 
1068 Inkassoförordningen (1991:956) och Datainspektionens förskrifter om tillstånd enligt 2 § 
inkassolagen (DIFS1989:1 omtryckt 2011:1) 
1069 1 § 1 st inkassolagen och prop 1980/81, s 140–143. Även en ansökan om konkurs utgör en 
inkassoåtgärd i inkassolagens mening, NJA 1990 s 585. 
1070 Prop 1980/81:10, s 75–77 och s 142–143 och Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning 
av inkassolagen, s 15–16. 
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inkassokrav skickats ut till dess att ärendet avslutats genom att ha slutredovisats 
till borgenären eller på annat sätt. Det räcker med att utföra endast ett led i 
indrivningsförfarandet för att åtgärden ska ses som inkassoverksamhet. 
Datainspektionen konstaterar också att faktiska åtgärder som ibland vidtas vid 
obetalda fordringar som exempelvis att stänga av strömmen eller telefonen, inte 
är inkassoåtgärder i lagens mening. En sådan åtgärd syftar istället till att 
förhindra att nya fordringar uppkommer. Inkassoåtgärder får däremot enbart 
vara en påtryckning mot gäldenären för att driva in en obetald fordran.1071 

Lagens tillämpningsområde har genom åren successivt utvidgats. I den 
ursprungliga inkassolagen reglerades framför allt yrkesmässig indrivning av 
fordringar för annans räkning eller fordringar som övertagits för indrivning.1072 
Med utgångspunkt från Datainspektionens erfarenheter som tillsynsmyndighet 
kom inkassolagen att genomgå omfattande ändringar år 1980.1073 Lagens 
tillämpningsområde vidgades då till att omfatta den utformning lagen har idag. 
Det tidigare kravet på yrkesmässig indrivning avskaffades och alla inkasso-
åtgärder kom att omfattas av lagen. Därigenom kom gäldenären att tillförsäkras 
samma skydd oavsett om inkassoåtgärderna vidtogs inom yrkesmässig 
verksamhet eller inte, och konsumentskyddet kom därmed att stärkas. 
Undantag från lagens tillämpningsområde görs enbart för enskilda personers 
egna eller närståendes fordringar, eller dödsbons indrivning av egna fordringar 
av privat natur.1074 

5.3.2.2 Skydd mot otillbörliga inkassoåtgärder 

Vid en första anblick kan inkassolagen förefalla vara en reglering för att ta till 
vara borgenärernas intressen. Vid en närmare granskning visar sig lagen dock i 
huvudsak ha tillkommit för att skydda konsumenter och andra gäldenärer. 
Lagen ska skydda konsumenten mot otillbörlig påtryckning och mot att 
drabbas av onödig skada eller olägenhet om en skuld inte betalas i tid. De regler 
som finns i inkassolagen utgörs i huvudsak av förhållningsregler för hur 
inkassobolag ska agera och förhålla sig till gäldenären. Det är regler om god 

 
 
 

1071 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 8–10. 
1072 1 § inkassolagen (SFS 1974:182) och prop 1974:42, s 103–104. 
1073 Ändringarna genomfördes genom (SFS 1981:738) och prop 1980/81:10, s 73. Ändringarna 
avsåg även justeringar av kreditupplysningslagen (1973:1173). 
1074 1 § 2 st inkassolagen. 
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inkassosed, överlåtelseförbud av register över gäldenärer, tystnadsplikt i 
verksamheten och skadeståndsskyldighet. Dessa regler tar sikte på att skydda 
gäldenären mot inkassobolagets rättsliga överläge. Därtill regleras förhållandet 
till de uppdragsgivande borgenärerna genom regler för hur inkasserade medel 
ska hanteras. Slutligen återfinns även regler för tillstånd, tillsyn och straff vid 
överträdelser. Dessa regler får en indirekt betydelse för konsumentskyddet 
genom att upprätthålla efterlevnaden av regelverket. 

Konsumentskydd omnämns inte specifikt varken i lagen eller i motiven, 
vilket är naturligt med hänsyn till att lagen även skyddar andra gäldenärer än 
konsumenter. Att inkassoreglerna skulle kunna påverka att en gäldenär skulle 
kunna bli överskuldsatt är inte heller en fråga som aktualiseras i lagen eller 
motiven. En sannolik förklaring till detta kan vara att inkassokostnader inte är 
huvudorsaken till att gäldenären blir skuldsatt. En annan förklaring kan vara att 
det först genom den senare tidens utveckling mot att allt fler fakturor lämnas 
till inkasso som inkassoverksamhet på allvar kan antas påverka risken för 
överskuldsättning. Detta blir särskilt tydligt när den obetalda skulden som är 
föremål för inkassoåtgärden i många fall enbart uppgår till småbelopp 
understigande 500 kronor.1075 

Inkassolagen tillkom i början av 1970-talet för att skydda gäldenärer mot 
otillbörliga påtryckningar om en skuld inte betalades i tid. Den inkasso-
verksamhet som då förekom hade börjat ifrågasättas avseende skyddet för 
gäldenärerna. Vid indrivning av fordringar hade gäldenärer i ett flertal fall 
utsatts för oacceptabla påtryckningar och stötande metoder. Detta innebar 
omotiverade olägenheter för gäldenären. Till följd av den snabba utvecklingen 
inom dataområdet hade frågor om förbättrat skydd för den personliga 
integriteten och frågor om skydd för enskilda människors privatliv också 
kommit att bli en fråga i den offentliga debatten. Under år 1973 antogs två nya 
lagar för att stärka skyddet för den personliga integriteten: Datalagen som 
syftade till att förebygga olovligt dataintrång och kreditupplysningslagen som 
syftade till att skydda medborgarna mot olika slags integritetskränkningar.1076 
Kreditupplysningskommittén fick i uppdrag att utreda i vilken omfattning 
inkasseringsföretag använde stötande eller otillbörliga metoder och överväga 

 
 
 

1075 Kronofogdemyndighetens pressmeddelanden 2011-02-04 och 2011-11-14.  
1076 Datalagen (1973:289) och kreditupplysningslagen (1973:1173). 
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vilka åtgärder som skulle krävas för att åstadkomma en förbättring. 
Utredningen utmynnade i ett förslag till inkassolag som trädde i kraft 1 juli 
1974.1077 

Den gäldenär som framskymtar i förarbetena är en skyddsbehövande individ 
vars rättsskydd och personliga integritet ska beaktas. Konsumenten förväntas 
inte heller handla rationellt. Inkassoverksamhet fyller visserligen en viktig 
funktion i betalningsprocessen och måste fungera effektivt, men verksamhetens 
bieffekter som skapas i form av missförhållanden för gäldenärerna, behöver 
begränsas genom lagstiftning. Gäldenärer som vill göra rätt för sig eller som vill 
invända mot ett anspråk ska också kunna göra det. All nödvändig information 
ska därför framgå av fordran och gäldenären ska inte behöva söka ytterligare 
information för att kunna betala. 

I motiven ägnades borgenärerna ett stort utrymme och de framställs med 
viss skepsis. Andra åtgärder än lagstiftning bedömdes inte var tillräckliga. 
Självsanering för att upprätthålla skyddet för den personliga integriteten inom 
inkassobranschen ansågs uteslutet. Konkurrens bland inkassoföretagen sågs 
inte som något gott utan befarades kunna leda till att gäldenärerna skulle 
utsättas för oacceptabla påtryckningar. 

5.3.2.3 God inkassosed med mera vid förfarandet 

För att ta till vara gäldenärens skyddsbehov betonades redan vid lagens 
tillkomst att förfarandet vid inkassoverksamhet enligt en allmän grundregel ska 
bedrivas enligt god inkassosed. Innebörden av god inkassosed preciseras i 5–11 
§§ inkassolagen, Datainspektionens allmänna råd och Datainspektionens praxis 
i inkassofrågor. Med god inkassosed ska förstås att verksamheten inte får 
bedrivas så att gäldenären vållas onödig skada eller olägenhet. Gäldenären får 
inte heller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig 
indrivningsåtgärd. Exempel på otillbörliga inkassoåtgärder som 
Datainspektionen nyligen uppmärksammat är när elbolag driver in obetalda 
räkningar genom hot om att koppla in sociala myndigheter. Även andra hot 
som att stänga av elleveransen för andra obetalda fordringar än förbrukad el, 

 
 
 

1077 SOU 1972:79, Kreditupplysningsutredningen, s 17–19, samt prop 1974:42, s 7 och s 64–65.  
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eller utebliven förskottsbetalning för el har förekommit.1078 God inkassosed tar 
företrädesvis sikte på förhållandet mellan den som bedriver inkassoverksamhet 
och gäldenären. Men genom regler om hantering och redovisning av 
klientmedel med mera, kom också uppdragsgivarens intresse, 
borgenärsintresset, att omfattas av god inkassosed. Begreppet preciseras 
närmare genom en rad konkreta föreskrifter om själva tillvägagångssättet vid 
inkassering, men vissa handlingsregler ansågs vid lagens tillkomst bäst utformas 
av rättstillämpningen1079 

En principiell utgångspunkt är att ett indrivningsförfarande med inslag av 
hot eller tvång inte får inledas utan att kredittagaren först frivilligt erbjuds rimlig 
möjlighet att betala skulden enligt ett tvåstegsförfarande. För det första måste 
fordringens förfallodag ha passerat innan någon mer ingripande åtgärd får 
vidtas. Innan förfallodagen kan kredittagaren påminnas om sin betalnings-
skyldighet genom att få en faktura eller skriftlig påminnelse om skulden samt 
information om att skulden kan komma att överlämnas till inkasso om den inte 
betalas. Vanligen framgår det inte av någon lag att betalningspåminnelse ska 
skickas. Ett undantag för detta utgörs dock för felparkeringsböter, där en 
betalningspåminnelse ska skickas innan inkassoåtgärd vidtas.1080 En betalnings-
påminnelse som även innehåller andra påtryckningar mot gäldenären, 
exempelvis att en tjänst spärras om skulden inte betalas, ska däremot ses som 
en inkassoåtgärd. Att nämna en inkassoåtgärd som betalningspåminnelse strider 
mot god inkassosed. För att borgenären ska få ta betalt för en skickad 
betalningspåminnelse krävs att parterna har avtalat om detta i enlighet med 
vanliga avtalsrättsliga regler. Det strider också mot god inkassosed att driva in 
en påminnelseavgift som inte avtalats.1081 

För det andra får borgenären inte starta ett rättsligt förfarande utan att ha 
berett kredittagaren skäligt rådrum att invända mot kravet eller betala frivilligt 
om denne inte har betalat på förfallodagen.1082 Bedömningen av hur långt 

 
 
 

1078 Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar. Datainspektionens rapport 
2014:1. 
1079 Prop 1974:42, s 65–69. 
1080 8 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. 
1081 Prop 1974:42, s 69–72, prop 1980/81:10, s 160 och Datainspektionens allmänna råd, 
Tillämpning av inkassolagen, s 15–17. 
1082 6 § inkassolagen. 
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rådrum som skulle kunna anses skäligt överlämnades till praxis och det organ 
som utsetts till ansvarig för tillsynen över verksamheten.1083 Enligt 
Datainspektionens anvisningar bör gäldenären ha fyra bankdagar på sig att 
betala eller invända mot fordran innan företaget skickar en ansökan till domstol 
eller Kronofogdemyndigheten eller annan åtgärd vidtas. Utifrån detta har 
tidsfristen enligt huvudregeln bestämts till minst åtta dagar, räknat från den dag 
kravet skickats med A-post. När det gäller parkeringsböter under normal 
semestertid, 15 juni-15 augusti, bör enligt god inkassosed inte ett inkasso-
förfarande inledas förrän efter fyra veckor från det att påminnelse skickats till 
gäldenären eller anspråket blivit känt för denne.1084 Även om ett inkassokrav 
inte skickats till gäldenären kan fordran överlämnas till domstol eller 
Kronofogdemyndigheten. Departementschefen underströk i propositionen att 
kredittagaren inte utan påföljd skulle kunna avvakta med betalningen till efter 
förfallodagen. Dröjsmålsränta skulle i de flesta fall börja löpa redan från 
förfallodagen enligt räntelagens regler.1085 Om högre dröjsmålsränta än den 
legala dröjsmålsräntan avtalats ska inkassobolaget förvissa sig om att avtal om 
detta finns.1086 

Det krav för fordran som skickas till gäldenären ska vara skriftligt och 
borgenärens namn och grunden för fordran ska tydligt anges.1087 Dessa krav 
tillkom i anledning av att Datainspektionen sett att de dåvarande reglerna 
avseende vad det skriftliga kravet skulle innehålla inte efterlevdes. Data-
inspektionen hade vid genomförd tillsyn upptäckt kravbrev som saknade 
uppgift om vem som var borgenär eller krav där grunden för fordran inte 
redovisats eller bara angivits med en kod eller med hänvisning till en 
överlämnad faktura. Vid 1980 års revidering slogs därför fast att ett minimikrav 
för att gäldenären frivilligt ska kunna betala eller invända mot en fordran är att 
kapital, ränta och ersättning för kostnader redovisas var för sig. Räntan ska 
redovisas så att upplupen ränta, räntesatsen, samt den tid och det kapitalbelopp 

 
 
 

1083 Prop 1974:42, s 69–72. 
1084 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 25–26 och s 42. 
1085 Prop 1974:42, s 69–72. 
1086 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 26–27. 
1087 5 § inkassolagen jämförd med 5 § inkassolagen. 
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som använts vid ränteberäkningen anges särskilt.1088 Trots de skärpta kraven i 
lagen visar Datainspektionens granskningar att inkassobolagen än idag slarvar 
med att beskriva vad fordran avser samt att precisera och redovisa olika 
kostnader.1089 

Redovisningen ska framställas på ett sådant sätt att syftet med 
redovisningen, att gäldenären ska kunna kontrollera beräkningen, uppfylls. 
Uppgifterna i kravbrevet ska vara så tydliga att gäldenären får tillräcklig 
information om grunden för fordringen så att det går att identifiera vilken 
fordran som avses.1090 Avser skulden ett lån ska detta framgå, liksom datum för 
låneavtalet. Grundar sig skuldförhållandet istället på köp av en vara eller en 
tjänst, krävs att uppgift om detta lämnas, liksom datum för avtalet eller tidigare 
faktura. Däremot behövs ingen specifikation i kravbrevet av vilken vara som 
köpts eller vilken tjänst som utförts. För de fall skuldförhållandet grundar sig på 
en kontokredit ska detta samt kontonummer eller liknande anges. Grunden ska 
däremot helst inte innehålla känsliga personuppgifter om hälsa eller liknande. 
Allmänt hållna uppgifter med beskrivning vad räkningen avser, exempelvis 
hälsovård, och datum kan anges. Om inkassokostnad eller ränta först ska börja 
utgå från en viss tidpunkt ska detta framgå av kravet. Inkassoföretaget ska 
också informera behandling av eventuella personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen.1091 

Vid förfrågan från gäldenären ska handläggaren vid inkassobolaget kunna 
redogöra för lagstöd för fordringarna. Av god inkassosed följer också att 
bemötandet mot gäldenären ska vara sakligt och korrekt. Frågor ska kunna 
besvaras utan dröjsmål. Inkassobolaget måste också ha rutiner för att 
undersöka om gäldenären framställt eventuella invändningar eller gjort 
betalningar direkt till borgenären.1092 

För de fall fordringen överlåtits eller pantsatts infördes också ett uttryckligt 
krav på att betalningskravet ska innehålla uppgift om att gäldenären inte med 
 

 
 

1088 5 § inkassolagen, prop 1980/81:10, s 83 och Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av 
inkassolagen, s 23–25 jämfört med den tidigare regleringen se prop 1974:42 s 65 och s 69–77. 
1089 Pressmeddelande Datainspektionen, 2014-08-18. 
1090 Prop 1980/81:10, s 147. 
1091 Personuppgiftslagen (1998:204). 5 § inkassolagen, prop 1980/81:10, s 83 och 
Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 23–25 jämfört med den tidigare 
regleringen se prop 1974:42 s 65 och s 69–77. 
1092 5 § inkassolagen. 
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befriande verkan kan betala till överlåtaren eller pantsättaren. Syftet med regeln 
är att förhindra att gäldenären av misstag eller av förbiseende betalar till fel 
borgenär, och därmed kan behöva betala ytterligare en gång för samma fordran. 
Upplysningsskyldigheten anses uppfylld genom att tydlig information lämnas 
om detta i kravbrevet.1093 

I syfte att skydda kredittagaren från att riskera att behöva betala två gånger 
för samma skuld finns en regel direkt i lagen om att betalning till inkasso-
företaget också får bindande verkan för borgenären.1094 Vid överlåtelser av 
fordringar bör enligt Datainspektionens allmänna råd en kontroll av 
fordringarnas kvalitet göras. Säljarna av fordringarna bör kunna uppvisa hur 
fordringarna uppkommit och hur de förvaltats. Inkassobolaget bör innan en 
inkassoåtgärd vidtas försäkra sig om fordrans uppkomst, vem som är kredit-
tagare samt att fordran inte är preskriberad.1095 Är kredittagaren en konsument 
krävs enligt 28 § konsumentkreditlagen, att denne underrättats av överlåtaren, 
om inte överlåtaren har åtagit sig att även fortsättningsvis fullgöra de 
skyldigheter som följer av kreditavtalet. 

Enligt god inkassosed bör kravet, förutom de uppgifter som krävs enligt 5 § 
inkassolagen, även innehålla gäldenärens namn, eventuell firma, fullständiga 
kontaktuppgifter till inkassoombudet, utskriftsdatum, till vem och hur betalning 
ska ske, till vem eventuella invändningar mot kravet kan riktas, vilka åtgärder 
som kan komma att ske om skulden inte regleras eller invändning framställs 
inom tidsfristen. Om inkassoombudet avser att vidta åtgärder bör dessa 
preciseras. Enligt god inkassosed bör inte gäldenären hotas med åtgärder om 
det saknas förutsättningar att genomföra dem. Det är inte heller tillåtet att 
föreskriva att gäldenärens eventuella invändningar ska framföras skriftligen.1096 

Inkassokravet måste också ställas till rätt gäldenär. Gäldenären är inte 
fullständigt identifierbar om det inte av namnet framgår vem som är betalnings-
skyldig. Det får inte av det angivna namnet finnas tvetydigheter vem som är 
gäldenär. Det måste framgå om gäldenären är en fysisk person, en juridisk 

 
 
 

1093 5 § inkassolagen och prop 1980/81:10 och s 82–85, s 146–147. 
1094 Prop 1974:42, s 82-83. Ändring av rubrik genom SFS 1981:738. 
1095 Datainspektionens allmänna råd, s 42–43. 
1096 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 23 och s 31. 
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person och/eller någon form av association.1097 Skulle ett inkassokrav skickas 
och rättsliga åtgärder vidtas mot en tvetydigt namngiven gäldenär strider 
förfarandet mot god inkassosed.1098 Risken för personförväxling kan dock 
frångås i de fall det föreligger flera krav från en borgenär mot en gäldenär med 
samma namn och samma adress. I ett sådant fall anses gäldenären drabbas av 
onödiga kostnader och olägenheter i strid med god inkasosed om fordrings-
anspråken inte sammanförs.1099 

Felaktig identifiering av gäldenären är det vanligaste brottet mot god 
inkassosed.1100 Om ett inkassokrav kommer i retur bör gäldenärens adress 
undersökas närmare innan ytterligare åtgärder vidtas. Telefonkontakt med 
gäldenären förutsätter att det ”med rimlig säkerhet” kan förutsättas att 
kontakten sker med rätt gäldenär. Telefonkontakt innan en inkassoåtgärd har 
vidtagits bör endast förekomma på gäldenärens initiativ. Efter tidsfristens 
utgång får kontakt med gäldenären enbart ske om gäldenären inte hörts av eller 
om denne förklarat sig villig till muntliga diskussioner.1101 

Ett ytterligare skydd för en gäldenär som varit föremål för inkassoåtgärder är 
att inkassoföretagets gäldenärsregister inte får överlåtas hur som helst. Syftet 
med regeln är att förhindra risken för integritetskränkningar och liknande 
skador, exempelvis i samband med nedläggning av inkassoverksamhet.1102 Det 
kan antas att det bland de konsumenter som förekommer i registret finns de 
som är särskilt skyddsvärda ur olika aspekter. Uppgifter om konsumenter som 
inte betalat sina skulder i tid kan därför även ur marknadsföringsintresse tänkas 
vara av stort intresse för bland andra kreditgivare som lånar ut medel till dem 
som redan har betalningsproblem. 

Gäldenärsregister som använts i tillståndspliktig inkassoverksamhet får 
enbart överlåtas eller upplåtas efter tillstånd från Datainspektionen. Regeln 

 
 
 

1097 5 och 6 §§ inkassolagen och Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, 
s 17. 
1098 Se NJA 1990 s 585. I fallet hade en fysisk person begärts i konkurs istället för den juridiska 
person som var gäldenär. Konkursansökan bedömdes vara en inkassoåtgärd och genom att ha 
riktats till fel gäldenär ansågs den sökande allvarligt ha brustit i den noggrannhet som kunde 
krävas. Åtgärden bedömdes därför vara skadeståndsgrundande enligt 18 § inkassolagen.  
1099 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4087-13 meddelad 2013 -12 -11. 
1100 Ericsson, Thomas, och Westman, Gustaf Adolf, Karnov, Kommentar till 4 § inkassolagen. 
1101 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 32. 
1102 10 a § inkassolagen och prop 1980/81:10, s 151. 
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avser såväl frivilliga överlåtelser som bland annat köp, byte eller gåva, som 
tvångsöverlåtelser som exempelvis exekutiv försäljning. Även upplåtelser som 
nyttjanderätter eller panträtter omfattas. Regeln sanktioneras genom en 
möjlighet för Datainspektionen att förverka gäldenärsregistret. Om inkasso-
verksamhet bedrivits utan tillstånd eller om gäldenärsregister upplåtits eller 
överlåtits kan registren förklaras förverkade, om inte ett förverkande skulle 
framstå som uppenbart obilligt.1103 

5.3.2.4 Obefogade fordringar och fordringar utan laglig grund 

I anledning av att det finns företag som utnyttjar människors rädsla för att 
drabbas av en betalningsanmärkning finns det i inkassolagen en särskild 
reglering för de fall en fordran anses sakna laglig grund eller uppfattas vara 
obefogad.1104 I dessa fall bör inkassoåtgärd inte vidtas. Regeln är utformad som 
en rekommendation och ska uppfattas som en utfyllnad av den grundläggande 
regeln om god inkassosed. Även om en gäldenär som utsätts för obefogade 
krav kan bestrida kravet och därigenom undgå betalningsskyldighet, innebär ett 
sådant förfarande betydande olägenheter för gäldenären. Med hänsyn till att 
inkassolagen syftar till att ge gäldenären ett skydd mot otillbörliga inkasso-
åtgärder och den påtryckning ett inkassokrav innebär, anses det vara av särskild 
vikt att skydda gäldenären mot oseriösa krav.1105 

I Datainspektionens allmänna råd utvecklas närmare vilken granskning 
inkassoföretag bör göra av en fordran innan indrivning startas. Vid indrivning 
av ett stort antal fordringar av en viss typ, kan en förenklad granskning göras. 
Hur omfattande granskning som bör företas avgörs också av vem som är 
uppdragsgivare. Av nya uppdragsgivare krävs regelmässig kontroll likaså måste 
uppdragsgivare som erfarenhetsmässigt har en sämre redovisning kontrolleras 
noggrannare. Det är inte heller möjligt för ett inkassobolag att friskriva sig från 
ansvar genom att låta uppdragsgivaren i avtalet förbinda sig att de överlämnade 
fordringarna är lagligt grundade. Föreligger invändningar från gäldenären att en 
fordran saknar laglig grund, strider det mot god inkassosed att vidta inkasso-
åtgärder innan invändningen utretts. Oavsett borgenärens eller inkassobolagets 
uppfattning om gäldenärens invändning måste saken vid sådana invändningar 
 

 
 

1103 10 a och 17 a §§ inkassolagen och prop 1980/81:10, s 151–152. 
1104 8 § inkassolagen. 
1105 Prop 1974:42, s 78. 
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prövas materiellt i domstol. Den summariska processformen kan då inte 
användas.1106 

Inför vissa uppdrag bör inkassobolagen särskilt undersöka om ett krav är 
obefogat eller saknar laglig grund. Särskild uppmärksamhet ska vidtas 
exempelvis vid uppdrag där en fordran överlåtits från en person till en annan, 
om gäldenären är omyndig eller har förvaltare, om fordran är preskriberad eller 
fordran är ogiltig på grund av svek eller tvång, eftersom fordran under sådana 
förhållanden inte kan göras gällande.1107 Vid uppdrag från borgenärer med 
juridiskt komplicerade fordringskrav, exempelvis leasingavtal, bör särskild 
kontroll av fordringsavtalet ske och ärendet handläggas av juridiskt utbildad 
personal. Bedöms uppdraget grunda sig på alltför komplicerade förhållanden 
bör inkassobolaget avstå från uppdraget. Att fullfölja ett uppdrag och driva in 
en fordring som är obefogad eller saknar laglig grund skulle kunna strida mot 
god inkassosed.1108 

Det finns ingen nedre beloppsgräns för indrivning av fordringar. Vid lagens 
tillkomst ansågs det inte föreligga någon anledning att undanta möjligheten att 
driva in bagatellfordringar eftersom skulder oavsett storlek ska betalas. När det 
gäller äldre fordringar fastställdes även, att så länge en fordran inte är 
preskriberad måste den kunna drivas in. Samtidigt konstaterades att detta skulle 
kunna leda till att borgenärerna skulle kunna låta bli att bevaka en fordran 
under lång tid, för att senare överlåta den för indrivning. Gäldenären skulle så 
kunna drabbas av svårigheter att bevisa betalning eller andra förhållanden av 
intresse. Dessa nackdelar till trots ansågs det uteslutet med ett förbud mot 
indrivning så länge fordran inte är preskriberad. Samtidigt konstaterades att det 
kunde finnas situationer när det skulle framstå som stötande att driva in 

 
 
 

1106 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 18–21. 
1107 Om uppdraget avser en fordran som överlåtits måste bolaget undersöka om gäldenären 
särskilt underrättats om överlåtelsen. Är gäldenären omyndig eller var denne underårig vid 
fordrans uppkomst måste det fastställas att det är den underårige som är gäldenär. En kontroll 
utifrån föräldrabalkens regler bör då vidtas. Inkassoföretag har däremot ingen skyldighet att utan 
särskild anledning undersöka om gäldenären har förvaltare. Datainspektionens allmänna råd, 
Tillämpning av inkassolagen, s 18–21. 
1108 Prop 1974:42, s 77–79 och Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, 
s 18–21. 
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fordran. Skulle detta inträffa finns det möjlighet för tillsynsorganet att ingripa 
med stöd av regeln om god inkassosed.1109 

5.3.2.5 Skadestånd vid otillbörlig inkassoåtgärd 

Gäldenären får enligt god inkassosed inte utsättas för otillbörlig påtryckning 
eller tillfogas annan otillbörlig inkassoåtgärd. Regeln sanktioneras genom att 
nämnda handlingar kan grunda ersättnings- och skadeståndsskyldighet. 
Ersättningsskyldighet kan uppkomma redan vid oaktsamhet och omfattar även 
ersättningsskyldighet för fysiska personers lidande och andra omständigheter 
som inte är av ekonomisk betydelse.1110 Skadeståndsskyldigheten kan antas 
verka för att upprätthålla efterlevnaden av reglerna och därigenom stärka 
konsumentskyddet. 

Huvudprincipen är att tillåtna påtryckningsmedel ska vara allmänt erkända 
och leda till resultat. Med detta avses vanligen information om att borgenären 
kan komma att vända sig till domstol eller kronofogdemyndighet om skulden 
inte betalas.1111 Framgår det klart att skulden är tvistig och gäldenärens 
invändningar är sakliga anses det däremot strida mot god inkassosed att hota 
med betalningsföreläggande. Att hota med att starta en för tvisten meningslös 
process anses likaså vara en otillbörlig påtryckning.1112 Det lämpliga med att 
hota om inlämnande av konkursansökan anses däremot behöva avgöras från 
fall till fall, beroende på fordrans storlek och andra omständigheter.1113 

I propositionen angavs vissa riktlinjer för när ett indrivningsförfarande kan 
anses vara otillbörligt. Till att börja med anses det otillbörligt att vilseleda 
kredittagaren om faktiska eller rättsliga förhållanden som kan ha betydelse för 
skulden. Även om agerandet inte är straffbart enligt brottsbalkens bestämm-
elser kan det betraktas som otillbörligt.1114 

 
 
 

1109 Prop 1974:42, s 77–79 och Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, 
s 20. 
1110 18 § inkassolagen och NJA 1985 s 143. 
1111 Prop 1974:42, s 79–81. 
1112 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 37. 
1113 Se NJA 1990 s 585 där en ansökan om konkurs gjordes trots att sökanden visste att fordran 
var tvistig. Detta tillsammans med omständigheten att konkursansökan ställts till fel gäldenär 
ansågs göra att konkursansökan bedömdes vara otillbörlig i inkassolagens mening.  
1114 Prop 1974:42, s 79–80. 
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Otillbörligheten omfattar såväl aktivt vilseledande, som passivt utnyttjande 
av gäldenärens bristande kunskap om både faktiska och rättsliga förhållanden. 
Vidare anses hot om polisanmälan i allmänhet vara otillbörligt, förutsatt att det 
inte finns starka skäl att anta att brott har begåtts. Att kontakta arbetsgivare 
eller liknande i syfte att pressa gäldenären att betala eller göra upp, anses 
normalt också vara en otillbörlig åtgärd. Krav som riktas mot gäldenären får 
inte framställas så att de skapar onödig uppmärksamhet eller skandaliserar 
gäldenären. Användande av kränkande uttalanden i kravbrev och annan 
korrespondens är inte heller accepterat.1115 

I praxis har termen otillbörlig inkassoåtgärd bestämts ha en snävare 
innebörd än god inkassoverksamhet. Ett inkassoföretag som vid två skilda 
tillfällen, med cirka fyra månaders mellanrum, skickat betalningsföreläggande 
till fel företag blev skadeståndsskyldigt. Inkassobolaget hade visserligen 
återkallat betalningskravet efter det att gäldenären informerat inkassobolaget 
om att företaget var fel gäldenär. Trots återkallelsen hade dock de båda 
ansökningarna rapporterats som betalningsanmärkningar till ett kredit-
upplysningsföretag. Det senare förhållandet uppdagades inte förrän när 
gäldenärsföretaget cirka ett år efter den första felaktiga betalningsanmärkningen 
ansökte om en kredit. Först efter påpekanden från Datainspektionen begärde 
inkassobolaget rättelse hos kreditupplysningsföretaget och betalnings-
anmärkningarna togs bort. HD konstaterade att skadeståndsskyldigheten i 
inkassolagen var begränsad allvarliga integritetskränkningar och tog sikte på fall 
som framstod som klandervärda. Enbart bristande aktsamhet i hanteringen av 
inkassoärendet skulle inte vara skadeståndsgrundande, även om oaktsamheten 
förorsakat ekonomisk skada. I det aktuella fallet hade det professionella 
inkassoföretaget vid två skilda tillfällen brustit i identitetskontrollen och inte 
heller vidtagit en snabb rättelse efter det att felet uppdagats. Sammantaget 
bedömdes därför dessa åtgärder så anmärkningsvärda att de ansågs utgjort 
otillbörlig inkassoåtgärd och var därmed skadeståndsgrundande.1116 

I ett annat fall som prövades av Allmänna reklamationsnämnden hade en 
borgensman av banken uppmanats att betala hela huvudfordringen trots att 
borgensåtagandet enbart uppgick till 15 procent av denna. Efter att ha 

 
 
 

1115 Prop 1974:42, s 79–81. 
1116 NJA 1985 s 143. 
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kontaktat banken och påpekat detta kom en ny uppmaning som istället 
formulerats så att borgensmannen skulle betala ”hela borgenssumman”. 
Banken ansågs genom att ha skickat breven ha vidtagit inkassoåtgärder i 
inkassolagens mening. Den första försändelsen ansågs utformad på ett sådant 
sätt att den kunde ha vilselett borgensmannen. Utformandet bedömdes vara 
mycket otillfredsställande. För att undgå missförstånd borde den andra 
försändelsen ha innehållit uppgifter om borgenssummans faktiska belopp. 
Borgensmannen hade dock inte visat att de åtgärder som banken vidtagit 
syftade till att vilseleda henne eller att de annars var otillbörliga i inkassolagens 
mening. Bankens andra brev bedömdes också ha varit ett försök, om än 
bristfälligt, att rätta till det första felaktiga kravet. Borgensmannens talan 
lämnades utan bifall.1117 

5.3.2.6 Tillståndstvång för inkassoföretag 

Ett ytterligare sätt att garantera att inkassoföretagen följer reglerna så att 
gäldenärsskyddet tillgodoses, är kontroll av verksamma aktörer. För att effektivt 
kunna garantera gäldenärernas integritet och för att minska risken för att 
gäldenärerna ska drabbas av olägenheter görs även en kontroll över 
nyetableringar i branschen. Ett frivilligt auktorisationsförfarande har lagstiftaren 
visserligen ansett främja inkassoverksamhetens kvalitet, men däremot inte på 
ett tillfredsställande sätt garantera att gäldenärens intressen tillgodoses. Lagens 
utgångspunkt är därför att utövarens lämplighet behöver stå under statlig 
myndighetskontroll samt att det måste finnas möjligheter att ta till effektiva 
sanktioner om bestämmelserna inte följs. För att uppfylla detta finns ett 
lagreglerat krav på tillstånd för inkassoföretag som driver in fordringar för 
annans räkning eller som övertar fordringar för indrivning. För att erhålla 
tillstånd krävs att verksamheten bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt 
sätt. Bedömningen ska grunda sig på sökandens kvalifikationer. Det är 
Datainspektionen som beviljar tillstånd och utövar tillsyn över att inkassolagen 
efterlevs.1118 

I praktiken innebär tillståndskravet att sökanden ska kunna visa sin 
kompetens och god vandel. Är sökanden en juridisk person är det bolagets 

 
 
 

1117 Allmänna reklamationsnämnden, Årsbok 1995/96, ref 17. 
1118 2 och 13–15 §§ inkassolagen och prop 1974:42, s 87–89. 
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företrädare som ska redovisa detta. Den kompetens som krävs är adekvat 
teoretisk utbildning och praktisk yrkeserfarenhet av inkassoverksamhet eller 
annat liknande arbete inom juridik och ekonomi.1119 

Tillstånden är tidsbegränsade till maximalt tio år, men kan också meddelas 
för kortare tid. Idag tidsbegränsas tillståndet regelmässigt för juridiska personer 
till fem år. Tillståndshavaren kan därefter ansöka om förnyat tillstånd från 
Datainspektionen. Tillståndet förnyas förutsatt att tillståndshavaren på ett 
godtagbart sätt följt regelverket och arbetat på ett sakkunnigt sätt. Tillståndet 
kan även återkallas om det skulle visa sig att verksamheten inte bedrivs på 
angivet sätt, exempelvis om tillståndshavaren döms för ekonomiskt brottslighet. 
Återkallelse av tillstånd kan ske om tillståndshavaren inte följer lagens be-
stämmelser. 1120 

Till tillståndskravet finns även en straffbestämmelse kopplad.1121 Av be-
stämmelsen framgår bland annat att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bedriver inkassoverksamhet utan tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i 
högst ett år.1122 Straffbestämmelsen har genomgått flera ändringar under åren 
men det straffbelagda området är fortfarande i princip detsamma. Till det 
straffbelagda området räknas att vidta inkassoåtgärder utan tillstånd, att bryta 
mot föreskrift för verksamheten som ska bedrivas och som utfärdats av 
Datainspektionen, samt att bryta mot reglerna om överlåtelse respektive 
upplåtelse av gäldenärsregister eller att lämna osann uppgift till 
Datainspektionen. 

Vid översynen av inkassolagen år 1981 kom även kravet på tillstånd att 
omarbetas. Efter en intresseavvägning mellan å ena sidan en tillräckligt effektiv 
samhällskontroll över etableringen inom inkassobranschen, och å andra sidan 
en risk för onödig administration, infördes en undantagsregel från 
tillståndskravet. Detta ledde till att tillståndsplikten begränsades till de fall där 
offentlig kontroll över verksamheten framstod som särskilt viktig. 
 

 
 

1119 www.datainspektionen.se.  
1120 I vissa fall kan ett kortare tillstånd anses motiverat. Det kan exempelvis vara om materialet 
som låg till grund för lämplighetsprövningen var bristfälligt eller om verksamheten kombinerades 
med annan verksamhet samt att det fanns risk för att gäldenären kunde komma att utsättas för 
integritetskränkning. Prop 1974:42, s 87–89, och Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av 
inkassolagen, s 13. 
1121 17 § inkassolagen. 
1122 Paragrafen ändrades senast genom SFS 1999:73. 
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Begränsningen motiverades med att all inkassoverksamhet omfattas av inkasso-
lagen och därmed av skyldigheten att iaktta god kreditgivningssed. Undantag 
från tillståndsplikten gjordes för inkassoverksamhet som bedrevs utanför 
näringsverksamhet och som utgjorde ett underordnat led i annan verksamhet 
och bedrevs utan förvärvssyfte, som exempelvis när arbetstagarorganisationer 
drev in obetalda lönefordringar för sina medlemmars räkning. Likaså krävdes 
enligt huvudregeln inget tillstånd om inkassoverksamheten bedrevs för ett 
företag inom samma koncern, om inte fordran övertagits från någon som hade 
behövt tillstånd enligt inkassolagen för att driva in fordran.1123 

Några år senare skärptes åter kravet på tillstånd genom att det tidigare 
undantaget för inkassoverksamhet av tillfällig natur som avsåg enstaka 
fordringar avskaffades. Undantaget för företag under Finansinspektionens 
tillsyn, företrädesvis banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag, samt 
för advokater bibehölls.1124 

Det skärpta kravet på tillstånd hade sin grund i ett enskilt fall där personer 
som varit uppenbart olämpliga att bedriva inkassoverksamhet hade åtalats för 
brott mot tillståndskravet i inkassolagen. Personerna frikändes med hänvisning 
till att den bedrivna inkassoverksamheten endast var av tillfällig natur och 
enbart avsåg enstaka fordringar och därmed fick bedrivas utan tillstånd. Vid 
översynen av inkassolagen visade det sig att polis och åklagare hade kännedom 
om flera liknande fall av illegal inkassoverksamhet. En del av fordringarna som 
drevs in av dessa grupper hade uppkommit genom brott, men en del var också 
överlämnade av vanliga småföretagare. Inkassoverksamheten hade inte sällan 
inslag av olika överträdelser enligt brottsbalken som olaga hot, övergrepp i 
rättssak och utpressning. Ofta var dock indrivningsmännens klädsel och 
uppträdande tillräckligt för att gäldenären skulle förstå kopplingen till 
organiserad brottslighet. Aktörerna bakom sådan organiserad kriminell 
verksamhet ville gärna visa upp en legitim fasad för sin verksamhet och 
åberopade i detta syfte inkassoverksamhet. Avsaknad av tillstånd för 
verksamheten försvarades med stöd av undantaget i inkassolagen. För att 
komma till rätta med utvecklingen att kriminella gäng börjar bedriva inkasso-

 
 
 

1123 Prop 1980/81:10, s 29–39 och s 78–82. 
1124 Prop 1997/98:181, s 29–39. 
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verksamhet bedömdes den mest lämpliga åtgärden vara att skärpa kravet för 
tillstånd till inkassoverksamhet.1125 

I propositionen till ändringen lyftes skuldförhållanden och inkasso-
verksamhet fram ur ett något annat perspektiv än tidigare. Det framhölls att 
bara för att en person hade obetalda skulder innebar inte detta att gäldenären 
var en brottsling. Även den omständigheten att fordringar som lämnats till 
inkasso sällan var rättsligt fastställda lyftes fram som en viktig aspekt. 
Gäldenären skulle bemötas på ett respektfullt sätt och att det var ”ytterst 
betydelsefullt att inkassoverksamhet bedrevs på ett seriöst och etiskt försvarbart 
sätt.” 1126 

Några år senare kunde två män dömas i hovrätten med stöd av det skärpta 
tillståndskravet till dagsböter för brott mot tillståndsplikten i inkassolagen 
respektive anstiftan till samma brott. Bakgrunden var att två storväxta män 
hade uppsökt en person på dennes kombinerade arbetsplats och hem. En av 
männen hade blivit anlitad av en person som påstod sig ha en fordran på 
målsäganden och tog med sig en kamrat på uppdraget. Ingen av männen 
uttalade något hot eller utövade någon direkt påtryckning för att skulden skulle 
betalas. Männens besök upplevdes dock som mycket obehagligt och 
målsäganden kände också oro lång tid efter besöket om vad som skulle kunna 
komma att hända honom och hans familj. Hovrätten konstaterade att syftet 
med att fordringsägaren anlitat en storväxt person som han inte kände sedan 
tidigare måste ha varit att utöva påtryckning på målsäganden att betala skulden. 
Männen bedömdes genom den metod de använde under besöket medvetet ha 
framkallat rädsla hos målsäganden. Den påtryckning som utövats ansågs varit 
en tillståndspliktig inkassoåtgärd.1127 

5.3.2.7 Ersättning för inkassokostnader med mera 

Ersättning för inkassokostnader regleras i inkassoskostnadslagen. 
Inkassokostnadslagen syftar till att ge borgenärer rätt till skälig ersättning för 
administrativt arbete i anledning av att en gäldenär inte i tid har reglerat sin 
skuld. Ett annat väsentligt syfte är att skydda gäldenären mot överdrivna 
kostnadsanspråk. Inkassokostnadslagen reglerar enbart skyldigheten att ersätta 
 

 
 

1125 Prop 1997/98:181, s 34–36. 
1126 Prop 1997/98:181, s 29. 
1127 RH 2007:70. 
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kostnader som uppkommit efter en fordrans förfallodag men inte kostnader 
som uppkommit i anledning av rättsliga förfaranden eller till följd av exekutiva 
åtgärder. Lagen infördes år 1982 och innehåller civilrättsliga regler för 
gäldenärens ersättningsskyldighet.1128 

Inkassokostnadslagen ersatte en processrättslig reglering som förutsatte att 
inkassoåtgärden följdes av en rättegång eller en ansökan om betalnings-
föreläggande avseende den aktuella fordran. Den processrättsliga regleringen 
hade vissa fördelar för gäldenären men också några nackdelar för borgenärerna. 
Fördelarna var att domstolen på eget initiativ prövade skäligheten av den 
begärda ersättningen, oavsett om gäldenären invände mot den eller inte. Likaså 
begränsades borgenärens möjligheter att först få ett domstolsavgörande 
avseende huvudfordringen, för att senare återkomma till domstolen med krav 
på ersättning för inkassoåtgärder. Nackdelen var att det saknades regler för 
ersättning av inkassoanspråk utom rätta. Framförallt saknades regler för att 
bedöma inkassokostnadsfrågan i domstol när huvudfordran hade betalats.1129 

En ytterligare komplikation med den tidigare processrättsliga regleringen var 
att inkassobyråerna begärde ersättning i förhållande till skuldens storlek. En 
empirisk undersökning visade att det bland landets domstolar fanns en 
skiftande praxis avseende vilken ersättning som skulle utgå. Ersättningens 
storlek kunde också variera beroende på vid vilket skede betalningen gjordes. 
Genom den civilrättsliga regleringen i inkassokostnadslagen fastställdes att 
ersättning skulle utgå med ett skäligt belopp, dock med angivande av 
maxbelopp för arvode respektive inkassoåtgärd. För att ersättning för inkasso-
krav ska utgå krävs vidare att åtgärden varit nödvändig för att ta till vara 
borgenärens rätt. Föreligger särskilda skäl kan ersättning också utgå med ett 
högre belopp.1130 

Lagen omfattar gäldenärens ersättningsskyldighet för borgenärens kostnader 
för rutinmässiga och relativt enkla åtgärder som genomförts i syfte att förmå 
 

 
 

1128 Den processrättsliga regleringen fanns i 18 kap 8 § 2 st rättegångsbalken. Reglerna förutsatte 
att inkassoåtgärden följdes av en rättegång eller ansökan om lagsökning eller betalnings-
föreläggande. De processuella reglerna ersattes av kungörelsen (1971:319) om ersättning för 
inkassokostnad och kostnad i mål om betalningsföreläggande. Inkassoåtgärder som genomförts 
innan en rättegång, fick ersättas som rättegångskostnad. Inkassokostnadskungörelsen ersattes 
1982 av inkassokostnadslagen. Prop 1980/81:10, s 102–106. 
1129 Prop 1980/81:10, s 93–94. 
1130 4 § inkassolagen och prop 1980/81:10, s 93–96. 
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gäldenären att betala en förfallen fordran. Grunden för kravet ska alltså vara 
betalningsdröjsmål. Enligt inkassokostnadslagen har borgenären rätt till 
ersättning för 1) en skriftlig betalningspåminnelse, förutsatt att detta avtalats 
senast vid skuldens uppkomst, 2) kravbrev, om detta utformats i enlighet med 5 
§ i inkassolagen och 3) upprättande av en fullständig amorteringsplan för den 
återstående delen av skulden, om en skriftlig plan utarbetats i samråd med 
gäldenären och sänts eller lämnats till gäldenären.1131 

Betalningspåminnelse utgör inte en inkassoåtgärd i lagens mening, men det 
ansågs rimligt att låta sådana handlingar omfattas av lagen. En amorteringsplan 
innebär att parterna i de fall konsumenten inte kan betala hela den förfallna 
skulden på en gång kommer överens om en betalningsuppgörelse. Betalnings-
uppgörelsen går ut på att inkassobolaget åtar sig att inte vidta fler inkasso-
åtgärder så länge gäldenären följer amorteringsplanen. Enligt god inkassosed 
ska eventuella inkassoåtgärder som vidtagits vid domstol eller kronofogde-
myndighet återkallas om en betalningsuppgörelse träffats. Av planen ska det 
klart framgå vad som händer om planen inte fullföljs. Under vissa angivna 
förutsättningar kan inkassobolaget och gäldenären komma överens om att 
gäldenären ska betala skäliga aviserings- och bokföringskostnader.1132 

För att ersättningsskyldighet ska uppkomma krävs också att åtgärderna varit 
skäligen påkallade för att ta till vara borgenärens rätt. Följaktligen omfattas 
exempelvis inte ersättningsskyldighet för faktureringar, förhandsaviseringar och 
påminnelser före fordrans förfallodag. Skyldigheten att ersätta sådana kostnader 
avgörs istället av vad som avtalats mellan parterna. Åtgärder för att skydda 
gäldenären för den typen av obefogade ersättningskrav måste därför vidtas med 
stöd av annan lagstiftning, exempelvis avtalsvillkorslagen. Inkassokostnadslagen 
reglerar följaktligen inte heller ersättningsskyldighet för rättsliga åtgärder.1133 

Enligt god inkassosed bör normalt bara ett inkassokrav per ärende skickas 
till gäldenären för att inte belasta gäldenären med onödiga kostnader. Om det 
finns flera fordringsanspråk från en borgenär riktade mot samma gäldenär med 
exakt likalydande namn och adress, är som nämnts ovan risken för 
personförväxling liten. Inkassobolaget är då skyldigt att sammanföra anspråken 

 
 
 

1131 2 och 3 §§ inkassokostnadslagen. 
1132 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 34–36. 
1133 Prop 1980/81:10, s 99–102. 
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till ett enda inkassokrav.1134 Är det flera olika borgenärer bör skulderna däremot 
inte göras till ett gemensamt inkassokrav. I de fall det finns flera solidariskt 
betalningsansvariga bör normalt inte inkassokrav skickas till var och en av 
gäldenärerna samtidigt. Ett sådant förfarande skulle kunna vålla gäldenärerna 
onödiga kostnader. Om det skulle krävas att var och en av gäldenärerna får ett 
inkassokrav för att ta till vara borgenärerens rätt, ska också var och en 
underrättas om att inkassokrav även sänts till de övriga. Betalas skulden av 
någon av gäldenärerna bör samtliga underrättas om detta. Beträffande borgens-
mans betalningsansvar bör denne först få en underrättelse om att borgens-
ansvaret kommer att tas i anspråk, så att det finns möjlighet att betala skulden. 
Först om betalning inte görs kan inkassokrav skickas.1135 

Om skulden avser en återkommande betalningsskyldighet som exempelvis 
abonnemang, anses inte fler än två resultatlösa inkassokrav vara motiverade för 
att ta till vara borgenärens rätt. Detta får till följd att om fler än två betalningar 
kvarstår som obetalda kan en följande tredje obetald betalning lämnas för 
rättslig åtgärd utan föregående inkassokrav. Med andra ord kan en obetald 
tredje fordran ingå i en ansökan som lämnas till Kronofogdemyndigheten eller 
domstol utan ett föregående inkassokrav.1136 

Gäldenären har betalat sin skuld med befriande verkan när betalningen blivit 
känd för inkassobolaget.1137 Enligt Datainspektionens allmänna råd måste 
inkassoföretaget för att få ersättning för inkassokostnader ha skickat inkasso-
kravet till gäldenären senast samma dag som betalningen bokförts på 
borgenärens eller ombudets konto. För hyreskostnader gäller enligt 12 kapitlet 
20 § tredje stycket jordabalken, att rätt till inkassokostnader förutsätter att 
inkassokravet skickats till gäldenären senast dagen då gäldenären gjorde sin 
betalning, inbetalningsdagen. Efter den tidpunkten har inkassobolaget inte 
längre rätt till ersättning för inkassokostnader. Det strider mot god inkassosed 
att verkställa inkassokravet med vetskap om att betalningen är gjord och 
därefter kräva ersättning för inkassokostnader. Inkassokravet måste skickas 
samma dag som det daterats eller senast dagen efter. I de fall en betalnings-

 
 
 

1134 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 28, jämförd med 
Kammarrätten i Stockholms mål 4087-13, dom 2013-12-11. 
1135 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 29–30. 
1136 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 28. 
1137 NJA 1988 s 312. 
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påminnelse skickats till gäldenären bör inkassokravet inte skickats inom en 
alltför kort tid därefter så att gäldenären ges en rimlig chans att göra rätt för sig. 
Även om gäldenären invänt mot fordran får inkassobolaget enligt huvudregeln 
skicka ett inkassokrav. Om det däremot finns sannolika skäl för att fordran inte 
är lagligt grundad eller framstår som obefogad bör inget inkassokrav skickas. Är 
inkassokravet ställt till en person under 18 år krävs att kravet ställs till 
gäldenärens förmyndare. Det bör tydligt framgå vem som är gäldenär.1138 

Inkassokostnadslagen är tvingande till gäldenärens förmån. Detta gäller 
oavsett om gäldenären eller fordran eller båda, inte i andra rättsliga 
sammanhang skulle ha omfattats av tvingande lagstiftning. Däremot ska 
eventuella tvister enligt lagen som prövas i domstol handläggas som dispositiva 
tvistemål. Detta motiveras med att lagen ger konsumenten ett långtgående 
skydd mot överdrivna ersättningsanspråk. Avtalsvillkor som utvidgar 
konsumentens skyldighet att ersätta kostnader utöver de som angivits i lagen är 
ogiltiga. Avtalsfriheten inskränks således mer än vad som var brukligt på 
förmögenhetsrättens område eftersom ogiltighetspåföljden kan göras gällande, 
oavsett när avtalet träffats och till och med om betalning redan gjorts. 
Gäldenären anses dock vid en rättslig process med bindande verkan kunna 
avstå från lagens skyddande bestämmelser.1139 Domstolen är dock skyldig att ex 
officio pröva skäligheten i samtliga avtalsvillkor enligt avtalsvillkorsdirektivet, 
utan föregående jämkningsyrkande eller åberopande av motfakta.1140 

Att ett anspråk på ersättning för inkassokostnader ska behandlas som ett 
dispositivt tvistemål innebär att en domstol i huvudsak är bunden av parternas 
yrkanden, medgivanden och grunder. Det finns då också möjlighet att meddela 
tredskodom. Gäldenären hamnar därigenom vanligen i ett informationsmässigt 
underläge mot borgenären, som till skillnad från gäldenären kan ha många 
liknande fall och andra ekonomiska möjligheter att anlita ett juridiskt ombud. 
Rätten ska dock genom lämplig materiell processledning motverka obilliga 
resultat. Ett visst skydd för gäldenären finns också genom att domstolen har en 
viss officialprövningsskyldighet om borgenären begärt tredskodom.1141 Med 

 
 
 

1138 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 27–28. 
1139 Prop 1980/81:10, s 104–107. 
1140 C-243/08 Pannon EU:C:2009:350. Munukka, Jori, Oskälighet måste alltid prövas ex officio–
men konsumenten kan avstå från detta, s 363.  
1141 Prop 1980/81:10, s 109–110. 
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stöd av denna kan domstolen ogilla talan om grunderna saknar laga skäl eller 
annars är uppenbart ogrundade.1142 

5.3.2.8 Ersättningsbeloppens storlek 

Ersättningsbeloppens storlek finns sedan år 2013 angivna direkt i 4 § inkasso-
kostnadslagen.1143 Gäldenären är således skyldig att ersätta borgenären för 
åtgärder som denne vidtagit om åtgärderna varit nödvändiga för att ta till vara 
borgenärens rätt. Ersättningen ska kompensera för kostnaden för hela det 
utomrättsliga kravförfarandet och inte bara arbetet med att skriva och skicka ut 
det enskilda kravbrevet. Ersättningsskyldigheten uppkommer först när 
kravbrevet har skickats, men det behöver inte ha kommit gäldenären till handa 
för att ersättningsskyldigheten ska uppstå.1144 

Borgenären har rätt till ersättning om 60 kronor för betalningspåminnelse 
och 180 kronor för inkassokrav.1145 Endast om det föreligger särskilda skäl ska 
högre ersättning utges. Marknadsdomstolen har i ett fall, på talan av 
konsumentombudsmannen förbjudit användning av ett avtalsvillkor om 
ersättning för betalningspåminnelse som avsevärt översteg den i förordningen 
om ersättning för inkassokostnader angivna.1146 I målet prövades om 
borgenären hade sådana särskilda skäl att ta en högre avgift än skälig ersättning 
för skriftlig betalningspåminnelse samt skäliga kostnader för att ta till vara 
borgenärens rätt. I fallet förelåg inga sådana särskilda skäl och villkoret 
konstaterades strida mot inkassokostnadslagen.1147 Har en amorteringsplan 

 
 
 

1142 42 kap 5 § och 44 kap 8 § 2 st rättegångsbalken. 
1143 Tidigare fastställdes ersättningsbeloppens storlek genom särskilda verkställighetsföreskrifter, 
förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader med mera, i inkassokostnadslagen. 
Riksdagen hade alltså bemyndigat regeringen att i förordning besluta om ersättningsnivåerna. 
Ersättningsbeloppens storlek kunde därigenom ändras i takt med kostnadsutvecklingen. Enligt 
regeringsformen ska föreskrifter om enskildas ekonomiska förhållanden sinsemellan i princip 
meddelas genom lag. Fastställande av ersättningsbeloppens storlek enligt inkassokostnads-
förordningen har ansetts falla under regeringens begränsade möjligheter att fylla ut en lag i 
materiellt hänseende. Valet av att reglera ersättningsbeloppens storlek genom förordning tycks ha 
motiverats av praktiska skäl. Under senare år har inflationen varit låg och behovet av att justera 
ersättningsbeloppens storlek inte varit lika stor och regeringens bedömning var därför att 
beloppens storlek skulle föras in direkt i inkassokostnadslagen. Se prop 1980/81:10, s 102–104 
och prop 2012/13:36, s 29. 
1144 Prop 1980/81:10, s 99. 
1145 4 § lag om ersättning för inkassokostnader mm. 
1146 Förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. 
1147 MD 1997:1. 
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upprättats i samråd med gäldenären under inkasseringen av fordringen och 
gäldenären skriftligen har underrättats om denna, har borgenären rätt till 
ersättning med 170 kronor. Amorteringsplanen ska då omfatta hela den 
återstående skulden, kapital, ränta och kostnader. Vidare ska de olika 
betalningstillfällena liksom storleken av varje delbetalning framgå. Det krävs 
däremot inte att amorteringsplanen kommit gäldenären tillhanda.1148 

Förs ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten tillkommer ytterligare 
kostnader för konsumenten. Ansökningsavgiften vid Kronofogdemyndigheten 
uppgår till 300 kronor och fordringsägaren har, om inte särskilda skäl föreligger, 
därtill rätt till ersättning för eget arbete med 380 kronor.1149 Begär fordrings-
ägaren verkställighet tillkommer även en grundavgift om 600 kronor hos 
Kronofogdemyndigheten.1150 Sammantaget kan alltså en gäldenär påföras 
kostnader om sammanlagt 1 460 kronor. 

Inkassokostnadslagen kom inte att innehålla någon särskild regel om ränta 
på inkassokostnaderna. Eftersom räntelagen är dispositiv bedömdes det vara 
upp till parterna att själva bestämma i avtalet hur de ville reglera räntefrågan.1151 
Med hänsyn till att det borde röra sig om obetydliga anspråk bedömdes 
borgenärerna helt avstå från ränteanspråk eller bestämma anspråket så att det 
blir lätt att beräkna, men ändå utan att för den skull överstiga den legala 
dröjsmålsräntan.1152 

5.3.2.9 Konsumentskyddet i inkassolagen 

I inkassolagen finns ett uttalat skydd för konsumenter och andra gäldenärer. 
Konsumentens rättsliga underläge i förhållande till kreditgivaren präglar 
regleringen av vilken form av påtryckningar i form av inkassoåtgärder som kan 
accepteras. Konsumenten skyddas såväl genom verksamhetsregler för att få 
bedriva inkassobolag, som genom lagens materiella bestämmelser. 
 

 
 

1148 Prop 1980/81:10, s 99,  
1149 Ersättning för arbete regleras i 48 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. 
Ansökningsavgiften till Kronofogden är 300 kronor enligt 1 § förordning (1992:1094) om avgifter 
vid Kronofogdemyndigheten. 
1150 6 § 1 st förordning om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.  
1151 I RH 2010:18 prövades om ersättning skulle utgå för ränta på inkassokostnad. Med 
hänvisning till prop 1980/81:10, s 107–108, konstaterades att det som framkom där inte kan 
tolkas på annat sätt än att avsikten måste ha varit att ränta ska kunna utgå på ersättning för 
inkassokostnad.  
1152 Prop 1980/81:10, s 107–108. 
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Inkassobolagen är under indrivningsförfarandet skyldiga att följa god inkasso-
sed. Med detta följer materiella anspråk på hur kravet ska vara utformat och 
den information det ska innehålla. Regleringen ingriper i kreditgivarens hand-
lingsfrihet för att ta till vara konsumentens skyddsintresse. Reglernas 
efterlevnad upprätthålls både genom tillståndstvång för inkassoföretag och 
möjlighet till skadestånd för en enskild konsument som utsatts för en otillbörlig 
påtryckning eller tillfogats annan otillbörlig inkassoåtgärd. 

Genom att ersätta de processrättsliga bestämmelserna mot civilrättslig 
reglering om ersättning för inkassokostnader, kom ersättningen att bli enhetlig 
och förutsebar både för konsumenten och kreditgivaren. Därtill ansågs 
ersättningen enligt lagstiftaren inte vara oskälig. 

Hur välfungerande skyddet är för konsumenten kan utifrån det nämnda 
ifrågasättas. Kronofogdemyndigheten uppmärksammade redan år 2003 att 
inkassobolagens indrivning blivit aggressivare. Den tid som konsumenten gavs 
för att betala en skuld hade förkortats, indrivningsförsöken pågick under längre 
tid och även småbelopp krävdes in.1153 Kritik riktas alltjämt mot inkasso-
bolagens tveksamma affärsmetoder.1154 Den nya kritiken har i princip handlat 
om att betalningspåminnelser och ibland även inkassokrav skickas utan att 
originalfakturan först erhållits eller att inkassokrav överlämnas till Kronofogde-
myndigheten när huvudfordran saknat laglig grund.1155  

Exempelvis har ett betaltjänstföretag som främst hanterar köp via internet 
har uppmärksammats för att det låter sina fakturor förfalla redan inom 14 dagar 
efter det att avtal ingåtts.1156 Av avtalsvillkoren framgår att om fakturan inte 
betalas innan förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift samt 
dröjsmålsränta. Regleras fakturan ändå inte överlämnas den för inkasso-

 
 
 

1153 Konsumentverket, PM 2003:04, Överskuldsättning – omfattning, orsaker och förslag till 
åtgärder, s 23. 
1154 SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället, s 178 och exempelvis SvD 2014-05-28, 
Gyllene tider för inkassobolagen och SvD 2014-04-02 Klarna tjänar på att skicka kunder till 
Kronofogden. 
1155 SvD 2015-12-11, Man kan inte lite på Kronofogdemyndigheten. 
1156 Detta kan jämföras med att det i 4 § 1 st räntelagen föreskrivs att om någon förfallodag inte 
har avtalats så förfaller fordran till betalning 30 dagar efter det att kreditgivaren skickat räkningen 
eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp.  
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hantering med ytterligare kostnader för kredittagaren.1157 Det aktuella företaget 
är ett av de företag som äger sitt eget inkassobolag och har därmed intresse av 
att snabbt skicka obetalda fakturor till inkasso. För varje ärende som företaget 
skickar till inkasso har inkassobolaget rätt till ytterligare ersättning för inkasso-
kostnader. Det granskade företaget var under år 2013 den tredje största aktören 
som skickade ärenden från inkasso vidare till Kronofogdemyndigheten.1158  

De ersättningsbelopp inkassobolagen idag har rätt till enligt inkasso-
kostnadslagen uppgår som nämnts till 180 kronor per inkassokrav respektive 60 
kronor för påminnelseavgift.1159 Skäligheten i beloppen måste dock ses i ljuset 
av hanteringskostnaden för inkassobolaget. Visserligen ska ersättningen kom-
pensera kostnader för hela det utomrättsliga förfarandet, men även med 
beaktandet av detta framstår ersättningen som generös. Det kan ifrågasättas vad 
som gör ett inkassokrav tre gånger så dyrt som en betalningspåminnelse. 

Skickas fordran vidare till Kronofogdemyndigheten tillkommer ytterligare 
avgifter. Ansökningsavgiften vid Kronofogdemyndigheten uppgår till 300 
kronor och därtill kan sökanden om det inte finns särskilda skäl, begära 
ersättning för eget arbete med högst 380 kronor.1160 För konsumenten blir det 
då en totalkostnad om 920 kronor i avgifter som läggs till skulden. 

För varje ärende som inkassobolagen överlämnar till Kronofogde-
myndigheten kan således upp till 620 kronor stanna hos bolaget. Därtill 
kommer avtalad dröjsmålsränta.1161 Inkassobolagens affärsidé är att handla med 
skulder och de tjänar pengar på dröjsmålsränta och avgifter. Lönsamheten i 
inkassobolagen har i regel varit mycket hög, vanligen över börsens snitt.1162 

Vad avser betalningsfristen krävs som nämnts att fordran är förfallen till 
betalning innan den kan överlämnas till inkasso. Den tidsfrist som konsument-
en därefter har för att göra rätt för sig bör enligt Datainspektionens allmänna 
 

 
 

1157 Av avtalsvillkoren framgår att en påminnelseavgift om 60 kronor och dröjsmålsränta om 25 
procent plus gällande referensränta tillkommer. Det aktuella betaltjänstföretaget Klarnas villkor 
för fakturor, www.klarna.com. 
1158 Under år 2013 skickade Segoria 34 000 ärenden från inkasso vidare till Kronofogde-
myndigheten. SvD näringslivs reportageserie om Klarna 2014-04-02.  
1159 4 § inkassokostnadslagen. 
1160 48 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. 
1161 Jämför Klarnas inkassobolag Segoria som enligt sina avtalsvillkor tar 300 kronor för eget 
arbete och en dröjsmålsränta om 25 procent plus gällande referensränta. SvD 2014-04-02, Klarna 
tjänar på att skicka kunder till Kronofogden. 
1162 SvD 2014-05-28, Gyllene tider för inkassobolagen. 
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råd vara åtta dagar från den dag då kravet skickades.1163 Även för en ordentlig 
konsument som vill göra rätt för sig kan tidsmarginalen vara snäv. Det kan 
räcka med att posten är försenad för att kravet ska ha hunnit överlämnas till 
Kronofogdemyndigheten innan betalningen hunnit registreras. Beroende på 
betalningssätt och postgång kan tidsmarginalerna snabbt minska till 
konsumentens nackdel. De korta tidsmarginalerna drabbar företrädesvis 
personer som av olika skäl inte får tillgång till posten varje dag och som inte 
betalar sina räkningar via internet. Det räcker också med att ha blivit 
oförmögen att betala sina räkningar under en kortare period, exempelvis på 
grund av sjukdom, för att tidsmarginalen inte ska räcka till. 

Detta bristande konsumentskydd mot överskuldsättning kan illustreras med 
några typexempel. Ett äldre par drabbas av sjukdom och blir båda inlagda på 
sjukhus med några dagars mellanrum. Under tiden förfaller en räkning till 
betalning. Räkningen betalas, men fyra dagar för sent, möjligen till följd av att 
personalen från hemtjänsten inte tagit in posten under två dagar. Några dagar 
efter att räkningen reglerats kommer ett inkassokrav. Inkassobolaget uppger vid 
telefonkontakt att fordran inte var betald när inkassokravet skickades och att 
ersättning för inkassokostnader därmed måste utges, varvid inkassokostnaderna 
regleras. Ytterligare några dagar senare kommer ett nytt inkassokrav för obetald 
ränta om cirka två kronor jämte ny ersättning för inkassokostnader. Det nya 
inkassokravet motiverades med att hela skulden inte var reglerad. Ett annat 
exempel utgörs av en betalning som sker i rätt tid men där OCR-nummer inte 
angetts. Trots att fordran var betald krävdes ersättning för inkassokravet 
eftersom betalning inte hade spårats till avsändaren inom angiven tid. 

Konsumentskyddet mot överskuldsättning skulle kunna stärkas genom att 
regleringen av inkassoförfarandet ses över. Idag saknas skyldighet att skicka en 
betalningspåminnelse. En sådan skyldighet för borgenären skulle kunna verka 
förebyggande mot överskuldsättning. Även om konsumenten också då skulle 
drabbas av en kostnad för påminnelseavgiften, uppgår den bara till en tredjedel 
av kostnaden som följer av ett inkassokrav. För de svårast skuldsatta 
konsumenterna innebär en betalningspåminnelse inte så mycket hjälp, men en 
sådan skulle å andra sidan inte heller vara till någon större skada med hänsyn till 
den i sammanhanget ringa kostnaden. 
 

 
 

1163 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 25–26.  
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Ett inte oviktigt skydd i lagen utgör förbudet mot överlåtelser och 
upplåtelser av register över gäldenärer. Konsumenter med betalningssvårigheter 
som inte beviljas kredit i storbankerna har kommit att utgöra en växande och 
lukrativ marknad som allt fler kreditgivare vänder sig mot med aggressiv 
marknadsföring.1164 

5.3.3 Kreditgivarens rätt att säga upp kreditavtalet till omedelbar betalning 

5.3.3.1 Ett dubbelt skydd 

Ett effektivt hot för att förmå konsumenten att betala sin skuld är att säga upp 
krediten till omedelbar betalning. Om kredittagaren inte avbetalar sin skuld i 
rätt tid kan kreditgivaren åberopa avtalsbrott och i princip kräva att hela skuld-
en ska återbetalas på en gång. Dessutom har kreditgivaren vanligen rätt till 
ekonomisk ersättning till följd av avtalsbrottet. När en konsument tar en kredit 
görs detta inte sällan för att det saknas kontanta medel att betala med. När en 
konsument börjar ha problem med betalningarna underlättas sällan den 
ekonomiska situationen av att hela krediten sägs upp till omedelbar betalning. I 
en sådan situation är konsumenten särskilt skyddsvärd och det föreligger också 
ett långtgående konsumentskydd i konsumentkreditlagen. Konsumenten har ett 
behov av dubbelt skydd, såväl mot skönsmässiga uppsägningar som mot det 
belopp kreditgivaren i anledning av avtalsbrottet anser sig ha rätt att återkräva. 
Denna form av konsumentskydd kan antas vara en viktig förutsättning för att 
förebygga överskuldsättning. 

Först genom införandet av 1977 års konsumentkreditlag kom kreditgivarens 
frihet att häva kreditavtalet vid kontraktsbrott att inskränkas. Innan dess kunde 
kreditgivaren ta in ett förbehåll i avtalet, en så kallad förbehållsklausul, och då 
var det upp till kreditgivaren att godtyckligt åberopa denna och därmed tvinga 
konsumenten att återbetala hela eller delar av krediten i förtid. Behovet av att 
stärka konsumentskyddet var därför stort. Undantaget från kreditgivarens rätt 
att fritt åberopa en förfalloklausul gjordes enbart för avbetalningsköp. Den då 
gällande avbetalningsköplagen begränsade kreditgivarens rätt att åberopa en 
förfalloklausul till situationer när konsumenten var i dröjsmål med 
betalningen.1165 För att kreditgivaren skulle kunna få säga upp obetalda poster 

 
 
 

1164 SvD 2015-09-11, Småbanker blir rika på utsatta kunder. 
1165 2 § 1915 års avbetalningsköplag. 
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till betalning krävdes både att betalningen var minst 14 dagar försenad samt att 
beloppet uppgick till minst en tiondel av avbetalningspriset. Det kan dock 
noteras att avbetalningsköplagen inte skyddade kredittagaren från 
förfalloklausuler av andra anledningar än betalningsdröjsmål.1166 

I och med införandet av 1977 års konsumentkreditlag stärktes konsument-
skyddet genom att möjligheten att tillämpa förfalloklausuler i kreditköpsavtal 
kom att uttömmande anges direkt i lagen och innefatta ett krav på kvalificerat 
betalningsdröjsmål. Betalningsdröjsmålet måste ha varit längre än en månad 
och den förfallna delen av kreditfordringen behövde uppgå till mer än tiondel 
av hela kreditfordran.1167 För att även passa längre kreditavtal med små 
delbetalningar kompletterades regeln efter lagrådsbehandlingen med ytterligare 
en grund. En förfalloklausul fick också göras gällande om köparen var mer än 
en månad försenad med betalningen och det förfallna beloppet ingick i två eller 
fler poster och det förfallna beloppet uppgick till mer än en tjugondel av hela 
kreditfordringen.1168 Enligt Kommitténs föreslag skulle kreditgivaren även 
kunna kräva betalning i förtid för de fall en säkerhetsrätt äventyrades. 
Föredraganden ansåg dock att så länge kredittagaren skötte sina betalningar och 
följde avbetalningsplanen fanns det inte skäl att låta kreditgivaren kunna kräva 
betalning i förtid.1169 

Skyddet mot förfalloklausuler i 1977 års konsumentkreditlag omfattade som 
nämnts bara kreditköp och inte fristående lån.1170 Vid fristående krediter 
använde kreditgivarna ofta förbehåll som medgav en nästintill obegränsad frihet 
att säga upp krediten till omedelbar betalning. Den bakomliggande utredningen 
till den lagen hade dock föreslagit att skyddet mot förfalloklausuler borde 

 
 
 

1166 Prop 1976/77:123, s 117. 
1167 Prop 1976/77:123 s 118–120. 
1168 12 § 1977 års KkrL och LU 1977/78:5 s 30. 
1169 Prop 1976/77:123 s 119. 
1170 12 § 2 st lag 1977 års KkrL. I Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1995/96 ref 10 hade 
en konsumentkredit, ett checkkonto med kredit, som ingåtts år 1992 sagts upp till förtida 
betalning av kreditgivaren. Uppsägningen stred mot 21 § 1992 års KkrL. Övergångsbestämm-
elserna till 1992 års KkrL medgav inte enligt nämndens uppfattning att den nya lagen skulle 
tillämpas. Den gamla lagens 12 § som reglerade kreditgivarens rätt att säga upp avtalet vid 
betalningsdröjsmål var begränsad till kreditköp och inte tillämplig. Kreditavtalet mellan parterna 
medgav uppsägning av krediten vid skälig anledning att anta att kredittagaren inte skulle fullgöra 
sina betalningsförpliktelser. Banken hade inte vid uppsägningen preciserat grunderna för 
uppsägningen. Saklig grund för uppsägningen ansågs därför inte ha förelegat. 
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omfatta alla typer av konsumentkrediter. Förfalloklausuler borde bara få 
åberopas i fall trygghet inte längre förelåg för lånets fullgörande. Syftet var att 
hindra att en förfalloklausul skulle kunna åberopas vid mindre omfattande 
betalningsdröjsmål. Förslaget lämnades dock utan åtgärd. För kreditgivande 
banker ansågs detta redan gälla enligt bankpraxis. Vad beträffade övriga kredit-
givare och krediter ansågs utbudet vara för splittrat för att kunna bedöma de 
skiftande legitima skäl som kunde föreligga för att åberopa förfalloklausuler 
med annat innehåll. Genom generalklausulen i 36 § avtalslagen ansågs också 
redan ett visst skydd finnas.1171 

Först genom 1992 års konsumentkreditlag kom skyddet mot 
förfalloklausuler att i princip omfatta alla krediter.1172 Ett skydd mot förfallo-
klausuler ansågs nödvändigt för att bättre motsvara de förändringar som skett 
på kreditmarknaden. I det bakomliggande EG-direktivet med tilläggsdirektiv 
saknades dock motsvarande bestämmelser om förfalloklausuler.1173 

År 2014 reviderades regeln avseende krediter som är förenade med panträtt i 
fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt, eller är förenad med 
motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastigheten, så kallade 
fastighetskrediter. Ändringarna avser både kreditgivarens rätt att omedelbart 
säga upp krediten till följd av att säkerheten för krediten minskat i värde, samt 
beräkningsmodellen för ränteskillnadsersättning för förtida uppsägning av 
krediter med bunden ränta.1174 

5.3.3.2 Stränga krav för omedelbar uppsägning 

Kreditgivarens rätt att i förtid säga upp en kredit med bestämd löptid regleras 
inte i konsumentkreditdirektivet. I konsumentkreditlagen återfinns regeln i 33 § 
och innebär att kreditgivaren i vissa i bestämmelsen angivna fall får säga upp en 
kredit till förtida betalning. En förutsättning för att kunna säga upp krediten till 
omedelbar betalning är att kreditavtalet innehåller ett förbehåll som preciserar 
för vilket eller vilka av de i lagen angivna fallen denna rätt ska finnas. Finns 
inget förbehåll i kreditavtalet saknas rätt för kreditgivaren att kräva betalning i 

 
 
 

1171 Prop 1976/77:123 s 121–122. 
1172 SFS 1992:830. 
1173 Direktiv 87/102/EEG och tilläggsdirektivet 90/88/EEG och prop 1991/92:83, s 57–58. 
1174 SFS 2014:201. 
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förtid.1175 Regeln tar enbart sikte på kreditgivarens rätt att få betalning i förtid 
och inte rätten att säga upp en kredit som löper på obestämd tid enligt 37 § 
konsumentkreditlagen, se närmare avsnitt 4.4. 

Innebörden av betalning i förtid kan vara att krediten helt eller delvis ska 
betalas eller att betalningsvillkoren ändras så att betalningar ska göras tidigare 
än vad som ursprungligen avtalats. Förbehåll som att ”uppsägningsrätt 
föreligger enligt lag” anses inte vara tillräckligt exakta för att vara giltiga.1176 
Regeln om kreditgivarens rätt att säga upp en kredit till förtida betalning gäller 
för samtliga krediter utom kontokrediter som ska betalas tillbaka på uppmaning 
eller inom tre månader.1177 

Det föreligger fem olika omständigheter som kan ge kreditgivaren rätt att 
säga upp krediten i förtid.1178 Därtill finns tre omständigheter som utgör 
undantag till dessa.1179 De tre första omständigheterna tar alla sikte på 
betalningsdröjsmål. För att kunna säga upp krediten vid betalningsdröjsmål 
krävs i praktiken en dubbel förseelse av kredittagaren, dels att konsumenten är i 
dröjsmål med betalningen, dels att det belopp som inte betalats uppgår till ett 
visst minsta belopp. Konsumentskyddet kan därmed anses omfattande och 
långtgående.1180 

Den första omständigheten som medger att krediten kan sägas upp till 
betalning föreligger om kredittagaren är mer än en månad försenad med en 
betalning som överstiger tio procent av kreditfordringen.1181 Avser den obetalda 
fordringen mindre belopp kan för det andra, uppsägningen göras om 
betalningen är mer än en månad försenad och avser ett belopp som överstiger 
fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som 

 
 
 

1175 Med reservation för att förbehåll kan föreligga till följd av allmänna avtalsrättsliga principer, 
exempelvis om konsumenten uppsåtligen försämrar kreditgivarens säkerhet. Ds 1990:84, Ny 
konsumentkreditlag, s 102. 
1176 Prop 1991/92:83, s 130–131. 
1177 4 § 3 st KkrL. 
1178 33 § 1 st 1–5 p KkrL. 
1179 33 § 2–4 st KkrL. 
1180 Kraven i den svenska lagstiftningen framstår som långtgående även i ett europeiskt 
perspektiv. Sverige uppgavs år 2003 vara det enda landet inom EU som uppställde ett krav på att 
betalningen måste vara både försenad minst ett visst antal dagar, och uppgå till ett visst minsta 
belopp. Reifner, Udo et al, Overindebtedness in European Consumer Law, s 108–109. 
1181 33 § 1 st 1 p KkrL. 
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vid olika tidpunkter förfallit till betalning.1182 Förutsättningarna för uppsägning 
är i dessa fall att dröjsmålet är kvalificerat och tar i första hand sikte på avtal 
med flera avbetalningar under längre tid.1183 

För det tredje kan krediten sägas upp om konsumenten på annat sätt är i 
väsentligt dröjsmål med betalningen.1184 Omständigheten tar sikte på avtal där 
konsumenten gör glesa avbetalningar eller bara amorterar i liten utsträckning. 
Vid bedömningen av om väsentligt dröjsmål föreligger ska främst beloppets 
storlek i förhållande till kreditbeloppet och dröjsmålets längd i förhållande till 
kredittiden beaktas. Nivån bör vara densamma som de som anges i de två 
första punkterna. Även en utestående fordran på en löpande kredit kan sägas 
upp till betalning i förtid enligt tredje punkten. Det är den tredje punkten som 
måste användas för att säga upp löpande krediter, eftersom punkterna ett och 
två utgår från begreppet kreditfordringen och denna saknar relevans vid 
löpande fordringar då skulden vanligen avbetalas månadsvis med ett visst 
minsta belopp eller andel av utestående skulden.1185 

Den fjärde omständigheten som medger uppsägning är en huvudregel och tar 
sikte på de fall kredittagaren ställt en säkerhet för krediten och denna säkerhet 
inte är ett återtagandeförbehåll eller är förenad med panträtt i fast egendom, 
tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt, eller är förenad med motsvarande 
rätt i byggnad som inte hör till fastighetenen, och denna säkerhet avsevärt har 
försämrats.1186 När det gäller köp för vilka återtagandeförbehåll uppställts, 
respektive så kallade bostadskrediter, regleras dessa särskilt i andra respektive 
tredje stycket.1187 Dessa specialregler behandlas närmare nedan. 

Med avsevärd försämring avses att en onormal försämring skett som inte varit 
förutsebar. En avsevärd försämring kan exempelvis vara när den tillgång som 
ursprungligen ställdes som säkerhet för krediten var helt tillräcklig, men att den 
senare försämrats så att den inte längre utgör ett betryggande skydd. Eventuella 
orsaker till försämringen har i denna situation ingen betydelse för bedömningen 

 
 
 

1182 33 § 1 st 2 p KkrL. 
1183 Prop 1991/92:83, s 130–131.  
1184 33 § 1 st 3 p KkrL. 
1185 Prop 1991/92:83, s 59 samt Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, 
s 219–222. 
1186 33 § 1 st 4 p KkrL jämförd med 33 § 3 st KkrL. 
1187 Prop 1991/92:83, s 132. 
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om krediten kan sägas upp. Möjligheten för kreditgivaren att säga upp krediten 
enligt fjärde villkoret infördes genom 1992 års konsumentkreditlag. Som 
tidigare nämnts föreslogs en bestämmelse med samma innehåll i 1977 års 
konsumentkreditlag, men lämnades då utan åtgärd. Avslaget motiverades med 
att så länge kredittagaren skötte sina betalningar i enlighet med kreditavtalet 
ansågs det inte finnas skäl för kreditgivaren att få säga upp krediten till 
betalning.1188 Även i propositionen till 1992 års konsumentkreditlag fördes en 
omfattande diskussion avseende avvägningen mellan konsumentens respektive 
näringsidkarens intressen i dessa fall. I lagrådsremissen ansågs att en förtida 
uppsägning till följd av försämrad säkerhet skulle få alltför stora konsekvenser 
för konsumenten och att konsumentens intresse skulle prioriteras. Det skulle 
också vara svårt för konsumenten att förstå varför krediten sagts upp när 
situationen uppkommit helt utan egen förskyllan. Kreditgivarens rätt till förtida 
uppsägning föreslogs därför begränsas till fall där kredittagaren själv 
uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat en avsevärd försämring i säkerhetens 
värde.1189 

Lagrådet och även departementschefen ansåg däremot inte att det förslaget 
var ändamålsenlig för fristående krediter och avfärdade det. Ett avskaffande av 
rätten till förtida betalning vid försämrad säkerhet skulle minska realsäkerhetens 
betydelse vid kreditprövningen och skulle kunna försvåra och fördyra för 
konsumenterna att få kredit.1190 Ställande av en säkerhet kunde ha varit 
avgörande för att en kredit hade beviljats och kreditens infriande var avhängig 
av att säkerheten inte tappade för mycket i värde. En försämring av säkerhetens 
värde bedömdes därför vara en så viktig förutsättning för avtalet att det kunde 
vara grund för uppsägning. En försämrad säkerhet för kreditgivaren ansågs 
rentav kunna äventyra kreditgivarens fortsatta verksamhet, i likhet med vad 
som skedde på fastighetsmarknaden i Sverige under 1990-talet. I ett längre 
tidsperspektiv ansågs en sådan utveckling kunna leda till högre kostnader för de 
svenska kredittagarna. Om inte möjligheten för kreditgivaren att säga upp 
avtalet när säkerheten försämrats fanns, skulle detta kunna påverka svenska 
kreditinstituts ställning på den internationella marknaden. Konsumenten kunde 
 

 
 

1188 Prop 1976/77:123, s 119, prop 1991/92:83, s 132 och Eriksson, Anders och Lambertz, 
Göran, Konsumentkrediter, s 224. 
1189 Prop 1992/92:83, s 60. 
1190 Prop 1991/92:123, s 131–132. 
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ändå garanteras visst skydd genom kravet på att försämringen av säkerheten 
måste varit väsentlig.1191 Lagen kom därmed att prioritera skyddet för 
finansstabiliteten och konsumentkollektivet på bekostnad av det individuella 
konsumentskyddet. Lagstiftaren stannade således för en avvägning till förmån 
för samhällsintresset och anlade ett mycket tydligt makroperspektiv. 

Möjligheten för kreditgivaren att enligt den fjärde omständigheten säga upp 
en kredit till följd av att den säkerhet som ställts för krediten avsevärt 
försämrats, överflyttades oförändrad till konsumentkreditlagen. Detta förefaller 
något anmärkningsvärt eftersom införandet av kreditprövningskravet gör att 
betydelsen av om en säkerhet ställts för krediten i princip inte längre ska ha 
någon avgörande betydelse. Kreditprövningen syftar till att undersöka kredit-
tagarens återbetalningsförmåga och den omständigheten att en säkerhet ställs 
för krediten ska normalt inte längre påverka beslutet om att bevilja krediten.1192 
Enligt motiven till 1992 års konsumentkreditlag angavs däremot att säkerheten 
oftast var ett avgörande villkor för att bevilja en kredit. Vid en försämring av 
säkerheten hade en väsentlig förutsättning för avtalet brustit och detta talade 
för kreditgivarens rätt att säga upp avtalet i förtid. Det argument som 
motiverade att regeln infördes har således inte samma bärighet längre. Eftersom 
säkerheten inte längre på samma sätt som tidigare är en grund för kreditavtalet 
borde en värdemässig förändring av denna inte heller kunna vara skäl för 
omedelbar uppsägning av krediten, så länge kredittagaren följer den avtalade 
avbetalningen enligt kreditavtalet. Därtill har det i förarbetena återkommande 
konstaterats att en uppsägning av en kredit i förtid kan försätta konsumenten i 
en väldigt svår ekonomisk situation. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten till 
följd av en försämrad säkerhet trots att kreditavtalet efterlevs, framstår som ett 
bristande konsumentskydd. 

Detta bristande konsumentskydd föreföll mest anmärkningsvärt vad avsåg 
kreditgivarens möjlighet att i förtid säga upp en bostadskredit på grund av att 
säkerhetens värde avsevärt försämrats till följd av en allmän prisnedgång på 
bostadsmarknaden. Bostadskrediter kom därför, som nämnts ovan, att år 2014 
undantas genom att ett nytt tredje stycke infördes i den aktuella bestämmelsen. 

 
 
 

1191 Prop 1991/92:123, s 57–62, s 130–133 och s 213. 
1192 Prop 2009/10:242, s 100. 
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Av detta nya tredje stycke framgår att, vad avser bostadskrediter, har kredit-
givaren rätt till betalning i förtid på grund av försämrad säkerhet endast om 
säkerheten avsevärt försämrats till följd av någon annan orsak än en allmän 
prisnedgång på den relevanta marknaden. Vid införandet av detta undantag 
vägde åter skyddet för konsumenten tyngst. I motiven betonas visserligen 
vikten av goda säkerheter för stabilitet på kreditmarknaden. Samtidigt framhålls 
dock att kreditgivarens krav på återbetalning av en bostadskredit kan få 
förödande konsekvenser för konsumenten, särskilt om bostadskrediten avser 
det egna hemmet. Bostadskrediter uppgår vanligen till stora belopp och det kan 
vara svårt att skaffa tillräckligt med pengar för att kunna lösa skulden och därtill 
kan konsumenten, om räntan för lånet är bunden, behöva betala ytterligare 
ersättning i form av ränteskillnadsersättning.1193 Ett skäl till ändringen är 
naturligtvis som nämns i propositionen, att bostadskrediter inte sällan uppgår 
till betydande belopp men också, som inte nämns, för att bostaden utgör ett 
hem och därmed är särskilt skyddsvärt.1194 

Har krediten beviljats med säkerhet i form av ett uppställt återtagande-
förbehåll i den sålda varan, görs ett andra undantag från huvudregeln.1195 I 
dessa fall kan säkerheten genomgå en värdeminskning till följd av varans 
stigande ålder och slitage. Så länge konsumenten sköter sina betalningar enligt 
avbetalningsplanen ska kreditgivaren inte kunna säga upp avtalet. Först om 
kredittagaren av grov vårdslöshet eller uppsåtligen orsakar att säkerheten 
avsevärt försämrats får krediten sägas upp.1196 

Den femte omständigheten som ger kreditgivaren rätt att säga upp krediten i 
förtid utgörs av situationer när det står klart att konsumenten försöker 
undandra sig betalningsskyldigheten genom att avvika, skaffa undan egendom 
eller på annat sätt undandra sig betalning.1197 

Slutligen görs i 33 § fjärde stycket konsumentkreditlagen ett undantag för 
bostadskrediter från regelns första, andra och tredje stycken.1198 Fjärde stycket 

 
 
 

1193 Prop 2013/14:44, s 19–22.  
1194 Artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 
1195 33 § 2 st KkrL. 
1196 Prop 1991/92:123, s 60. 
1197 33 § 1 st 5 p KkrL och prop 1991/92:83, s 57–62, s 130–133 och s 213. 
1198 33 § 3 st KkrL, tidigare 21 § 3 st 1992 års KkrL som tillkom efter riksdagsbehandlingen 
1991/92:LU28 och som har ändrats genom SFS 2014:201. 
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tar enbart sikte på bostadskrediter för vilka räntan för hela eller en del av avtals-
tiden, dock minst tre månader, är bunden. För dessa krediter har kreditgivaren 
rätt att få betalning i förtid på den dag då den tid för vilken räntan är bunden 
löper ut, förutsatt att detta har avtalats och det föreligger synnerliga skäl. Rätten 
att säga upp avtalet grundar sig i detta fall inte på omständigheter hänförliga till 
konsumenten utan på förhållanden på kreditgivarens sida.1199 

Även syftet med fjärde stycket har ifrågasatts ur konsumentskyddssynpunkt. 
Utifrån lagens konsumentskyddande syfte framstår det märkligt att det ska vara 
lättare att säga upp bostadskrediter än andra krediter. I syfte att inte urholka 
konsumentskyddet krävs dock att det föreligger synnerliga skäl för att krediten 
ska få sägas upp. Med synnerliga skäl avses dels att kredittiden ska ha en löptid 
om minst 30 år, dels att det i princip är fråga om en krissituation hos kredit-
givaren. Vidare ska kreditgivarens krissituation vara sådan att kreditgivarens 
fortsatta verksamhet står och faller med att krediterna får sägas upp, eller att de 
medel som behövs inte kan lånas upp till rimliga villkor.1200 

För att kunna säga upp krediten i förtid på grund av en betalningsförseelse 
enligt de tre första omständigheterna eller enligt det fjärde stycket vid synnerliga 
skäl, måste en uppsägningstid för skulden om minst fyra veckor löpa. Tiden 
löper från den tidpunkt då kreditgivaren sänt meddelandet om uppsägning i ett 
rekommenderat brev till konsumenten under dennes vanliga adress eller 
uppsägningen annars kommer konsumenten till handa.1201  

Genom att betala de förfallna posterna samt dröjsmålsränta före denna 
uppsägningstids utgång kan uppsägningen förhindras.1202 Uppsägningstiden 
gäller oavsett om hela eller delar av krediten sagts upp, eller om ändringen avser 
att amorteringstakten ska öka. Konsumenten ges härigenom ett betydande 
skydd vid betalningsdröjsmål, dels genom kravet på att dröjsmålet måste vara 
väsentligt, dels genom möjligheten att omintetgöra uppsägningen genom att 
betala. Uppsägningstiden löper därför från det att kreditgivaren vidtagit 

 
 
 

1199 Tidigare begränsades detta undantag genom att krediten skulle vara avsedd för 
bostadsändamål. Genom ändringen i 2010 års konsumentkreditlag behöver inte längre avsikten 
med krediten visas, utan indelningen görs efter om viss säkerhet lämnats. 33 § KkrL och prop 
2009/10:242, s 113. 
1200 1991/92:LU28 samt Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 228. 
1201 34 § 1 st KkrL. 
1202 34 § 2 st KkrL. 
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åtgärder för att underrätta kredittagaren, istället för från när kredittagaren 
verkligen tagit del av underrättelsen. Kreditgivaren kan antingen meddela 
kredittagaren genom att skicka meddelandet i ett rekommenderat brev till 
dennes vanliga adress, eller på annat sätt som ombesörja att meddelandet 
kommer kredittagaren till handa. Om uppsägningen av krediten görs med stöd 
av villkoren fyra eller fem ovan kan uppsägningen förhindras genast efter 
uppsägningen eller inom uppsägningstiden, om en betryggande säkerhet ställs. 
Möjligheten att förhindra uppsägning till följd av betalningsdröjsmål begränsas 
dock till att bara gälla en gång för varje skuld.1203 

Marknadsdomstolen har i ett avgörande fastställt att avtalsvillkor som 
innebär att kreditgivaren kan säga upp en kontokredit om denna beviljats på 
”felaktiga uppgifter” från kontohavaren i samband med kreditansökan, är 
oskäligt. Med hänvisning till den allmänna civilrättsliga principen att ett 
kontraktsbrott måste vara väsentligt för att kunna vara grund för hävning, 
konstaterades ett sådant avtalsvillkor vara oskäligt enligt 3 § avtalsvillkorslagen. 
Likaså ansågs ett avtalsvillkor som innebar att en kontokreditgräns kunde 
sänkas utan att kreditgivaren behövde underrätta kredittagaren i förväg vara 
oskäligt. Även ett avtalsvillkor som föreskrev att krediten kunde sägas upp om 
kredittagaren inte följde kontobestämmelserna ansågs oskäligt med hänvisning 
till konsumentkreditlagen.1204 

5.3.3.3 Ett långtgående konsumentskydd 

Genom införandet av 1992 års konsumentkreditlag stärktes således skyddet för 
konsumenten mot förtida uppsägning av krediten från kreditgivarens sida 
avsevärt genom att samtliga krediter kom att omfattas av lagens krav. Regeln 
överfördes till den nya konsumentkreditlagen med enbart redaktionella 
ändringar. Bestämmelsen tar sikte på att skydda konsumenten som en svagare 
part och konsumentskyddet omfattar alla konsumenter. 

Trots att begränsning i kreditgivarens rätt att säga upp krediten avsevärt 
inskränker kreditgivarens avtalsfrihet, motiverades inte detta särskilt i 
förarbetena och kan kanske förklaras av en allmän acceptans för konsumentens 
behov av skydd mot den avtalsmässigt starkare kreditgivaren. Begränsningarna i 

 
 
 

1203 34 § 3 st KkrL och prop 1991/92:83, s 63–65. 
1204 21–23 §§ 1992 års KkrL, nuvarande 33–36 §§ KkrL och MD 1997:1. 
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kreditgivarens rätt att säga upp krediten i förtid är en av de regler i konsument-
kreditlagen som erbjuder ett starkt skydd mot överskuldsättning för kredit-
tagaren. 

Någon motsvarighet till regeln om kreditgivarens rätt att säga upp krediten i 
förtid återfinns inte i konsumentkreditdirektivet. Det gör däremot bestämm-
elsen om rätten för kredittagaren att säga upp krediten i förtid. Med hänsyn till 
att direktivet trots allt syftar till att stärka konsumentskyddet talar just denna 
jämförelse för att det är konsumentens ekonomiska intresse som i första hand 
skyddas i direktivet. 

5.3.4 Återtaganderätt vid kreditköp 

5.3.4.1 Innebörden av ett återtagandeförbehåll vid kreditköp 

Ett återtagandeförbehåll ger kreditgivaren en laglig rätt att återta den sålda 
varan om kredittagaren inte uppfyller sin del av kreditköpsavtalet. Ett sådant 
förbehåll innebär en god fördel för säljaren genom att den köpta varan lämnas 
som säkerhet för krediten. Först när avbetalningsskulden är helt betald kan 
köparen fritt förfoga över varan utan att riskera straffrättslig påföljd.1205 

För att återtagandeförbehållet ska vara giltigt krävs enligt 38 § andra stycket 
konsumentkreditlagen att det är säljaren själv som i samband med köpet gjort 
förbehållet för att trygga sin rätt till betalning. Således kan ingen annan än 
säljaren uppställa ett återtagandeförbehåll i varan. Däremot kan säljaren överlåta 
eller pantsätta sin rätt till annan som då kan åberopa förbehållet mot 
konsumenten. Säljaren kan bara uppställa förbehållet i syfte att trygga sin egen 
rätt till betalning på grund av kreditköpet. Förbehållet måste uppställas i 
samband med köpet. Detta innebär att säljaren inte kan ställa upp ett förbehåll 
om återtaganderätt om konsumenten betalar med ett lån från en bank eller 
någon annan kreditgivare.1206 Kravet på samband mellan köpet och krediten 
omöjliggör också generella förbehåll, som att säljaren vid alla kreditförsäljningar 
till köparen ska ha rätt att återta varan vid väsentliga betalningsdröjsmål. 
Formuleringen trygga ”sin rätt till betalning” syftar på betalning för varan som 
sådan och inte en fordran som kan uppkommit till följd av exempelvis en 
reparation. Vidare krävs att innehållet i återtagandeförbehållet är giltigt enligt 

 
 
 

1205 Prop 1976/77:123, s 125. 
1206 Prop 1976/77:123 s 125–129 och s 178. 
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allmänna avtalsrättsliga regler och inte strider mot konsumentkreditlagens 
tvingande bestämmelser.1207 Möjligheten att uppställa återtagandeförbehåll 
begränsas också av kravet på sakrättslig giltighet, som inte anges i konsument-
kreditlagen men följer av praxis.1208 

5.3.4.2 Skydd mot godtyckligt återtagande 

Reglerna om begränsningen av kreditgivarens rätt att återta en vara vid kredit-
köp återfinns i 38–41 §§ konsumentkreditlagen. Bestämmelserna saknar 
motsvarighet i konsumentkreditdirektivet. De infördes i 1977 års konsument-
kreditlag och har sedan överflyttats till senare lagstiftning enbart med 
redaktionella justeringar.1209 

Reglerna om begränsningen av kreditgivarens rätt att återta en vara vid 
kreditköp utgår från två konsumentskyddande moment. Det första momentet 
anger de förutsättningar som måste föreligga för att kreditgivaren ska ha rätt att 
göra ett förbehåll om återtaganderätt gällande och regleras i 38 § konsument-
kreditlagen. Det andra konsumentskyddande momentet reglerar situationen när 
kreditgivaren har rätt att göra återtagandeförbehållet gällande och utgörs av be-
stämmelser för vad parterna har rätt att tillgodogöra sig enligt avtalet och 
återfinns i 40–41 §§ konsumentkreditlagen. 

Det första momentet uppställer vissa krav för att återtagandeförbehållet ska 
kunna göras gällande. För det första måste, som nämnts i föregående avsnitt, 
återtagandeförbehållet vara giltigt. Vidare krävs för att återtaganderätt ska 
föreligga att det uppkommit en rätt för kreditgivaren att ta betalt i förtid enligt 
33 och 34 §§ konsumentkreditlagen.1210 En sådan rätt kan, som diskuterats i 
avsnitt 5.3.3.2, uppkomma i tre olika situationer: att köparen är sen med 
betalningen, att en säkerhet ställd för varan avsevärt försämrats, eller att 
köparen undandrar sig att betala skulden.1211 Om varan ska återtas under 
 

 
 

1207 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 257–258. 
1208 Se exempelvis NJA 1975 s 222 och NJA 1982 s 312. 
1209 15–19 §§ 1977 års KkrL, 25–29 §§ 1992 års KkrL och 38–41 §§ KkrL.  
1210 38 § 2 st KkrL hänvisar till 33 och 34 §§ KkrL. Genom ett tillägg i överensstämmelse med 
ändringarna om kreditgivarens rätt till betalning i förtid, infördes motsvarande ändringar i 
reglerna om återtagande av vara genom 25 § 2 st 2 p 1992 års KkrL. 
1211 Konsumentskyddet kom i detta avseende att minska något efter införandet av 1992 år 
konsumentkreditlag, eftersom återtaganderätt numera även kan göras när en säkerhet ställd för 
krediten avsevärt försämrats samt när köparen undandrar sig att betala skulden. Jmf 15 § 2 st 
1977 års KkrL och 25 § 2 st 1992 års KkrL respektive 38 § 2 st KkrL.  
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åberopande av att säkerheten för krediten försämrats förutsätter detta att 
konsumenten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet orsakat försämringen.1212 
För att göra återtagandeförbehållet gällande uppställs krav på att kreditgivaren 
har rätt till betalning, vilket bland annat innebär att fordringen inte få vara 
preskriberad.1213 

För att kreditgivaren ska kunna återta varan krävs vidare att 
förutsättningarna enligt 34 § konsumentkreditlagen är uppfyllda. För det första 
har konsumenten rätt till en uppsägningstid om fyra veckor från den tidpunkt 
då kreditgivaren sänder meddelandet om uppsägning i ett rekommenderat brev 
till dennes vanliga adress eller uppsägningen annars kommer konsumenten till 
handa. Konsumenten har dessutom alltid rätt att förhindra ett återtagande som 
grundas på dröjsmål med betalningen, genom att innan återtagandet skett betala 
vad som förfallit till betalning jämte dröjsmålsränta och de kostnader som är 
ersättningsgilla för återtagande.1214  

Vad som avses med vad som förfallit till betalning är inte helt klarlagt och 
rättsläget är oklart. Den mest sannolika tolkningen är att konsumenten måste 
betala hela beloppet för att undvika att varan återtas och skulden reduceras då 
enligt bestämmelsen om förtidsbetalning i 36 § konsumentkreditlagen.1215 
Genom att betala de försummade avbetalningarna jämte ränta och kostnader 
kan konsumenten få behålla varan. Är grunden för återtagandet istället att 
säkerheten för krediten har försämrats eller att köparen undandrar sig att betala 
skulden, kan konsumenten förhindra återtagandet genom att ställa en godtagbar 
säkerhet för fordran.1216 Konsumentens rätt att förhindra uppsägning 
respektive återtagande gäller dock bara en gång. Har möjligheten att förhindra 
uppsägningen utnyttjats en gång kan varan återtas enligt uppsägningen vid nästa 
tillfälle.1217 

Det finns inget preciserat krav på hur återtagandeförbehållet ska 
utformas.1218 Det borde vara tillräckligt att förbehållet innehåller information 
 

 
 

1212 33 § 2 st KkrL. 
1213 Eriksson, Anders, och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 259. 
1214 38 § 3 st och 40 § 3–5 st KkrL. 
1215 En utförlig diskussion i frågan finns i Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsument-
krediter, s 262–264, men har lämnats utan kommentar i motiven till konsumentkreditlagen. 
1216 38 § 3 st KkrL.  
1217 34 § 3 st KkrL och Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 261. 
1218 NJA 1975 s 222. 
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om att kreditgivaren har rätt att återta varan enligt konsumentkreditlagens 
föreskrifter. En sådan formulering kan dock vara svår för konsumenten att 
förstå innebörden av, men enbart en vag formulering medför inte att klausulen 
blir utan verkan. En otydlig formulering strider däremot sannolikt mot god 
kreditgivningssed. Konsumentkreditlagen uppställer inget krav på att 
uppsägningen av krediten ska innehålla ett meddelande om att varan som 
förbehållet avser kan komma att återtas. Kreditgivarens återtaganderätt är inte 
beroende av någon underrättelse till konsumenten om detta. En sådan 
underrättelse bör dock enligt god kreditgivningssed finnas med i underrättelsen 
om uppsägning av krediten.1219 

Det andra konsumentskyddande momentet som regleras i 40–41 §§ 
konsumentkreditlagen utgörs av regler som ska ta till vara konsumentens 
intressen i de fall ett återtagande genomförs.1220 I 40 § konsumentkreditlagen 
regleras vad var och en av parterna får tillgodoräkna sig. Med hjälp av 
avräkningen slås fast vilken av parterna som har en skuld till den andre och hur 
stor skulden är. I 41 § konsumentkreditlagen anges hur rättsförhållandet ska 
upplösas efter avräkningen. Bestämmelserna tar sikte både på om återtagandet 
görs med hjälp av Kronofogdemyndigheten, men också om parterna själva 
ombesörjer återtagandet.1221 

När ett återtagande genomförs är utgångspunkten att kreditgivaren ska ha 
ersättning av konsumenten på samma sätt som om hela skulden betalas i förtid. 
Konsumenten ska tillgodoräknas värdet av den återtagna varan. 

Den återtagna varans värde ska enligt 40 § andra stycket beräknas efter vad 
säljaren kan tänkas få ut vid försäljning på lämpligt sätt. Beloppet ska beräknas 
efter avdrag för eventuella försäljningskostnader som exempelvis, transport, 
annonsering och reparation. Kreditgivaren får dessutom tillgodoräkna sig 
ersättning för utsökningsavgift, skälig kostnad för transport av varan samt utgift 
för inställelse vid förrättning för återtagande om sådan uppkommit. Har varan 
ökat i värde tillfaller beloppet köparen.1222 För att konsumenten inte ska 
drabbas av en alltför betydande förlust är det viktigt att det finns en fungerande 
andrahandsmarknad för den aktuella varan. Därav bestämmelsen i 39 § 
 

 
 

1219 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 256 och s 260. 
1220 38 § KkrL. 
1221 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 271. 
1222 Prop 1976/77:123, s 181–183. 
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konsumentkreditlagen om möjlighet att meddela framtida förbud mot att 
använda återtagandeförbehåll vid försäljning av varor som inte är lämpade som 
kreditsäkerhet. Av Konsumentverkets allmänna råd framgår att kreditgivaren 
inte bör utnyttja återtaganderätt för andra varor än de som har ett kontantpris 
som överstiger 1/10 av prisbasbeloppet, motsvarande 4 430 kronor, och där 
det finns en fungerande andrahandsmarknad.1223 Även om ett förbehåll skulle 
strida mot förbudet blir det inte ogiltigt, men skulle kunna ogiltigförklaras enligt 
36 § avtalslagen.1224 

Vidare har kreditgivaren rätt att tillgodoräkna sig den obetalda delen av 
kreditfordran med avdrag för den del av kreditkostnaden som den inte 
utnyttjade kredittiden utgjort i förhållande till den avtalade kredittiden, på 
samma sätt som vid betalning i förtid. Kostnaden för upplägg av krediten får 
tillgodoräknas om den angetts i avtalet och inte är oskälig. Dröjsmålsränta 
ersätts, men inte med högre belopp än den begränsning som finns i 6 § ränte-
lagen.1225 

Visar avräkningen vid återtagandet däremot att köparen får tillgodoräknas 
ett större belopp än kreditgivaren, får varan enligt 41 § första stycket endast 
återtas om kreditgivaren betalar mellanskillnaden till köparen, eller när varan 
värderas av Kronofogdemyndigheten, nedsätter mellanskillnaden hos 
myndigheten. Visar avräkningen tvärtom att kreditgivaren ska tillgodoräknas ett 
större belopp än köparen får kreditgivaren enligt huvudregeln i 41 § tredje 
stycket konsumentkreditlagen inte kräva ut mellanskillnaden. Denna så kallade 
restskuld får enbart krävas ut i de fall konsumenten vanvårdat varan så att den 
minskat väsentligt i värde. Konsumenten ska med andra ord enligt huvudregeln 
bli fri från skulden när varan återtagits. Syftet med detta är att styra kredit-
givarna att eftersträva kortare kredittider och högre kontantinsatser.1226 

 
 
 

1223 Prisbasbeloppet för år 2016 enligt socialförsäkringsbalken uppgår till 44 300 kronor. KOVFS 
2011:1, Till 38 § konsumentkreditlagen om återtagande vid kreditköp av vara, s 8. 
1224 Prop 1976/77:83, s 131. 
1225 40 § KkrL. Tidigare 27 § 1992 års lag och 17 § KkrL 1977 års lag och prop 1976/77:123 
s 131–133. Paragrafen kom att ändras genom lag (1978:598) i samband med ändringarna i lag om 
avbetalningsköp mellan näringsidkare med flera, men ändrades inte i sak.  
1226 Bakgrunden till bestämmelsen var att det vid avräkningen mellan parterna enligt 1915 års 
avbetalningsköpslag i regel uppkom en skillnad mellan varans värde och det värde kredittagaren 
hade betalat för varan, en så kallad restskuld. Restskulden uppgick då ofta till en stor del av 
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När denna begränsning av kreditgivarens rätt att få ersättning vid 
återtagande av en vara först lades fram som lagförslag vid tillkomsten av 1977 
års konsumentkreditlag, fanns inget undantag för kreditgivaren för att få kräva 
ut restskulden. Förslaget mötte hårt motstånd, bland annat eftersom det ansågs 
strida mot principen att avtal ska hållas.1227 Bestämmelsens dåvarande 
utformning motiverades med att en fordringsägare alltid har två alternativa 
möjligheter att ta till om kredittagaren inte betalar fordran i tid. Kreditgivaren 
kan antingen vidta fordringsrättsliga åtgärder med grund i avtalet, eller använda 
sig av domstols- och utmätningsförfarande. Att återta varan enligt avtalet måste 
framstå som så mycket förmånligare för kreditgivaren att denne i gengäld borde 
kunna nöja sig med det värde den återtagna varan inbringar. En sådan lösning 
ansågs tala för att användandet av återtagandeförbehåll skulle begränsas till 
varor lämpade som en sådan säkerhet. Förhoppningen var att regeln också 
skulle påverka kontantinsatsens storlek och ge en kredittid anpassad till varans 
livslängd. För de kreditgivare som inte kan acceptera detta återstår alltid 
möjligheten att utnyttja utmätningsförfarandet.1228 

Efter behandling i lagutskottet kom regeln dock att ändras till den 
utformning den har i dag. Restskulden kan krävas i de fall köparen vanvårdat 
varan och därigenom utsatt den för en betydande värdeminskning. Lagutskottet 
motiverade utförligt det tillagda undantaget utifrån en allmänpreventiv 
synvinkel. Det ansågs viktigt att köparen visste att varan inte fick behandlas hur 
som helst, även om tillägget inte skulle fylla något egentligt praktiskt behov. 
Utformningen skulle bidra till att upprätthålla det allmänna rättsmedvetandet. 
Innebörden av en ”betydande värdeminskning” lämnades till rättspraxis.1229 
Den omfattande diskussionen kring bestämmelsen visar med tydlighet den 
moraliska laddning som denna till synes harmlösa fråga väckte. 

Från det belopp som ska tillgodoräknas köparen har säljaren enligt 41 § 
andra stycket också rätt att få avräkna vissa utgifter som kan uppkomma till 
följd av återtagandet av varan. De utgifter som kan aktualiseras ska ha 

 
 
 

varans pris och blev vid återtagandet direkt förfallen till betalning. 4 § 1915 års avbetalnings-
köplag och prop 1976/77:123, s 50. 
1227 En ledamot av Kreditköpskommittén hade reserverat sig mot förslaget och 
remissinstanserna var negativa. Ett flertal motioner väcktes också av denna anledning. 
1228 18 § KkrL 1977 års lag och prop 1976/77:123, s 133. 
1229 Prop 1976/77:123, s 133 och LU 1977/78:5, s 44–45. 
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uppkommit genom att kreditgivaren för att kunna återta varan och använda 
denna, har betalat en skuld som köparen har. De exempel som anges i 
propositionen är utgifter för en reparationsskuld som köparen har till tredje 
man som har retentionsrätt i varan, eller för skatter som måste betalas för att 
varan ska kunna brukas. Kreditgivaren har då rätt att ta ut ersättning av köparen 
och avräkna denna mot det belopp som annars skulle ha lämnats till köparen. 
Betalningen av en sådan skuld är dock inte något som får tillgodoräknas på 
kreditgivarens sida vid avräkningen enligt 40 § konsumentkreditlagen och ingår 
inte i det saldo som utgör restskulden. Även om kreditgivaren har betalat 
nämnda utgifter kan således inte den restskuld kreditgivaren i angivna fall har 
rätt till öka.1230 Däremot kan en fordringsrätt som inte regleras i konsument-
kreditlagen föreligga enligt 40 § andra stycket. Uppkommer frågan får den lösas 
enligt allmänna avtals- och fordringsrättsliga regler. Betalningsskyldighet 
föreligger sannolikt om sådan har avtalats för den uppkomna situationen. Även 
utan avtal kan betalningsskyldighet sannolikt anses föreligga. Utgångspunkten 
för en sådan lösning är att köparen anses ha ansvar att se till att det inte finns 
några hinder, annat än de i lagen godtagna, mot att återtaganderätten kan 
genomföras när lagens förutsättningar är uppfyllda. Föreligger hinder bör 
konsumenten vara skyldig att ersätta kreditgivaren för dessa kostnader.1231 

Om konsumenten samtycker finns det inget hinder i konsumentkreditlagen 
mot att parterna själva administrerar avräkningen. Konsumentskyddet riskerar 
då att avtalas bort eftersom konsumenten kan avstå från en rättighet när den 
aktualiseras.1232 Enligt god kreditgivningssed följer dock att kreditgivaren både 
ska följa avräkningsreglerna och redovisa förfarandet för konsumenten så att 
denne kan förstå hur beräkningen genomförts.1233 

För att kunna nyttja det enklare utmätningsförfarandet krävdes tidigare att 
parterna upprättat och skrivit under en handling om kreditköpet. Genom en 
lagändring från år 2012 har kravet på parternas underskrift avskaffats.1234 
 

 
 

1230 41 § 2 st § KkrL. I samband med ändringar i lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan 
näringsidkare m fl, ändrades även regeln i konsumentkreditlagen. Ändring av 17 och 18 §§ genom 
SFS (1978:598) och prop 1977/78:142, s 82 och s 74–77, s 94–95 och s 103, samt Eriksson, 
Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 284–285. 
1231 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 284–285. 
1232 5 § KkrL och prop 2009/10:242, s 44. 
1233 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 273. 
1234 SFS 2012:69 som ersatt 43 § KkrL. 
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Denna ändring följer av att det i konsumentkreditlagen inte längre finns något 
krav på ett skriftligt avtal mellan parterna. Syftet med att avskaffa kravet på 
skriftlighet och undertecknande var att skapa bättre förutsättningar för att ingå 
kreditköp på distans. Sedan lagändringen är det istället tillräckligt med 
dokumentation i en handling eller dokumentation som sparats i annan läsbar 
och varaktig form samt att denna innehåller uppgifter om förbehållet om 
återtaganderätt, kontantpriset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kredit-
fordran och tidpunkterna för betalning. Till skillnad från huvudregeln i 
konsumentkreditlagen ska köparen alltså underteckna eller signera avtalet med 
en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 § lagen om kvalificerade 
elektroniska signaturer.1235 Detta krav anses nödvändigt för att 
dokumentationen ska kunna verkställas genom det förenklade förfarandet. 
Konsumenten har också rätt att gratis få en kopia av kreditavtalet, exempelvis 
elektroniskt. Kravet på dokumentation ska tillgodose det konsument-
skyddsintresse som det tidigare skriftlighetskravet avsåg att fylla.1236 

Har kreditgivaren återtagit varan kan konsumenten enligt 29 § konsument-
kreditlagen inom 14 dagar återlösa varan. För att göra detta krävs att 
konsumenten betalar kreditgivaren det värde varan hade vid återtagandet samt 
restskulden om avräkningen visade en sådan. Kreditgivaren kan således inte 
göra sig av med den återtagna varan innan dessa 14 dagar gått. 

5.3.4.3 Ett starkt konsumentskydd 

Reglerna som begränsar säljarens rätt att återta en vara såld med återtagande-
förbehåll ger ett långtgående konsumentskydd. Det som konsumenten skyddas 
mot är att kreditgivaren inte godtyckligt får utnyttja sin rätt att återta varan 
exempelvis som påtryckning för att få betalt. Återtaganderättens betydelse som 
kreditsäkerhet ifrågasattes vid införandet av 1977 års konsumentkreditlag. 
Kreditgivaren hade vanligen inget större intresse av att ta tillbaka varor sålda 
med återtagandeförbehåll, eftersom det ofta var relativt billiga varor som 
snabbt förlorade i värde vid användning. Kreditgivaren ansågs istället kunna få 
bättre säkerhet genom att låta göra en prövning av konsumentens 
återbetalningsförmåga. Återtagandeförbehåll som kreditsäkerhet behölls dock 

 
 
 

1235 Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. 
1236 Prop 2011/12:28, s 11–13. 
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men genom bestämmelserna i konsumentkreditlagen stärktes konsument-
skyddet.1237 

För de fall kreditgivaren har stöd i lagen för att återta varan ska konsument-
en skyddas genom att tillgodoräknas varans värde vid återtagandet. 
Begränsningarna i rätten att återta varan kan således förebygga att kredittagaren 
hamnar i en svår ekonomisk situation. Om en vara återtas ger regeln också ett 
skydd genom att konsumenten enligt huvudregeln inte behöver betala den 
kvarstående skulden. 

En svaghet i konsumentskyddet är att själva återtagandet kan ske på helt 
privat väg. Som nämnts ovan kan konsumenten avstå sina rättigheter enligt 
konsumentkreditlagen när rättigheten materialiserats.1238 I värsta fall kan 
konsumenten ha gjort detta utan att förstå innebörden av avståendet. 
Återtagande av varan kan då komma att ske trots att förutsättningarna för 
återtagandet enligt lagen inte är uppfyllda. Det finns även risk för att 
avräkningen inte görs i enlighet med lagen och att konsumenten missgynnas 
ekonomiskt. För en konsument som gått med på ett sådant avtal om 
återtagande som missgynnar denne återstår möjligheten till jämkning enligt 36 § 
avtalslagen.1239  

I propositionen till den ursprungliga regeln i 1977 års lag fanns en relativt 
lång allmänmotivering till regelns införande, men det saknades i princip 
diskussioner om gäldenären respektive borgenären. Det slogs dock fast att 
kreditköp med återtagandeförbehåll kunde vara enda möjligheten för vissa 
konsumenter att köpa dyrare varor. Utifrån från detta förefaller den gäldenär 
som ska skyddas vara en ekonomiskt svag part med behov av kredit för att 
kunna köpa dyrare konsumtionsvaror. Samtidigt poängterades vikten att även 
ekonomiskt svaga hushåll skulle kunna konsumera. Följaktligen är regeln om 
återtagandeförbehåll inte bara viktig för konsumentskyddet utan också för att 
öka konsumtionen. Borgenärerna omnämndes alltså inte heller i någon större 
omfattning i diskussionerna i motiven. Däremot hänvisades till studier som 
gjorts av kreditköp och som visade att kreditgivarna utsatte konsumenterna för 

 
 
 

1237 Prop 1976/77:123, s 125–126. 
1238 Se närmare avsnitt 4.2. 
1239 Eriksson, Anders och Lambertz, Göran, Konsumentkrediter, s 261–262. 
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en avsevärd press genom att hota dem med att ta tillbaka varorna. 1240 Be-
stämmelserna om återtaganderätt tar till vara konsumentens skyddsintresse och 
skyddar konsumenten som svagare part. 

Reglerna för återtaganderätt vid kreditköp innebär en avsevärd inskränkning 
av borgenärernas valfrihet exempelvis vad avser vilka varor som får säljas med 
återtagandeförbehåll respektive när återtagandeförbehållet får åberopas. Trots 
detta redovisas inte närmare vilka intresseavvägningar som ligger till grund för 
regeln.  

Termen konsumentskydd nämns förvånansvärt nog inte alls i motiven. I ett 
fall har istället skrivningen ”tillvaratar konsumentens intressen” använts för att 
motivera regler för hur avräkning ska ske.1241 

5.4 Skuldsanering 

5.4.1 Behovet av skuldsanering för överskuldsatta gäldenärer 

Den första skuldsaneringslagen trädde i kraft den 1 juli 1994. Vid denna tid 
hade hushållens skuldsättning ökat kraftigt på ett sätt som inte skett tidigare. 
Hushållens skulder var vid lagens tillkomst nästan lika stora som hushållens 
disponibla inkomster. Hushållens lånetakt hade efter en liten nedgång mellan 
åren 1990 till 1992 åter börjat öka. Den privata konsumtionen hade ökat 
snabbare än vad de disponibla inkomsterna gjort och den utvecklingen 
befarades fortsätta. Prisnedgången på fastighetsmarknaden och tilltagande 
arbetslöshet i början på 1990-talet indikerade att hushållens skuld-
sättningsproblem kunde komma att bli mer långvariga. För vissa svenska 
hushåll var skuldsituationen sådan att det inte fanns någon annan utväg att klara 
skuldbördan än genom någon form av nedskrivning helt eller delvis av skuld-
erna. Det ökande antalet överskuldsatta gjorde att samhället stod inför ett nytt 
problem som saknade en tillfredsställande lösning. Skuldsanering bedömdes 
vara en angelägen fråga för samhället och det fanns skäl att skapa bättre 
möjligheter till skuldavskrivning för fysiska personer efter samma mönster som 
använts i de nordiska grannländerna Danmark, Norge och Finland.1242 

 
 
 

1240 Prop 1976/77:123, s 125–137. 
1241 Prop 1976/77:123, s 127. 
1242 Prop 1993/94:123, s 33–41 och s 75. 
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I utredningen som närmast föregick den första skuldsaneringslagen 
redovisas de argument som framfördes för att en skuldsaneringslag borde 
införas i svensk rätt.1243 Utredningens argument som talade för antagandet av 
en särskild skuldsaneringslag kan sammanfattas i fyra olika punkter. 

För det första konstaterades att antalet enskilda gäldenärer med skuld-
problem hade blivit fler. Därtill hade antalet enskilda mål hos Kronofogde-
myndigheten ökat kraftigt och ett flertal gäldenärer var föremål för indrivning i 
flera mål samtidigt. 

För det andra saknades ett regelverk som kunde hjälpa överskuldsatta 
gäldenärer. De regler som kunde tillämpas, ackords- och konkursreglerna, var 
inte utformade för att tillämpas på fysiska gäldenärer. Ett underhandsackord 
förutsatte att borgenärerna frivilligt godtog gäldenärens förslag till uppgörelse 
och offentliga ackord tillämpades i praktiken bara på juridiska personer. För en 
fysisk person som försatts i konkurs och där konkursen inte avslutats med 
ackord kvarstod således betalningsansvaret för alla de skulder som inte betalats 
i konkursen. 

Det tredje skälet som anfördes var de samhällsekonomiska konsekvenserna. 
De aspekter som särskilt lyftes fram var kostnaderna för att utnyttja 
indrivningsmyndighetens tjänster för resultatlösa indrivningar, ökade 
socialbidragskostnader och skattebortfall till följd av svartarbete. 

Ett fjärde skäl för införandet av en skuldsaneringslag var att de försök med 
självreglerande åtgärder som vidtagits visat sig vara otillräckliga. Varken 
Kontonämndens arbete med att få av- eller nedskrivning genom underhand-
ackord för svårt skuldsatta gäldenärer eller socialtjänstens rådgivning hade varit 
tillräckliga för att hjälpa överskuldsatta med skuldsanering.1244 

 
 
 

1243 Efter ett antal motioner i riksdagen tillsattes Insolvensutredningen år 1988, som lämnade 
delbetänkandet SOU 1990:74, Skuldsaneringslag. Även SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, 
låg till grund för införandet av en skuldsaneringslag.  
1244 För en uppgörelse i Kontokortsnämnden angavs att fem principiella förutsättningar måste 
vara uppfyllda. För det första skulle gäldenären ha disponibla inkomster som motsvarade 
förbehållsbeloppet för införsel eller utmätning. För det andra skulle gäldenären sakna 
utmätningsbara tillgångar. För det tredje skulle gäldenären ha försökt minska skuldbeloppet 
genom exempelvis individuella avbetalningsplaner. För det fjärde skulle det totala skuldbeloppet 
uppgå till minst ett och ett halvt basbelopp. För det femte fick det inte finnas misstankar om 
kriminellt beteende i samband med att kontokrediterna beviljats. SOU 1988:55 Hushållens skuld-
sättning, s 106 – 108 och s 127–141 och SOU 1990:74, Skuldsaneringslag, s 17–18. Se även 
avsnitt 2.4.4. 
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Skuldsaneringslagen till trots har antalet svårt skuldsatta gäldenärer sedan 
lagen infördes bara fortsatt att öka och behovet av att komma till rätta med 
överskuldsatta gäldenärer kvarstår än idag som ett svårlöst problem.1245 Hur 
lagen ska vara utformad är däremot en mer omdiskuterad fråga.1246 Skuld-
saneringslagen har vid två tillfällen ersatts med en helt ny lag, senast år 2006, 
och även i övrigt genomgått en del ändringar genom åren.1247 Ett förslag till en 
ny skuldsaneringslag har också lagts fram.1248 

De ändringar som utretts respektive genomförts i skuldsaneringslagen inom 
det område som studeras i detta arbete har alla syftat till att underlätta för 
överskuldsatta gäldenärer att komma ur sin svåra ekonomiska situation genom 
att beviljas skuldsanering. Gäldenärskretsen har vid två tillfällen vidgats så att 
även aktiva näringsidkare ska kunna beviljas skuldsanering.1249 Själva 
skuldsaneringsförfarandet har också effektiviserats och förenklats genom 
avskaffandet av det så kallade egenförsöket och genom att låta Kronofogde-
myndigheten bära huvudansvaret för hela förfarandet, detta utvecklas närmare i 
avsnitt 5.4.3.1250 Därtill ska skuldernas ålder inte längre beaktas särskilt vid den 
allmänna skälighetsbedömningen, se närmare avsnitt 5.4.8.4.1251 

 
 
 

1245 Kronofogdens nyheter 2014-08-21. 
1246 Riksdagens revisorer har vid inte mindre än tre tillfällen granskat skuldsaneringslagen. År 
1995 granskades skuldsaneringslagens tillämpning, förslag 1995/96:RR9, med en uppföljande 
offentlig utskottsförfrågning angående erfarenheterna av tillämpningen av lagen, betänkande 
1996/97:LU6. Riksdagens revisorer genomförde en ny granskning av lagens tillämpning i 
2000/01:RR4 och påtalade långa handläggningstider. Slutligen har en granskning av 
skuldsaneringssystemets effektivitet granskats, RiR 2015:14. Därtill finns utvärderingar av lagen 
och dess tillämpning i KV:s rapport 1995/96:34, RSV rapport 2002:5 och SOU 2000:29, Starka 
konsumenter i en gränslös värld. En utredning tillsattes år 2001, Skuldsaneringsutredningen, för 
övergripande uppföljning och utvärdering, bet 2000/01:LU12 och dir 2002:139. Utredningen 
utmynnade i SOU 2004:81, Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande. Två 
nya utredningar har tillkommit under år 2013, SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan och SOU 2013:78, 
Överskuldsättning i kreditsamhället?  
1247 SFS (1994:334), (1994:1984), (1995:313), (1996:267), (1996:780), (1997:371), (1997:848), 
(2004:834), (2005:244), (2005:703), (2006:548), (2006:555), (2006:718) och SFS (2011:472). 
Införandet av 1994 års lag har kommenterats av Lennander, Gertrud, Skuldsanering för 
privatpersoner och införandet av 2006 års lag har kommenterats av Persson, Annina H, Ett nytt 
skuldsaneringsförfarande, s 86–105.  
1248 Lagrådsremiss Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på 
nytt.  
1249 Ändringarna genomfördes genom SFS (1996:780) och SFS (2011:472). 
1250 SFS (2006:548). 
1251 SFS (2011:472). 
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Frågan om vilka och hur många överskuldsatta gäldenärer som ska kunna 
beviljas skuldsanering är dock kontroversiell. Samtidigt som det i 2008 års 
utredning utretts varför så få evighetsgäldenärer ansökte och beviljades skuld-
sanering, uttrycktes i den efterföljande propositionen en rädsla för att fler 
gäldenärer skulle kunna komma att beviljas skuldsanering och vilka 
konsekvenser det skulle kunna få om ytterligare lättnader infördes i lagen. När 
regeringens proposition år 2011 antogs, gjorde riksdagen samtidigt ett 
tillkännagivande att det var angeläget att fler svårt skuldsatta gäldenärer skulle 
beviljas skuldsanering.1252 Regeringen tog intryck av riksdagsbehandlingen och 
det resulterade i två nya utredningar under år 2013, i vilka det lämnades förslag 
till åtgärder för att motverka överskuldsättning.1253 Den ena utredningen SOU 
2013:72, Ut ur skuldfällan har åter sett över frågan om skuldsanering för 
evighetsgäldenärer och i den andra, SOU 2013:78, Överskuldsättning i kredit-
samhället?, har en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning 
lagts fram. 

I anledning av det omfattande utredningsarbete som skuldsaneringslagen 
genomgått genomförde Riksrevisionen år 2015 en granskning av effektiviteten 
av regeringens åtgärder. Slutsatsen var, föga överraskande, att systemet 
förbättrats men att flera brister som tidigare påpekats fortfarande kvarstod. 
Åtgärder för att förebygga överskuldsättning poängterades liksom betydelsen av 
att snabbt rehabilitera svårt skuldsatta.1254 

Frågan om hur många som ska kunna beviljas skuldsanering och vilka krav 
som ska ställas på konsumenten för att uppnå skuldsanering fortfarande 
kontroversiell. Den senaste utvecklingen kan tolkas som ett tecken på ett bland 
politiker, och kanske även samhället i stort, förändrat förhållningssätt till skuld-
sanering och överskuldsatta. Enskilda individers behov av att komma tillbaka 
”till ett normalt samhällsliv” och bli ”den goda medborgaren” har fått en mer 
framskjuten placering bland argumenten i förarbetena och i samhällsdebatten. 

 
 
 

1252 Dir 2012:30. 
1253 SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan och SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället? 
1254 Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? RiR 2015:14 och 
Riksrevisionens beslut 2014-11-24, dnr 31-2014-0933. 
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Att fler människor är i behov av skuldsanering för att lösa sina ekonomiska 
problem tycks med åren således ha blivit alltmer accepterat.1255 

Antalet presumtiva skuldsaneringsgäldenärer har under perioden december 
2010 till april 2015 ökat med cirka 13 procent. Trots att fler ansöker om skuld-
sanering har andelen beviljade ansökningar varit konstant.1256 Visserligen 
innebär detta att fler individer genomgår skuldsanering, men samtidigt har 
befolkningen vuxit och även antalet överskuldsatta i behov av skuldsanering har 
ökat. Fortfarande kvarstår således problemet att många överskuldsatta inte 
söker eller beviljas skuldsanering. 

I december år 2015 har en lagrådsremiss om en ny skuldsaneringslag 
lämnats. Syftet med ändringarna är att fler evighetsgäldenärer ska erbjudas att 
starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. Bland annat föreslås att 
ansökningsförfarandet förenklas, gäldenärens avbetalningar under skuld-
saneringen underlättas och att tiden för att genomgå skuldsanering förkortas. 
Däremot förslås inga ändringar av rättsläget som talar för att det skulle kunna 
bli lättare för överskuldsatta att få skuldsanering.1257 

5.4.2 Konsumentskyddet i skuldsaneringslagen 

Skuldsaneringslagen bygger till viss del på insolvensrättsliga principer och 
begrepp som exempelvis insolvens, likabehandling av fordringar och tvångs-
mässighet, men har en svag koppling till konkursinstitutet.1258 Skuldsanering-
slagen tar sin utgångspunkt i gäldenärens ekonomiska situation. I enlighet med 
lagens övergripande syfte är det gäldenären och gäldenärens skuldproblem som 
står i fokus. Skuldsaneringslagen skiljer sig därmed från konkurslagen som 
istället har sin utgångspunkt i frågan om hur borgenärernas betalningsanspråk 
under ordnade former ska tillgodoses på ett rättvist sätt mellan 
borgenärerna.1259 

 
 
 

1255 Exempelvis Lagrådsremiss Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att 
starta om på nytt, Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? RiR 2015:14, 
HD:s uttalanden i NJA 2014 s 621 och Mellqvist, Mikael, 20 år med skuldsaneringslagen, s 30. 
1256 Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? RiR 2015:14, s 106–107.  
1257 Lagrådsremiss Skuldsanering–förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på 
nytt, s 1 och s 69 – 71. 
1258 Prop 1993/94:123, s 72 och SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 61–62, SOU 1990:74, Skuld-
saneringslagen, s 213–216 och s 251–256. 
1259 Welamsson, Lars, och Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, s 24–28. 
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Konsumentskyddet i skuldsaneringslagen kan utläsas genom lagens tre 
syften. Lagens huvudsakliga syfte är att rehabilitera svårt skuldsatta 
människor.1260 Skuldsanering ska ge svårt skuldsatta människor en chans att 
lösa sina ekonomiska problem och på så vis få en möjlighet till ett ”drägligare 
och mer samhällsnyttigt liv”. Lagstiftningen ska vara en avvägning mellan 
gäldenärens behov av rehabilitering respektive borgenärernas intressen att 
bibehålla sin fordringsrätt. Skuldsaneringslagen framstår i hög grad som 
konsumentskyddande, men lagen ska enligt förarbetena även vila på ett 
ekonomiskt betraktelsesätt.1261 Följaktligen består den bakomliggande 
argumentationen i motiven snarast av samhällsekonomiska argument. Den 
eftersträvade effekten av att rehabilitera konsumenten ekonomiskt framställs 
vara att gäldenären ska bli en god samhällsmedborgare som genererar 
skatteintäkter istället för att ligga samhället till last genom att uppbära bidrag. 

Skuldsaneringslagens andra syfte är att verka preventivt. Avskrivning av skuld-
er genom skuldsanering ska verka avskräckande och påverka 
borgenärskollektivet att agera mer restriktivt vid kreditgivningen.1262 Restriktiv 
kreditgivning ska minska borgenärskollektivets kreditförluster. Även om det 
inte lyfts fram som ett skäl, innebär restriktivare kreditgivning till betalnings-
svaga konsumenter sannolikt lägre kreditförluster och därmed lägre priser för 
gäldenärskollektivet. Samtidigt blir det dock svårare för enskilda ekonomiskt 
svaga gäldenärer att få krediter. Med detta syfte fyller skuldsaneringslagen en 
viktig uppgift att verka förebyggande mot överskuldsättning. 

Det tredje syftet är att i längden gynna borgenärskollektivet. Efter norsk förebild 
infördes en skuldsaneringslag som inte liknade de gällande reglerna om konkurs 
och ackord. Lagen ska ge gäldenären en realistisk lösning på sina skuldproblem. 
Skuldsaneringsförfarandet samlar tvångsvis delar av gäldenärens framtida 
inkomster och tillgångar för att fördela dessa mellan borgenärerna. 
Borgenärerna ska genom förfarandet få lika stor utdelning som vid en konkurs, 
men med en viss fördröjning, samtidigt som förfarandet ska verka 
rehabiliterande för gäldenären.1263 Konsumenten ska enligt huvudregeln betala i 
vart fall någon del av krediten. Beloppets storlek ska framgå av skuldsanerings-
 

 
 

1260 Prop 1993/94:123, s 73. 
1261 Prop 1993/94:123, s 97. 
1262 Prop 1993/94:123, s 71–73. 
1263 Prop 1993/94:123, s 73 och SOU 1990:74, Skuldsaneringslag, s 213–215. 
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beslutet. Saknar gäldenären helt betalningsutrymme fattas ett så kallat 
nollbeslut, vilket innebär att gäldenären direkt efter skuldsaneringsbeslutet 
slipper betalningsansvar för de skulder som omfattas av skuldsaneringen. 
Skuldsaneringsbeslutet kan dock i vissa angivna situationer omprövas eller 
upphävas.1264 Genom att utforma skuldsaneringssystemet utifrån dessa syften 
antogs både gäldenären och borgenärerna gynnas och därigenom också 
samhället i stort.1265 

Skuldsanering förväntas således ge en större återbetalning till borgenärerna 
än vad resultatet skulle ha blivit utan ett beslut. Vinsten ska på så vis öka för 
borgenären samtidigt som samhällets kostnader för att driva in fordringar ska 
minska. Skuldsaneringslagen ska bland annat detta till följd av detta förbättra 
samhällsekonomin.1266 

Mot bakgrund av att det är gäldenären och ekonomisk rehabilitering av en 
skuldsatt gäldenär som står i fokus i skuldsaneringslagen, kan lagens syfte anses 
vara att skapa ett konsumentskydd, även om något sådant syfte aldrig 
uttryckligen nämns.1267 På det sätt lagens syften motiverades kan dock också 
konstateras att det eftersträvade resultatet snarare var att skapa förbättringar för 
kollektivet än för enskilda, oavsett om det var gäldenärer eller borgenärer. Ett 
sådant argument för kollektivets bästa till skillnad från den enskildes är vanligt 
förekommande i norra Europa och kan tas för en indikation på det 
kontroversiella i lagens innehåll. Lagändringar som inte bara gynnar den 
enskilde konsumenten utan hela konsumentkollektivet underlättar för att skapa 
en acceptans bland befolkningen.1268 

För att uppnå de uppställda syftena karaktäriseras lagen av tre grundläggande 
principer. För det första har lagen utformats så att den ska vara generell och 
omfatta gäldenärens samtliga skulder som förfallit till betalning innan beslutet 
om att inleda skuldsanering fattats. Endast om det finns starka skäl ska någon 

 
 
 

1264 9, 24–26 §§ SksanL och Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En 
kommentar till 2006 års lag, s 168. 
1265 Prop 1993/94:123, s 71–73. 
1266 Prop 1993/94:123, s 181. 
1267 I internationell doktrin behandlas skuldsanering i en konsumentskyddande kontext. Den 
uppfattningen tycks även ha finnas i Sverige. Lena Olsen behandlar exempelvis skuldsanering 
som ett separat delkapitel i boken Konsumentskyddets former. Se även fotnot 296.  
1268 Huls, Nick, Consumer bankruptcy: A third way between autonomy and paternalism in 
private law. 
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skuld kunna undantas. Bland de skulder som får undantas finns bland andra 
familjerättsliga fordringar eller fordringar med säkerhet i pant, för den del av 
fordran som täcks av pantens värde.1269 

För det andra ska de fordringar som omfattas av skuldsaneringen enligt 
huvudregeln behandlas lika och en likabehandlingsprincip ska vara vägledande 
för behandlingen av fordringarna. Med detta följer att uppgörelser mellan 
gäldenären och någon eller några av borgenärerna och som skulle kunna gynna 
någon eller några borgenärer på bekostnad av de andra ska vara ogiltig. En 
fordran kan dock ges sämre rätt om borgenären samtycker.1270 

För det tredje ska skuldsaneringen vara definitiv. Möjligheterna till om-
prövning av beslut av skuldsanering ska vara begränsade. Bara i vissa 
undantagsfall ska omprövning kunna ske.1271 

I skuldsaneringslagen används begreppet gäldenär och inte konsument. 
Eftersom skuldsaneringslagen syftar till att sanera skulder behöver bestämm-
elserna inte avgränsas till vissa parter i speciella avtalsförhållanden. Detta 
utvecklas närmare i anslutning till avsnitt 5.4.5 som behandlar vem som är 
behörig att ansöka om skuldsanering. 

5.4.3 Förfarandet 

Skuldsaneringsärenden handläggs av Kronofogdemyndigheten. Ansökan om 
skuldsanering kan enbart göras av gäldenären själv och görs på en särskild 
blankett som lämnas direkt till Kronofogdemyndigheten.1272 Myndigheten 
utreder först gäldenärens ekonomiska situation. Utredningsunderlaget utgörs av 
gäldenärens uppgifter som lämnats på ansökningsblanketten. Ansöknings-
blanketten är omfattande och förutsätter en riklig redogörelse av gäldenärens 
nuvarande och framtida ekonomiska förhållanden liksom den personliga 

 
 
 

1269 Jämför 7 § 3–5 punkterna SksanL där ytterligare tre undantag anges och prop 1993/94:123, 
s 76.  
1270 8 och 35 §§ SksanL och prop 1993/94:123, s 76–79. 
1271 6 § SksanL och prop 1993/94:123, s 78. Kravet på att ett beslut om skuldsanering ska vara 
definitivt ställdes på sin spets i NJA 2005 s 303. Bakgrunden var att gäldenärens återbetalnings-
förmåga avsevärt hade ökat efter det inledande skuldsaneringsbeslutet. Efter omprövning kom 
månadsbetalningen att höjas, men återbetalningstidens längd förlängdes inte. Utgången har 
kritiserats för att gäldenärens rehabiliteringsbehov prioriterades i förhållande till borgenärernas 
intresse att få betalt. Se närmare Mellqvist, Mikael, Rubbad balans – skuldsanering i nytt ljus, 
s 134–141. 
1272 2, 10 och 14 §§ SksanL. 



5 Konsumentskydd i den postkontraktuella fasen 

358 
 

situationen.1273 Det är gäldenären själv som ansvarar för utredningen och 
bevisningen för att förutsättningarna för skuldsanering är uppfyllda. Till 
gäldenärens hjälp finns kommunens budget- och skuldrådgivare som erbjuder 
bistånd i skuldfrågor. Ansökan undertecknas under straffansvar vilket syftar till 
att betona vikten av att ansökan visar en fullständig och sanningsenlig bild av 
gäldenärens ekonomi. Är skuldsaneringslagens krav uppfyllda kan Kronofogde-
myndigheten därefter besluta om att bifalla ansökan. Kronofogdemyndigheten 
fattar även beslut om ändring eller upphävande av skuldsanering.1274 

Av rättssäkerhetsskäl har tre enhetliga kriterier lyfts fram för att tillämpas vid 
rådgivning och prövning av en ansökan om skuldsanering, ett 
lojalitetskriterium, ett insolvenskriterium och ett allmänt skälighetskriterium. 
Med lojalitetskriteriet avses att gäldenären själv ska bidra till att ge Kronofogde-
myndigheten en korrekt och fullständig utredning om den egna ekonomiska 
situationen. Detta gäller såväl uppgifterna i ansökningshandlingen som 
skyldigheten att aktivt delta i det senare utredningsarbetet. Det kvalificerade 
insolvenskriteriet innebär att gäldenären inte inom en överskådlig framtid ska 
kunna betala sina skulder. Slutligen tillämpas ett allmänt skälighetskriterium 
som ska syfta till att ett beslut om skuldsanering inte ska verka stötande.1275 

Genom införandet av 2006 års skuldsaneringslag förenklades skuld-
saneringsförfarandet och Kronofogdemyndigheten blev både utredande och 
beslutande myndighet. Förenklingen bestod av att det trestegsförfarande som 
innebar att gäldenären måste gå igenom tre faser, ett för ett, för att kunna 
beviljas skuldsanering avskaffades.1276 

 
 
 

1273 För varje skuld ska skulden anges med referensnummer tillsammans med uppgift om 
kapitalskuld, ränteskuld och räntesats. Borgenärens kontaktuppgifter, organisationsnummer och 
eventuellt namn och kontaktuppgifter till ombud ska anges. Vidare ska det år skulden uppkom 
och vad pengarna använts till redovisas. Finns borgensman eller säkerhet för skulden ska detta 
också redovisas. För studie- och skatteskulder finns ytterligare krav på redovisning. Slutligen ska 
totalskulden anges. SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan, s 122–123. 
1274 2 och 10–28 §§ SksanL och SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 122–123. 
1275 Prop 1993/94:123, s 75 och SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 123. 
1276 Prop 2005/06:124, s 1. Frågan om Kronofogdemyndighetens dubbla roller som både 
företrädare för staten som borgenär och som den myndighet som kan fatta beslut om tvingande 
skuldsanering har ifrågasatts och diskuterats. Se exempelvis prop 1993/94:123, s 83–84, prop 
2005/06:124, 31–34, och Kilborn, Jason, Expert Recommendations and the Evolution of 
European Best Practices for the Treatment of Overindebtedness, 1984–2010.  
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Det första steget i detta trestegsförfarande utgjordes av det så kallade 
egenförsöket. Egenförsöket gick ut på att gäldenären skulle försöka träffa en 
frivillig uppgörelse med borgenärerna. Egenförsöket var i princip inte 
lagreglerat, men ett genomfört egenförsök var en förutsättning för att få sin 
ansökan prövad av Kronofogdemyndigheten. Kravet på att försöka uppnå en 
frivillig överenskommelse kom till utryck som ett rekvisit vid den allmänna 
skälighetsbedömningen, där bland annat gäldenärens ansträngningar för att 
fullgöra sina förpliktelser särskilt skulle beaktas. Gäldenärens egna 
ansträngningar att fullgöra sina förpliktelser tillmäts fortfarande betydelse för 
möjligheten att beviljas skuldsanering och diskuteras närmare i avsnitt 
5.4.8.3.1277 

Tyngdpunkten i skuldsaneringsförfarandet låg i det andra steget där en kraftigt 
skuldsatt gäldenär som inte på egen hand kunnat träffa en uppgörelse med 
borgenärerna kunde ansöka om frivillig skuldsanering hos Kronofogde-
myndigheten. Gäldenären erbjöds ett lagreglerat system som skulle underlätta 
att träffa frivilliga överenskommelser med borgenärerna. I de fall inte 
borgenärerna samtyckte men grundförutsättningarna för skuldsanering ändå var 
uppfyllda, återstod för Kronofogdemyndigheten att överlämna ärendet till 
allmän domstol. Det tredje steget innebar att domstol kunde besluta om en 
tvingande skuldsanering så att borgenärernas fordringar delvis sattes ned eller 
helt föll bort.1278 

Trestegsförfarandet visar hur det tidigare förfarandet enligt skuldsanerings-
lagen i princip byggde på gäldenärens eget agerande. Det var primärt gäldenären 
själv som skulle lösa sina ekonomiska problem. Det ansågs därför viktigt att 
gäldenären visade en uppriktig vilja att komma till rätta med problemen och att 
denne aktivt bidrog till den utredning som krävdes i ärendet. I gengäld skulle 
samhället bidra med de instrument som behövdes för att genomföra en skuld-
sanering under ordnade former.1279 

Lojalitetskriteriet och kraven på gäldenärens egen medverkan har 
återkommande ifrågasatts.1280 Även efter avskaffandet av trestegsförfarandet 
har frågan om inte en överskuldsatt gäldenärs förmåga att själv ta initiativ att 
 

 
 

1277 Prop 1993/94:123, s 74. 
1278 Prop 1993/94:123, s 74–75. 
1279 Prop 1993/94:123, s 74. 
1280 Prop 2005/06:124, s 29 och dir 2012:30, s 4. 
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lösa sina ekonomiska problem har överskattats.1281 Ett nytt förslag har lämnats 
för att förenkla för gäldenären att ansöka om skuldsanering bland annat genom 
ett webbaserat ansökningsförfarande. För att underlätta för gäldenären föreslås 
också att gäldenären inte i detalj ska behöva ange samtliga skulder i ansökan 
utan bara lämna namnet på de borgenärer som är kända och skuldens storlek. 
Kronofogdemyndigheten ges ett större ansvar för att kontrollera gäldenärens 
uppgifter och jämföra dessa mot uppgifter i de egna registren.1282 

5.4.4 Innebörden av ett beslut om skuldsanering 

Om en ansökan om skuldsanering beviljas genom beslut av Kronofogde-
myndigheten innebär det att gäldenären enligt huvudregeln under loppet av fem 
år får leva på ett bestämt belopp som förbehållits gäldenären, så kallat existens-
minimum. Finns särskilda skäl, som i princip föreligger om gäldenären är 
relativt gammal eller lider av en livshotande sjukdom, kan en kortare 
avbetalningsplan bestämmas. I de fall beslutet om skuldsanering ändras kan 
betalningsplanen förlängas till sju år.1283 Det belopp som förbehålls gäldenären 
bestäms med vägledning av de så kallade beneficiereglerna i 5 kapitlet 
utsökningsbalken. Tillgångar som överstiger det som krävs för att tillgodose 
gäldenärens dagliga behov enligt dessa regler betalas till borgenärerna enligt en 
fastställd avbetalningsplan. 

Den uppoffring för gäldenären som det innebär att leva på 
förbehållsbeloppet har ansetts vara nödvändig för att kunna rättfärdiga 
införandet av möjligheten till skuldsaneringen och för att kunna upprätthålla 
den allmänna betalningsmoralen.1284 Längden på betalningsplanen är avgörande 
för hur stor del av skulden gäldenären kan betala tillbaka. 

Frågan om avbetalningsplanens längd har återkommande diskuterats och 
ifrågasatts. Lagens rehabiliterande syfte har ansetts kunna gå förlorad om 
avbetalningsplanen är alltför lång.1285 

 
 
 

1281 Dir 2012:30, s 4 
1282 Lagrådsremiss Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på 
nytt, s 57–67 och SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 138–158. 
1283 9 och 26 §§ SksanL och prop 2005/06:124, s 52. 
1284 Prop 1993/94:123, s 110–115. 
1285 RSV rapport 2005:2 Tillväxt genom samverkan, SOU 2004:81, Ett steg mot ett enklare och 
snabbare skuldsaneringsförfarande, och SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuldsatta.  
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När skuldsaneringslagen ändrades år 2006 avskaffades möjligheten att vid 
särskilda skäl bestämma att avbetalningsplanen skulle fortgå under fler än fem 
år. En alltför lång återbetalningsperiod skulle kunna äventyra det 
rehabiliterande syftet med lagen, särskilt med beaktande av att gäldenären ofta 
under lång tid redan innan skuldsaneringen levt under ekonomiskt svåra 
förhållanden.1286 

I förslaget till en ny skuldsaneringslag föreslås lättnader för gäldenären att 
genomgå skuldsanering. I förslaget förordas att gäldenären får två betalningsfria 
månader per år, liksom att fastställandet av betalningsplanen ska vara mer 
flexibel och i fler fall än idag ska kunna vara kortare än fem år.1287 

5.4.5 Behörig att ansöka 

Det första rekvisitet i 4 § skuldsaneringslagen är att konsumenten ska ha sin 
hemvist i Sverige. Med detta menas att konsumenten måste vara folkbokförd i 
Sverige för att kunna söka skuldsanering enligt den svenska lagen. Det krävs 
alltså en fast anknytning till Sverige. Däremot spelar inte medborgarskapet 
någon roll. Skulle gäldenärens anknytning till landet vara så svag att skuld-
sanering inte borde beviljas kan ansökan avslås med hänsyn till den allmänna 
skälighetsbedömningen.1288 

I ett avgörande från EU-domstolen år 2012 slogs fast att kravet på hemvist i 
Sverige kan anses ägnat att hindra eller avskräcka en arbetstagare från att lämna 
Sverige för att utöva sin rätt till fri rörlighet enligt artikel 45 EUF-fördraget.1289 
Efter en ändring i EU:s insolvensförordning år 2015 omfattas även skuld-

 
 
 

1286 Prop 2005/06:124, s 52. 
1287 Lagrådsremiss Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på 
nytt, s 84–90. 
1288 Prop 1993/94:123, s 91. 
1289 I EU-domstolens avgörande C-461/11 EU:C:2012:704, hade Stockholms tingsrätt begärt ett 
förhandsavgörande om hemvistkravet i 4 § SksanL stred mot artikel 45 EUF. EU-domstolen 
konstaterade att kravet på hemvist i Sverige kan avskräcka en gäldenär från att utöva sin fria 
rörlighet. En sådan reglering kan i och för sig vara tillåten om den syftar till att uppnå ett mål som 
är i överensstämmelse med fördraget och är motiverad av tvingande skäl av allmänt intresse. 
Dessutom krävs då att tillämpningen, utan att gå utöver vad som är nödvändigt, syftar till att 
säkerställa att det angivna målet uppnås. I det aktuella fallet ansågs hemvistkravet gå utöver vad 
som var nödvändigt för att uppnå målsättningen.  
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sanering av förordningens tillämpningsområde.1290 Detta får till följd att 
effekterna av ett beslut av Kronofogdemyndigheten om skuldsanering erkänns 
inom hela EU. Ett förfarande ska enligt förordningens huvudregel inledas i den 
medlemsstat där gäldenären har sina huvudsakliga intressen. Förordningen 
kommer att ha företräde framför svensk lag och ett svenskt förfarande kommer 
således enbart att kunna inledas om det är förenligt med förordningens 
behörighetsregler.1291 

I avvaktan på att bestämmelserna i den reviderade insolvensförordningen 
börjar gälla, liksom för de fall som inte innebär ett gränsöverskridande 
insolvensförfarande inom EU, och som därmed inte regleras i förordningen, 
föreslås i den nya skuldsaneringslagen ett nytt anknytningskrav.1292 I det nya 
förslaget förordas att skuldsanering och så kallad F-skuldsanering, som 
redovisas närmare nedan i detta avsnitt, ska kunna beviljas, om gäldenären har 
sina huvudsakliga intressen i Sverige. Med detta avses att gäldenären i princip 
ska ha en starkare anknytning till Sverige än till något annat land. Kravet 
uppställs i syfte att säkerställa att det finns ett rättsskipningsintresse i Sverige 
och för att minska risken för taktiska forumval. Vidare underlättas Krono-
fogdemyndighetens arbete med att kontrollera gäldenärens personliga och 
ekonomiska förhållanden.1293 

Det andra rekvisitet enligt 4 § skuldsaneringslagen är kravet att gäldenären 
ska vara en fysisk person. Rekvisitet fysisk person omfattar både privatpersoner, 
men också fysiska personer som är näringsidkare men inte har verksamheten 
organiserad som en juridisk person. Gäldenärsbegreppet i skuldsaneringslagen 

 
 
 

1290 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om 
insolvensförfaranden. Faktapromemoria 2012/13:FPM59, ändring av EU:s insolvensförordning, 
s 6–7. I Kommittédirektivet 2015:4 En reviderad insolvensförordning, ges utredaren även i 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för en gemensam nordisk skuldsaneringslag i syfte att 
underlätta gränsöverskridande skuldsaneringsförfaranden. Uppdraget ska redovisas den 1 mars 
2016. 
1291 Förordning äger allmän giltighet och är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i varje 
medlemsstat, artikel 249.2 EG-fördraget.  
1292 Flertalet av bestämmelserna i förordningen börjar gälla först den 26 juni 2017 och innan dess 
kommer skuldsanering inte att vara ett sådant insolvensförfarande som omfattas av de 
unionsrättsliga behörighetsreglerna, artikel 92 förordning (EU) 2015/848 och lagrådsremiss 
Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt, s 179–180.  
1293 Lagrådsremiss Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på 
nytt, s 179–181.  
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är därmed vidare än konsumentbegreppet i konsumentkreditlagen, som även 
förutsätter att den fysiska personen handlat för ändamål som huvudsakligen 
faller utanför näringsverksamhet. Eftersom skuldsaneringslagen ska verka för 
en sanering av en gäldenärs ekonomi avgränsas inte lagens tillämpning till 
enbart en konsuments handlande. Det avgörande för skuldsaneringslagens 
tillämpning är istället i princip, hur gäldenären uppbär sin inkomst. Hur skuld-
erna uppkommit, till följd av konsumtion, näringsverksamhet eller på annat sätt 
får betydelse först vid den allmänna skälighetsbedömningen, som diskuteras 
närmare i avsnitt 5.4.8. Gäldenärens skulder kan enbart utgöras av skulder som 
denne ingått som konsument, men också till viss del eller helt bestå av skulder 
som uppkommit genom att bedriva näringsverksamhet.1294 Gäldenären kan 
således vara konsument i konsumentkreditlagens mening, men näringsidkare i 
skuldsaneringslagens mening. För att kunna besvara avhandlingens syfte, att 
analysera konsumentskyddet mot överskuldsättning, är det krediten och inte 
hur gäldenären uppbär sin inkomst som är föremål för studien. Av detta följer 
att även fysiska personer som definieras som näringsidkare enligt skuld-
saneringslagen omfattas av avhandlingens syfte. 

Vanligen har fysiska personer som bedriver näring sin verksamhet 
organiserad som en enskild firma. Verksamhetens tillgångar och skulder i en 
enskild firma är då inte skild från den fysiska personens tillgångar och skulder. 
Verksamhetens storlek eller omsättning spelar i sammanhanget inte någon roll. 
Inte bara de som livnär sig på sin verksamhet, utan också de som parallellt med 
en anställning driver någon form av verksamhet omfattas av rekvisitet närings-
idkare.1295 

Formellt sett omfattar rekvisitet fysisk person således inte en person som 
driver sin verksamhet i en bolagsform som utgör en juridisk person. I dessa fall 
är det istället den juridiska personen som ansvarar för skulderna. En fysisk 
person som driver rörelse i ett bolag som är en juridisk person kan följaktligen 
ansöka om skuldsanering, men det är den fysiska personens ekonomi som är 
föremål för skuldsanering inte bolagets.1296 

 
 
 

1294 4 § 4 st SksanL. 
1295 Prop 1993/94:123, s 87–89 och s 100. 
1296 Även om gäldenären inte formellt är näringsidkare kan denne ändå anses ha ett sådant 
inflytande över verksamheten att skuldsanering inte kan beviljas med hänvisning till den allmänna 
skälighetsbedömningen. RH 1996:65. Jämför också NJA 2003 C 6. I fallet var gäldenären 
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Det är uppenbart att det i svensk rätt saknas regler för att tillgodose det 
behov av skuldsanering för småföretagare som faktiskt finns. För att tillmötesgå 
nämnda behov har begränsningen av hur gäldenären får bedriva närings-
verksamhet minskats vid två tillfällen i syfte att få fler fysiska personer som 
bedriver näring att kunna få skuldsanering. Trots ändringarna har inte något 
större antal fysiska personer som bedriver näring beviljats skuldsanering.1297 

Synen på skuldsanering för fysiska personer i skuldsaneringslagen, om denne 
bedriver näringsverksamhet i någon omfattning, kännetecknas av tre perioder. I 
den inledande perioden var aktiva näringsidkare helt uteslutna från möjligheten 
att beviljas skuldsanering. Utgångspunkten var att gäldenären skulle vara en 
konsument. Däremot fanns inget hinder för gäldenärer som tidigare varit 
näringsidkare att få skuldsanering. Skulder från tidigare driven närings-
verksamhet talade snarast för en skuldsanering.1298 Begränsningen att inte låta 
näringsidkare omfattas av möjligheten till skuldsanering motiverades av två 
lagtekniska skäl, dels att skuldsanering var ett rent privatekonomiskt institut, 
dels att gränsdragningen vilka näringsidkare som skulle omfattas skulle bli svår. 
Eftersom skuldsaneringslagen utformats som ett privatekonomiskt institut 
saknas regler för att lösa en rad praktiska frågor som aktualiseras om en 
näringsidkare ska beviljas skuldsanering. Det kan handla om försäljning av 
egendom, att fortsätta rörelsen, frågor om återvinning eller utredning om brott. 
Med hänsyn till att bedriven näringsverksamhet ofta har växlande inkomster 
föreligger problem med att fastställa ett förbehållsbelopp och en avbetalnings-
plan. Ett ytterligare problem som kan befaras är att om förutsättningarna för 
skuldsanering är uppfyllda är gäldenären även insolvent i konkurslagens 
mening. Den borgenär som kan få större ekonomisk behållning av ett 

 
 
 

suppleant i ett bolags styrelse och tecknade också bolagets firma. Detta ansågs inte vara att 
likställa med näringsidkare i skuldsaneringslagens mening. 
1297 Av samtliga ansökningar som inkom till Kronofogdemyndigheten från den 1 juli 2011 till 
den 9 september 2014 har endast 69 ansökningar lett till eller förväntas leda till skuldsanering. 
SOU 2014:44, F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare, s 144–146. Jämför 
även prop 1995/96:5, s 63 och s 163–165 och Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, Skuld-
saneringslagen. En kommentar till 2006 års lag, s 99–104. 
1298 4 § lag (1994:334) om skuldsanering och prop 1993/94:123, s 87–89. 
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konkursförfarande kan därmed ha ett befogat intresse av att lämna in en 
konkursansökan med följd att skuldsaneringsförfarandet förfaller.1299 

Genom ändringen av skuldsaneringslagen år 1996 kom synen på möjligheten 
för fysiska personer som aktivt bedriver näring att få skuldsanering att lättas 
upp något i samband med införandet av lagen om företagsrekonstruktion.1300 
Även under denna andra utvecklingsperiod av reglerna fick närings-
verksamheten vara mycket blygsam och intäkterna fick endast i ringa 
omfattning bidra till gäldenärens försörjning. Med ringa omfattning avsågs 
omsättningens storlek, den tid verksamheten tog i anspråk av gäldenären samt 
verksamhetens plats i gäldenärens ekonomi. Gäldenären skulle ha sin 
huvudsakliga försörjning från annat håll och verksamheten skulle närmast vara 
att betrakta som ett ”extraknäck”. Inkomsten från näringsverksamheten skulle 
vara liten både i absoluta tal som i förhållande till gäldenärens andra inkomster. 
Vidare skulle verksamheten vara av enkel beskaffenhet. Gäldenärens 
ekonomiska problem fick däremot inte vara föranledda av närings-
verksamheten. Om den bedrivna näringsverksamheten inte genererade något 
ekonomiskt tillskott skulle den avvecklas innan skuldsanering kunde 
aktualiseras. Skuldsaneringsförfarandet skulle även fortsättningsvis vara 
reserverat för privatekonomiska problem och skulle inte tillhandahålla regler för 
att lösa fordringsrättsliga problem av mer näringsrättsligt slag.1301 

Under den tredje utvecklingsperioden i samband med 2011 års ändring, 
inträder en stor förändring av synen på gäldenären i förarbetena till ändringarna 
i skuldsaneringslagen.1302 Ändringen föranleddes av att OECD i sin granskning 
av Sverige år 2007 kommit fram till att riskerna med att driva företag i Sverige 

 
 
 

1299 32 § SksanL, prop 1995/96:5, s 163–169, och SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuld-
satta, s 117–120. 
1300 Lag (1996:780) om ändring i skuldsaneringslagen och prop 1995/96:5. Ändringen följde som 
en konsekvens av tillkomsten av lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Eftersom den lagen 
tog sikte på rekonstruktion av större företag befarades att insolvenshanteringen av mindre företag 
enbart skulle vara hänvisat till konkursförfarandet. Mot bakgrund av detta ansågs det motiverat 
att även kunna låta näringsidkare med mindre verksamhet omfattas av skuldsaneringslagen. 
1301 Prop 1995/96:5, s 163–169. 
1302 Lag (2011:472) om ändring i skuldsaneringslagen. Om verksamheten är lätt att utreda får 
avgöras utifrån de uppgifter som gäldenären ska lämna enligt 11 § SksanL samt den i 
ansökningsblanketten särskilt föreskrivna särskilda redovisningen av näringsverksamheten. 
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behövde begränsas.1303 I förarbetena betraktades gäldenären som entreprenör 
som tagit för stora risker och som snabbt behövde skuldavskrivning för att 
kunna starta om. Entreprenörskap, ökad sysselsättning och välfärd var de 
argument som framfördes för att låta lagen i större omfattning omfatta närings-
idkare. Det huvudsakliga syftet med ändringen var att förbättra möjligheterna 
för näringsidkare att fortsätta bedriva verksamhet eller starta om verksamheten 
efter att ha dragits med ekonomiska svårigheter. Tanken var att skuldsanering 
skulle kunna vara ett alternativ för borgenärerna i de fall det exempelvis 
saknades tillgångar att avyttra i en konkurs och det beräknade överskottet efter 
konkursen skulle stanna vid att främst täcka konkurskostnaderna.1304 

Under år 2014 har en ytterligare utredning presenterat ett förslag till skuld-
sanering för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, så kallad 
F-skuldsanering och ett förslag till ny skuldsaneringslag för företagare har 
lämnats i december 2015.1305 Den bild av gäldenären som ges i motiven till 2011 
års ändring bekräftas i utredningen om F-skuldsanering. F-skuldsanering 
föreslås kunna beviljas företagare som i första hand är överskuldsatta till följd 
av näringsrelaterade skulder.1306 

Det kan också konstateras att den gäldenär som beviljats skuldsanering inte 
är förhindrad att starta egen näringsverksamhet och därigenom bli en närings-
 

 
 

1303 Sannolikheten att få sina skulder avskrivna efter en konkurs ansågs alltför små och en 
möjlighet till snabb skuldavskrivning bedömdes vara en viktig faktor för att få fler företagare att 
våga starta om efter en konkurs. Kommitédirektiv 2013:57. 
1304 Prop 2010/11:31, s 10–12, se också Huls, Nick, Consumer bankruptcy: A third way between 
autonomy and paternalism in private law. 
1305 Lagrådsremiss Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på 
nytt, s 102–178, och SOU 2014:44, F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa 
företagare. 
1306 F-skuldsanering är i första hand tänkt för gäldenärer som har skulder som uppkommit i en 
näringsverksamhet som avvecklats genom konkurs eller på annat sätt. Förfarandet utesluter inte 
skuldsanering för företagare som driver en fungerande näringsverksamhet men har en stor 
personlig skuldbörda. Även närstående till en företagare som har blivit överskuldsatt genom sitt 
engagemang i makens, sambons, föräldrarnas eller barnens näringsverksamhet kan omfattas. 
Förslaget uppvisar likheter med grundtankarna i amerikansk skuldsanering. Syftet med F-skuld-
sanering är att en företagare som på ett ansvarsfullt sätt bedrivit verksamhet och drabbats av 
överskuldsättning, ska kunna ges möjlighet att snabbt återkomma till marknaden som konsument 
och låntagare. Betalningstidens längd föreslås därför kortas till tre år, men i gengäld måste 
gäldenären kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken per 
kvartal till borgenärerna Lagrådsremiss Skuldsanering–förbättrade möjligheter för överskuldsatta 
att starta om på nytt, s 102–178. Förslaget uppvisar stora likheter med amerikansk skuldsanering 
enligt chapter 13 i The Federal Bankruptcy Code. 
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idkare. Detta skulle dock i praktiken leda till samma problem med att fastställa 
en avbetalningsplan som för en gäldenär som driver verksamhet vid 
ansökningstillfället.1307 

5.4.6 Villkoren för att komma ifråga för skuldsanering 

De allmänna villkoren för att komma ifråga för skuldsanering anges i 4 § skuld-
saneringslagen. För det första måste gäldenären uppfylla de formella kraven 
som diskuterats ovan. Därefter görs en prövning av gäldenärens betalnings-
förmåga enligt det allmänna insolvensrekvisitet. Är dessa krav uppfyllda övergår 
prövningen till den allmänna skälighetsbedömningen. Den prövningen 
utmynnar i om det är skäligt att gäldenären beviljas skuldsanering utifrån 
dennes ekonomiska och personliga förhållanden. Vid den allmänna skälighets-
bedömningen ska särskild hänsyn tas till omständigheterna vid skuldernas 
uppkomst, de ansträngningar gäldenären gjort för att betala sina skulder, samt 
hur gäldenären medverkat i handläggningen av skuldsaneringsärendet. Samtliga 
förutsättningar måste vara uppfyllda för att ansökan ska kunna beviljas. 

Regeln har en tydligt restriktiv utformning i syfte att inte riskera att rubba 
den allmänna betalningsmoralen i samhället. I propositionen klargörs att skuld-
sanering är något som enbart kan uppnås genom stora uppoffringar av 
gäldenären. Skuldsanering ska inte beviljas om beslutet kan framstå som 
stötande ur allmän synpunkt. Vad som kan uppfattas som stötande ur allmän 
synpunkt bedömdes inte kunna uttryckas generellt i en författning utan har 
överlämnats till rättstillämpningen att pröva i varje enskilt fall.1308 Eftersom de i 
lagtexten angivna villkoren för skuldsanering är allmänt formulerade får praxis 
stor betydelse för att bestämma när skuldsanering ska kunna beviljas.1309 

Bestämmelsen har genomgått två revideringar under åren, år 2006 respektive 
år 2011. Ändringarna har medfört lättnader i kraven för att kunna bevilja en 
gäldenär skuldsanering. Vid 2006 års revidering avskaffades kravet på att 
gäldenären själv skulle träffa en uppgörelse på egen hand med sina borgenärer, 
det så kallade egenförsöket. Vid 2011 års revidering togs kravet på att särskilt 
beakta skuldernas ålder vid den allmänna skälighetsbedömningen bort, se 

 
 
 

1307 Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års lag, 
s 109. 
1308 Prop 1993/94:123, s 77–78. 
1309 Mellqvist, Mikael, Rättsfallsöversikt - Praxis i skuldsaneringsärenden, s 975–997.  
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närmare i avsnitt 5.4.8.4 om skuldernas ålder.1310 Vid båda tillfällena har 
dessutom lagens tillämpning på näringsidkare ändrats, se närmare i avsnitt 
5.4.5.1311 

5.4.7 Det kvalificerade insolvenskravet 

Det tredje rekvisitet i 4 § skuldsaneringslagen är det kvalificerade insolvens-
rekvisitet. För att kunna beviljas skuldsanering krävs att gäldenären inte bara är 
insolvent utan kvalificerat insolvent.1312 Gäldenären ska således vara så skuldsatt 
att han eller hon inte kan antas kunna betala sina skulder i den takt de förfaller 
till betalning. Dessutom ska det inte gå att förutse att detta obestånd ska 
upphöra inom en överskådlig tid. Det räcker således inte med att bara vara 
insolvent, utan betalningsoförmågan ska sträcka sig långt in i framtiden. Av 
uttalandena i propositionen framgår dock inte närmare beskrivet hur många år 
rekvisitet överskådlig tid motsvarar. I princip krävs att betalningsoförmågan ska 
sträcka sig så lång tid framöver att den sannolikt aldrig någonsin kan upphöra. 
Skuldsanering ska inte beviljas när det inte är möjligt, eller i vart fall är förenat 
med större svårigheter att göra en någorlunda säker prognos av gäldenären 
betalningsförmåga.1313 

Prognosen av gäldenärens framtida betalningsförmåga ska inte samman-
blandas med längden på den betalningsplan som fastställs när skuldsanering 
beviljas och som vanligen uppgår till fem år.1314 Det kvalificerade 
insolvensrekvisitet är medvetet allmänt formulerat och lagstiftaren har 
överlämnat till praxis att i det enskilda fallet fastställa när villkoren är 
uppfyllda.1315 

Svårigheten med insolvensbedömningen är att göra en någorlunda säker 
framtida prognos av gäldenärens betalningsoförmåga. Denna prognos ska 
grundas på en rad olika parametrar, som skuldsättning, aktuell inkomst samt 
framtida inkomstmöjligheter. Utifrån dessa ska sedan realistiska, konkreta och 

 
 
 

1310 SFS (2011:472). 
1311 SFS (1996:780) och SFS (2011:472).  
1312 Prop 1993/94:123, s 197 och SOU 1990:74, Skuldsaneringslag, s 274. 
1313 Prop 1993/94:123, s 92. 
1314 9 § 4 st SksanL och samt Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En 
kommentar till 2006 års lag, s 70.  
1315 Se Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års 
lag, s 70 och Persson, Annina H, Ett nytt skuldsaneringsförfarande, s 90. 
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sannolika antaganden göras. Förhållandena i det enskilda fallet, som exempelvis 
ålder, arbetsförmåga, yrkesutbildning och familjeförhållanden blir avgörande 
för hur långt fram i tiden prognosen kan sträcka sig. Beror den nedsatta 
arbetsförmågan exempelvis på att gäldenären är sjuk ska varaktigheten av 
sjukdomen påverka prognosen.1316 

Svårigheter i att fastställa prognosen har i många fall lett till att ansökan 
avslagits med allmänna motiveringar som att gäldenären kan bli frisk eller skaffa 
sig en attraktiv utbildning.1317 Uttalandet i propositionen att betalnings-
oförmågan ska sträcka sig långt in i framtiden har kritiserats av Mellqvist som 
anser att formuleringen står i strid med själva ordalydelsen av lagtexten, att 
bedömningen ska vara begränsad till överskådlig tid.1318 Mellqvist menar också 
att det av vissa uttalanden i praxis även finns möjlighet att hitta stöd för att 
prognosen ska göras utifrån de förhållanden som råder vid tidpunkten för 
ansökan och inte utifrån antaganden om hur olika parametrar kan ändras i 
framtiden.1319 Rekvisitet medger dock även en viss bevislättnad för gäldenären. 
Det som gäldenären ska bevisa är att det kan antas att denne saknar förmåga att 
betala sina skulder inom överskådlig tid.1320 

I motiven finns uttalanden till stöd för att fastställa prognosen för vissa 
angivna situationer. Om gäldenären arbetar deltid fast det finns förutsättningar 
att arbeta heltid, bör prognosen grundas på en lön motsvarande heltid. Likaså 
bör prognosen grundas på en inkomst i paritet med den utbildning gäldenären 
har. Den gäldenär som frivilligt valt ett arbete med lägre lön och kvalifikationer 
än vad som kan förväntas av denne, kan räkna med att prognosen kommer att 
grundas på en högre lön. Det är gäldenären som i det enskilda fallet måste 
kunna bevisa att betalningsoförmågan inte är övergående.1321 För en pensionär 

 
 
 

1316 Exempelvis har högt blodtryck respektive diabetes med därtill följande komplikationer 
bedömts försvåra för gäldenären att arbeta heltid även i ett längre tidsperspektiv. Se NJA 2006 
C6 och NJA 2013 s 128. 
1317 Mellqvist, Mikael, Rättsfallsöversikt – Praxis i skuldsaneringsärenden 1994–2006, s 982–983. 
1318 Mellqvist, Mikael, 20 år med skuldsaneringslagen, s 35–36. 
1319 Mellqvist, Mikael, Rättsfallsöversikt – Praxis i skuldsaneringsärenden 1994–2006, s 981.  
1320 4 § 1 st 1 p SksanL. 
1321 SOU 1990:74, Skuldsaneringslag, Delbetänkande av insolvensutredningen, s 275–276, samt 
Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års lag, 
s 75. 
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bör prognosen exempelvis bli kortare, eftersom pensionering normalt inte 
innebär att ekonomin och betalningsförmågan kan förväntas bli bättre.  

I ett avgörande från Göta hovrätt ansågs dock en 63-årig gäldenär inte vara 
kvalificerat insolvent. Enligt Kronofogdemyndighetens beräkningar skulle 
skulderna, som uppkommit genom konsumtion, inklusive upplupna och 
löpande räntor, kunna vara betalade inom tolv år. Gäldenären skulle då vara 75 
år. Även med beaktande av detta avslog hovrätten hennes begäran om skuld-
sanering. Gäldenären hade redan vid tidpunkten för ansökan stått under 
löneutmätning under tio års tid.1322 

Arbetet med att bedöma gäldenärens framtida betalningsförmåga och fastslå 
en prognos har föga överraskande, mot bakgrund av de uttalanden i förarbeten, 
praxis och doktrin som redovisats ovan, visat sig vara svårt. Är prognosen för 
gäldenärens förväntade återbetalningsförmåga inte möjlig att göra eller är 
svårbedömd, till exempel om gäldenären är arbetslös till följd av en nedgång i 
konjunkturen, ska ansökan således avslås.1323 

Särskilt två typsituationer utmärker sig genom att vara särskilt svårbedömda. 
Den ena är om gäldenären är relativt ung och kan förväntas arbeta under 
många år framöver och även på sikt kan få en högre lön. Den andra 
svårbedömda situationen är när gäldenären har betalningsförmåga men behöver 
lång, möjligen oöverskådlig tid för att klara av en återbetalning av hela skulden. 

Den första typen av svårbedömda situationer kan illustreras av 
hovrättspraxis från 1990-talet av vilken det framgår att de flesta ansökningarna 
avslogs eftersom det inte gick att göra en tillräckligt säker prognos av 
gäldenärens framtida betalningsförmåga.1324 Genom avgörandet NJA 2003 s 
437 kunde möjligen ett ändrat förhållningssätt anas. Frågan som ställdes på sin 
spets var med vilken säkerhet gäldenärens framtida betalningsförmåga kunde 
bedömas. I fallet var gäldenären en 35 årig jurist utan utmätningsbara tillgångar 
och med försörjningsskyldighet för ett barn. Skulderna uppgick till cirka två 
miljoner kronor och hade uppkommit i näringsverksamhet som gäldenären 
bedrivit med sin dåvarande sambo. Gäldenären hade gått i borgen för en del av 
bolagets åtaganden samt för en annan verksamhet som bedrevs av en bekant till 

 
 
 

1322 RH 2005:33. 
1323 Prop 1993/94:123, s 92–93. 
1324 Mellqvist, Mikael, Rättsfallsöversikt- Praxis i skuldsaneringsärenden 1994–2006, s 982–983. 
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den dåvarande sambon. Bolaget försattes i konkurs år 1990. I anledning av 
brister i bokföringen för verksamheten dömdes gäldenären senare för bland 
annat bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Gäldenären ansökte om 
skuldsanering första gången år 1994 men fick avslag med motiveringen att 
skulderna inte var tillräckligt gamla. En ny ansökan gjordes och beviljades av 
Kronofogdemyndigheten år 2001. Enligt den upprättade avbetalningsplanen 
skulle 4,48 procent av skulderna återbetalas. Tre av de fyra borgenärer som 
hade störst betalningsanspråk hade motsatt sig ansökan med motiveringen att 
gäldenären var dömd för bokföringsbrott samt att prognosen för gäldenärens 
återbetalningsförmåga borde vara god med hänsyn till gäldenärens utbildning. 
Gäldenären hade en fast anställning på försäkringskassan, inte som jurist utan 
som utredare. Hennes inkomster skulle inte räcka för att inom överskådlig tid 
återbetala skulderna och hon bedömdes vara kvalificerat insolvent. Gäldenären 
hade lagt fram material som visade att hennes möjligheter att få ett annat och 
bättre betalt arbete var begränsade. HD konstaterade att gäldenären hade 
många yrkesverksamma år framför sig. Däremot ansågs det mycket osäkert om 
förändringar i konjunkturen eller bättre förhållanden på arbetsmarknaden skulle 
kunna väsentligt förbättra hennes inkomstförhållanden. En sådan 
inkomstförbättring skulle på sin höjd räcka till att betala den löpande räntan för 
skulden. Mot bakgrund av detta beviljades gäldenären skuldsanering.1325 

 
 
 

1325 I målet var justitierådet Lennander skiljaktig. Lennander anförde att gäldenären visserligen 
uppfyllde kravet på kvalificerad insolvens. Däremot ansåg Lennander att om förhållandena på 
arbetsmarknaden skulle komma att ändras borde en gäldenär med en sådan utbildningsnivå 
genom egna ansträngningar sannolikt kunna komma att väsentligt förbättra sin ekonomiska 
situation. Ansökan om skuldsanering skulle därför avslås. Hon motiverade detta närmare med att 
vid bedömningen av det allmänna skälighetsrekvisitet ska beaktas att skuldsaneringen ger upphov 
till en verklig förlust för borgenärerna jämfört med om ett beslut om skuldsanering inte fattats. 
Framstår det som mer sannolikt att gäldenären kommer att kunna betala mer till sina borgenärer 
än den rådande situationen medger, kan ett beslut om skuldsanering strida mot den 
grundläggande idén bakom skuldsaneringsinstitutet. Om det går att fastställa att gäldenären är 
kvalificerat insolvent, men det inte går att fastställa hur mycket gäldenären kan betala sina 
borgenärer på längre sikt ska detta istället vägas in vid den allmänna skälighetsbedömningen. 
Framstår osäkerheten i gäldenärens betalningsförmåga som alltför stor kan det anses oskäligt att 
bevilja gäldenären skuldsanering. Det kan antas att Lennander inte bedömde behovet av 
ekonomisk rehabilitering vara så stort när gäldenären är en yngre, frisk person med många 
yrkesverksamma år framför sig. Se närmare under avsnittet om det allmänna skälighetsrekvisitet. 
Fallet har kommenterats i Persson, Annina H, Förutsättningar för att bevilja skuldsanering? 
s 910–918. 
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Några år senare kom ytterligare ett avgörande, NJA 2010 s 496, där rekvisitet 
”inom överskådlig tid” prövades.1326 I det fallet bedömdes skulden inte vara 
större än att gäldenären skulle kunna betala tillbaka den inom cirka 15 år. Även 
studieskulderna som gäldenären hade skulle kunna ha avbetalats inom 20 år. I 
prognosen för gäldenären bedömdes att hon på sikt skulle kunna börja arbeta 
heltid samt arbeta fram till pensioneringen. Det gick därför inte att fastställa att 
hon skulle sakna förmåga att betala tillbaka sina skulder inom överskådlig 
tid.1327 Fallet var ovanligt såtillvida att gäldenären bedömdes ha en ovanligt stor 
återbetalningsförmåga. Kronofogdemyndigheten och tingsrätten, som hade 
beviljat ansökan om skuldsanering, hade satt ner fordringarna till knappt 88 
procent. 

Tolkningen av avgörandet har lett till att bedömningen av prognosen för 
gäldenärens återbetalningsförmåga har kommit att sträcka sig upp till 15 år 
framåt i tiden. Den tolkningen har dock ifrågasatts i doktrinen med hänvisning 
till lagtextens formulering att bedömningen ska begränsas till överskådlig tid. 
Likaså har en sådan tolkning ansetts strida mot lagens rehabiliterande syfte.1328 

Till följd av 2010 års avgörande kom Kronofogdemyndighetens tillämpning 
av lagen att skärpas. Under sista kvartalet 2010 avslog Kronofogdemyndigheten 
tio procent fler ansökningar än året innan, med motiveringen att det 
kvalificerade insolvenskravet inte var uppfyllt.1329 Myndighetens bedömning av 
begreppet överskådlig tid kom efter avgörandet att utgå från ett perspektiv om 
15 år.1330 

Det kvalificerade insolvensrekvisitet kom åter att prövas i HD i NJA 2013 s 
128. Gäldenären var en 79-åring med avsevärda hälsoproblem och skulder om 
296 000 kr. HD förtydligade att prövningen av kraven för kvalificerad insolvens 
måste göras på ett nyanserat sätt och med beaktande av alla relevanta 

 
 
 

1326 Domen har särskilt kommenterats av Persson, Annina H, Kvalificerat insolvent enligt 
skuldsaneringslagen? s 912–917. 
1327 Detta kan jämföras med att Insolvensutredningen angav att ett längre tidsperspektiv sträckte 
sig över fem till tio år. SOU 1990:74, Skuldsaneringslag. Delbetänkande av insolvensutredningen, 
s 275. 
1328 Mellqvist, Mikael, 20 år med skuldsaneringslagen, s 36–37, Hellners, Trygve, och Mellqvist, 
Mikael, Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års lag, s 76 och SOU 2013:72, Ut ur skuld-
fällan, s 175. 
1329 Pressmeddelande från Kronofogdemyndigheten 2011-02-07. 
1330 SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 175. 
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omständigheter i det enskilda fallet. Det underströks att det inte är möjligt att 
jämföra personer med olika livsförhållanden som en ålderspensionär med 
hälsoproblem och en gäldenär med många yrkesverksamma år kvar till pension. 
En ålderspensionär med hälsoproblem kan inte förväntas få en beaktansvärt 
förbättrad ekonomi. Det är därför rimligt att göra prognosen utifrån ett kortare 
tidsperspektiv. Gäldenären hade i fallet uppgett att han skulle kunna slutbetala 
skulderna på cirka åtta år med utgångspunkt från gällande förbehållsbelopp och 
en buffert om 500 kronor för kostnader som kunde tillkomma beroende av 
hans ålder och hälsotillstånd. HD menade däremot att det skulle ta längre tid 
för gäldenären att bli skuldfri vid en sådan lösning. En sådan avbetalning skulle 
pågå under längre tid än de fem år en skuldsanering pågår och därmed måste ett 
högre belopp reserveras för gäldenärens försörjning. Den omständigheten att 
skuldsaneringen beviljats två och ett halvt år tidigare och fordringarna till följd 
av detta inte längre löpte med ränta och därmed skulle kunna slutbetalas under 
skuldsaneringen, föranledde någon annan bedömning.1331 

Problemet med att göra en prognos avseende den framtida betalnings-
förmågan för vissa grupper av gäldenärer som yngre personer, arbetslösa och 
förvärvsarbetande där en insolvensprognos ter sig väldigt osäker, är svårt. 
Denna svårighet kan därför leda till avslag. Samtidigt är det just inom dessa 
grupper som det finns personer som förefaller särskilt angelägna att rehabilitera 
till ett mer samhällsnyttigt liv just eftersom de har många yrkesverksamma år 
framför sig. Ju längre tidsperiod som prognosen ska sträcka sig över, desto 
svårare blir det att bedöma rimligheten i att gäldenären ska klara av att 
återbetala skulden på den aktuella tiden. Enligt Kronofogdemyndighetens 
skuldsaneringsteam leder detta ofta till att bedömningen stannar vid den 
matematiska beräkningen. I enlighet med gällande rätt är det enklast att fastslå 
betalningsoförmåga för gäldenärer med liten och statisk inkomst samt stora 
skulder.1332 Denna slutsats framgår också av det nyss nämnda avgörandet NJA 
2013 s 128. Betydelsen av att ekonomiskt rehabilitera gäldenärer, särskilt bland 
de yngre framstår dock som synnerligen angeläget med hänsyn till det 

 
 
 

1331 7 § 1 st SksanL föreskriver att rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på fordran som omfattas 
av beslutet om skuldsaneringen bortfaller från dag för beslutet. 
1332 SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 176–178. 
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allmännas intresse att få medborgarna att leva ett samhällsnyttigt liv under 
många år. 

Mot bakgrund av utvecklingen i praxis med osäkra och allt längre prognoser 
som kan leda till att vissa gäldenärer inte beviljas skuldsanering, trots att det är 
motiverat utifrån syftet med lagen, har som tidigare nämnts två utredningar 
lämnat förslag för att lösa problemet. Insolvensutredningens förslag från år 
2008 syftade till att tydliggöra att kraven på säkerhet i prognosen skulle vara 
relativt lågt ställda. Kravet formulerades så att gäldenären skulle vara så skuld-
satt att hon kunde antas sakna förmåga att betala sina skulder i ett längre 
perspektiv. Betalningsoförmågan föreslogs grunda sig på en mer kortsiktig 
bedömning med utgångspunkt i de närmaste åren och avse en tidsperiod på 
upp till fem år. Genom omformuleringen var förhoppningen att ge ekonomisk 
rehabilitering till svårt skuldsatta gäldenärer för att få dessa att komma tillbaka 
till ”normalt samhällsliv”.1333 Regeringen lämnade förslaget utan vidare åtgärd 
med motiveringen att en sådan ändring skulle kunna leda till att den allmänna 
betalningsmoralen skulle påverkas negativt med följd att kreditutbudet skulle 
minska.1334 

Att frågan är kontroversiell underströks genom riksdagens uttalande år 2011 
i anledning av att begreppet överskådlig tid kom att börja utgå från ett 15 års 
perspektiv. Riksdagen uttalade att regeringen borde lämna ett nytt lagförslag 
avseende kravet på kvalificerad insolvens i enlighet med det som lagts fram i 
2008 års utredning, så att det är tillräckligt att gäldenären kan anats sakna förmåga 
att betala sina skulder i ett längre tidsperspektiv. Vidare framhöll riksdagen att 
det var angeläget att fler svårt skuldsatta gäldenärer skulle kunna beviljas skuld-
sanering. En ny utredning, ”Ut ur skuldfällan”, tillsattes och gavs i uppdrag att 
föreslå åtgärder för att underlätta för svårt skuldsatta gäldenärer att kunna 
beviljas skuldsanering. Utredningen såg även över kravet på kvalificerad 
insolvens och avbetalningstidens längd.1335 

2013 års utredning föreslog att prognosen borde kortas till fem år. För att 
undvika en matematisk beräkning av tiden för prognosen ansågs det inte heller 
lämpligt att ange tidsrymden direkt i lagtexten. En tidsangivelse i lagtexten 
 

 
 

1333 SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuldsatta, s 130–131. 
1334 Prop 2009/10:31, s 18. 
1335 Dir 2012:30. Samtidigt tillsattes en utredning för att föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att 
motverka överskuldsättning. Dir 2012:31. 
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ansågs också öka risken för att en gäldenär skulle kunna öka skuldbördan för 
att kvalificera sig för skuldsanering. Istället föreslogs en legaldefinition av 
begreppet kvalificerad insolvens i lagtexten, uttryckt som att gäldenären inte 
rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till 
samtliga omständigheter, kan antas bestå under överskådlig tid. På så vis ansågs 
bedömningen av gäldenärens betalningsförmåga kunna bli mer nyanserad och 
att samtliga omständigheter skulle beaktas. Prognosen skulle göras på en relativt 
lång tid samtidigt som den skulle vara överskådlig. Även fortsättningsvis 
föreslogs att om prognosen inte är säker ska skuldsanering inte beviljas. För att 
förenkla bedömningen skulle prognosen göras utifrån halva den tid som 
bedömts lämplig i det enskilda fallet. I de fall gäldenären inte förmår betala 
hälften av sina skulder inom denna tidsrymd kan utgångspunkten vara att 
gäldenären troligen är kvalificerat insolvent.1336 

I lagrådsremissen till en ny skuldsaneringslag föreslås att det kvalificerade 
insolvenskravet förtydligas och nyanseras i lagtexten. Gäldenären ska enligt 
förslaget anses vara kvalificerat insolvent när skulderna inte rätteligen kan 
betalas och gäldenären är så skuldsatt att det med hänsyn till samtliga 
omständigheter kan antas att denne saknar förmåga att betala skulderna inom 
överskådlig tid. Syftet med ändringen uppges vara att betona vikten av att en 
mer nyanserad bedömning görs utifrån en individuell prövning av samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet. Exempelvis kan skuldernas storlek, liksom 
gäldenärens ålder, hälsa och arbetssituation påverka bedömningen. Däremot 
ansågs det inte lämpligt att precisera vilket tidsperspektiv prognosen för 
gäldenärens betalningsförmåga ska utgå från. En tidsgräns skulle visserligen 
förenkla bedömningen, men samtidigt minska utrymmet för en individuell 
prognos som kan beakta samtliga omständigheter i det enskilda fallet.1337 Med 
andra ord förefaller inte den föreslagna ändringen i någon nämnvärd 
omfattning ändra rättsläget. 

Det krävs inget minsta skuldbelopp för att få skuldsanering. Att lagstiftaren 
undvek att precisera hur stor nettoskuldbörda som krävs, kan förklaras av en 
rädsla för att riskera att gäldenärer tar ytterligare lån för att kvalificera sig för 

 
 
 

1336 SOU 2013:72, Ut ur, skuldfällan, s 179–182. 
1337 Lagrådsremiss, Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på 
nytt, s 68–70. 
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skuldsanering. Skuldsanering skulle på så sätt felaktigt kunna komma att 
betraktas som en rättighet för svårt skuldsatta.1338 Varje enskilt fall ska bedömas 
utifrån den enskilde gäldenärens förutsättningar att kunna betala skulderna. Vad 
som kan vara en stor skuld för en gäldenär behöver inte vara orimligt stor för 
en annan. Det är gäldenären som ska bevisa hur bestående den egna betalnings-
oförmågan är.1339 En omständighet som dock alltid talar för att gäldenären har 
en långvarig oförmåga att betala sina skulder är när betalningarna inte ens 
räcker till att betala räntan för skulderna. Långvarig oförmåga att betala räntan 
på lånen talar för att gäldenärens skuldsättning är varaktig. En skuld som vuxit 
till följd av att räntan under lång tid inte betalats talar i högre grad för att 
gäldenären befinner sig i en svår ekonomisk situation, än den när gäldenären 
förmått betala ränta på en omfattande skuld.1340 

I praxis från 1990-talet finns några fall där storleken på gäldenärens netto-
skuldbörda användes vid prövningen av det kvalificerade insolvensrekvisitet.1341 
Någon sådan gräns ska dock inte tillämpas vilket också poängteras i de senare 
avgöranden. I NJA 1996 s 548 hade den 49-åriga gäldenären skulder som 
enbart uppgick till 174 971 kronor. Gäldenären var sjukpensionär och saknade 
tillgångar. Med hänsyn till hennes begränsade ekonomiska tillgångar samt 
hennes personliga och ekonomiska förhållanden i övrigt ansågs skulden 
betydande. Gäldenären bedömdes vara kvalificerat insolvent och med hänsyn 
till övriga omständigheter ansågs det skäligt att hon beviljades skuldsanering. 
HD bedömde i NJA 1997 s 229 att det inte fanns grund för att direkt avslå 
ansökan enligt nuvarande 13 § skuldsaneringslagen trots att gäldenärens skulder 
endast uppgick till 108 000 kronor. Gäldenären var 35 år, hade fast inkomst 
som uppgick till 10 000 kronor före skatt och hon saknade 
försörjningsskyldighet. De samlade omständigheterna konstaterades normalt 
inte räcka för att gäldenären skulle ses som kvalificerat insolvent. Men vid 
bedömningen i det enskilda fallet togs dock hänsyn till att gäldenären led av 
 

 
 

1338 SOU 1990:74, Skuldsaneringslag, s 220, och Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuld-
saneringslagen. En kommentar till 2006 års lag, s 72.  
1339 Prop 1993/94:123, s 92–93. 
1340 I NJA 1997 s 750 beviljades två makar skuldsanering. Makarnas nettolöner understeg 
förbehållsbeloppet enligt 7 kap 4 och 5 §§ utsökningsbalken. De hade under lång tid inte kunnat 
betala tillbaka på sina lån med följd att deras skuldbörda bara förväntades öka. Se även Hellners, 
Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års lag. s 73–74. 
1341 Se RH 1996:129, RH 1995:153 och RH 1996:57. 
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sjukdom och att hennes framtida arbetsförmåga, och därmed möjligheterna till 
förvärvsinkomst ansågs begränsade. 

5.4.8 Det allmänna skälighetsrekvisitet 

5.4.8.1 Skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska 
förhållanden 

Det fjärde rekvisitet för att beviljas skuldsanering är det allmänna skälighets-
rekvisitet. Förutom att det kvalificerade insolvensrekvisitet måste vara uppfyllt 
krävs vidare att det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och 
ekonomiska förhållanden att han eller hon beviljas skuldsanering. Vid 
skälighetsprövningen ska enligt lagtexten följande omständigheter särskilt 
beaktas: omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar 
gäldenären gjort för att fullgöra sina förpliktelser samt i vilken omfattning 
gäldenären medverkat i handläggningen av skuldsaneringsärendet.1342 Syftet är 
att den beslutande myndigheten ska kunna ta hänsyn till alla omständigheter 
som den bedömer vara av vikt för frågans avgörande i det enskilda ärendet och 
göra en allmän bedömning av frågan. En ensam omständighet ska inte få leda 
till avslag.1343 

Vid lagens tillkomst förespråkades att lagen skulle få en flexibel utformning 
för att förhindra stötande resultat. Förhållandena i det enskilda ärendet skulle 
särskilt beaktas men samtidigt var det inte önskvärt att en enstaka omständighet 
skulle kunna utesluta möjligheten till skuldsanering. En sådan utformning skulle 
kunna leda till orättvisa resultat och därmed skulle allmänhetens förtroende för 
skuldsanering kunna äventyras. Lagen utformades därför i allmänna ordalag 
kombinerat med ett antal uppräknade omständigheter som särskilt ska beaktas. 
Lagrådet hade förordat att det allmänna skälighetsrekvisitet skulle utformas 
positivt så att skuldsanering skulle beviljas om det inte framstod som oskäligt. 
Denna utformning motiverades med att skuldsanering därigenom skulle kunna 
beviljas i fler angelägna fall. Den allmänna betalningsmoralen skulle ändå 
upprätthållas genom det kvalificerade insolvensrekvisitet och den femåriga 
avbetalningsplanen.1344 

 
 
 

1342 4 § 1 st 2 och 3 p SksanL. 
1343 Prop 1993/94:123, s 94–103. 
1344 Prop 1993/94:123, s 94–96. 



5 Konsumentskydd i den postkontraktuella fasen 

378 
 

Den allmänna skälighetsbedömningen utformades trots detta som ett 
negativt formulerat krav för att på ett tydligt sätt visa att överskuldsättning inte 
är den enda förutsättning som ska vara uppfylld för att beviljas skuldsanering. 
Avsikten var dock inte att utformningen som ett positivt eller negativt rekvisit 
skulle få någon större praktisk betydelse. Vid avvägningen mellan att det ska 
vara skäligt med skuldsanering i det enskilda fallet och upprätthållandet av den 
allmänna betalningsmoralen förordades dock en restriktiv tillämpning.1345 

Skuldsaneringsutredningen från år 2004 delade lagrådets uppfattning om 
formuleringen av skälighetsrekvisitet och förordade en ändring från den 
negativa formuleringen till en positiv. Skuldsanering skulle alltså beviljas om det 
inte var oskäligt. Utredningen menade att en positiv formulering skulle skapa 
bättre förutsättningar för att göra en mer nyanserad bedömning, utan att det 
skulle drabba den allmänna betalningsmoralen negativt. Bakgrunden var att 
utredningen i ett flertal fall kunnat konstatera att skuldsaneringsansökningar 
avslagits trots att en helhetsbedömning klart talat för bifall. Avslagen hade 
motiverats med någon enstaka omständighet som talade mot att bevilja 
gäldenären skuldsanering. Utredningens uppfattning var att ett positivt 
utformat skälighetsrekvisit inte skulle ha lett till avslag och därmed svarat bättre 
mot lagens rehabiliterande syfte.1346 

I propositionen anfördes däremot att domstolarna visst följde lagtexten och 
vad som skrivits i motiven. Domstolarna hade den möjligheten att göra en 
sådan nyanserad skälighetsbedömning som krävdes och uppställde inte heller 
alltför höga krav på skälighet. I de högre instanserna hade skuldsanerings-
ansökningar bifallits efter en helhetsbedömning trots att det funnits starka skäl 
som talade mot skuldsanering.1347 Om det förekom att underinstanserna inte 
tillämpade lagen på ett riktigt sätt skulle detta åtgärdas genom utbildnings-
insatser.1348 

Rekvisitets utformning kan dock trots allt ha relativt stor principiell 
betydelse. En positiv formulering hade fått det att framstå som att det finns en 
presumtion för skuldsanering och att avslag på ansökan måste grundas på 

 
 
 

1345 Prop 1993/94:123, s 94–96. 
1346 SOU 2004:81, Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande, s 223–224 
och s 264–265.  
1347 Här angavs NJA 1996 s 548, RH 1996:33 och NJA 2003 s 437. 
1348 Prop 2005/06:124, s 41–42. 
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omständigheter i det enskilda fallet som talar mot skuldsanering. Vid 
tillkomsten av 2006 års skuldsaneringslag gjordes uttalanden i propositionen i 
frågan som senare tolkats så att lagstiftaren anser att skälighetsbedömningen 
ska göras på ett nyanserat sätt och med beaktande av gäldenärens totala 
situation. Även mot bakgrund av dessa skrivningar, måste det faktum att den 
gamla formuleringen behölls tolkas som att lagstiftaren förespråkar en 
förhållandevis fortsatt restriktiv tillämpning.1349 

Vid den allmänna skälighetsbedömningen anses gäldenärens behov av 
ekonomisk rehabilitering särskilt behöva beaktas. Särskilt uppenbart anses 
behovet av skuldsanering vara när missförhållandet mellan gäldenärens 
tillgångar och förvärvsförmåga respektive dennes skulder är betydande. Skuld-
sanering förväntas medföra positiva effekter för gäldenären genom såväl skuld-
befrielse som genom att skapa incitament för gäldenären att överlag förbättra 
sin ekonomiska situation. Skuldsaneringen ska grundas på ett ekonomiskt 
betraktelsesätt. Borgenärerna ska garanteras få betalt i samma omfattning som 
om gäldenären istället hade försatts i konkurs. Skuldsaneringen förväntas också, 
som bieffekt kunna bidra med att minska olika sociala problem. Däremot 
betonas i motiven att det med hänsyn till den allmänna betalningsmoralen inte 
är meningen att använda skuldsanering som ett medel mot sociala problem. 
Exempelvis ska brottslighet inte ses som ett absolut hinder mot skuldsanering, 
men ska vägas in i totalbedömningen av ansökan.1350 

I ett avgörande från Svea hovrätt år 2002 avslogs ansökan om skuldsanering 
med motiveringen att brottsligheten med hänsyn till att den inte låg så långt 
tillbaka i tiden inte kunde lämnas utan avseende vid den allmänna skälighets-
bedömningen. De aktuella skulderna hade uppstått i samband med en 
försäljning av en bostadsrätt. Gäldenären hade vid upprepade tillfällen dömts 
för bland annat misshandel och tillgreppsbrott och fått ett strafföreläggande så 
sent som två år tidigare. Domstolen ansåg att gäldenären genom sitt levnadssätt 
försatt sig i en situation där han inte kunnat få tillräckliga inkomster för att 
betala sin skuld.1351 

 
 
 

1349 Prop 2005/06:124, s 40–42. Se även Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsanerings-
lagen. En kommentar till 2006 års lag, s 82–83. 
1350 Prop 1993/94:123, s 101. 
1351 RH 2002:34. 



5 Konsumentskydd i den postkontraktuella fasen 

380 
 

Till ansökan om skuldsanering ska bifogas uppgifter om egna men också 
övriga familjemedlemmars personliga och ekonomiska förhållanden som kan ha 
betydelse i skuldsaneringsärendet.1352 Övriga familjemedlemmars inkomster och 
tillgångar kan inte tas i anspråk för gäldenärens skulder, men kan ha betydelse 
vid den allmänna skälighetsbedömningen.1353 En fråga som särskilt behandlades 
i propositionen från år 1993 var om skuldsanering skulle kunna beviljas en 
kraftigt skuldsatt gäldenär utan inkomst och tillgångar, men som lever 
tillsammans med en annan hushållsmedlem som är välbeställd. Enligt 
departementschefen var svaret givet att den allmänna skälighetsbedömningen 
av en sådan ansökan ska leda till avslag. Det ansågs självklart att en planerad 
ekonomisk skevhet mellan två makar inte ska kunna leda till skuldsanering. 
Även gäldenärer som utan medveten planering lever i hushåll med ekonomisk 
skevhet ansågs uteslutna från möjligheten att beviljas skuldsanering.1354 Denna 
uppfattning skiljer sig från den annars rådande uppfattningen i 
lagstiftningssammanhang att varje individ ska ses som en egen enhet. 

HD har också i ett avgörande från år 2014 kommenterat dessa uttalanden 
från tillkomsten av skuldsaneringslagen.1355 För det första kan uttalandena i 
propositionen inte tolkas som att det finns ett krav på någon annan än 
gäldenären att betala skulderna. Vidare ska uttalandet från departementschefen 
ses mot bakgrund av att de gjordes vid införandet av ett helt nytt system för 
skuldavskrivning. De farhågor som då lyftes om att skuldsanering skulle kunna 
komma att utnyttjas i en sådan omfattning att det skulle framstå som stötande, 
är enligt HD inte längre aktuella. Tvärtom konstateras lagstiftarens uppfattning 
vara att vidga möjligheterna att få skuldsanering.1356 Den omständigheten att en 
annan hushållsmedlem har god ekonomi bör tillmätas betydelse endast för 
frågan om gäldenären har en sådan levnadsstandard att det skulle vara stötande 
att bevilja skuldsanering. Utgångspunkten ska vara gäldenärens faktiska 
levnadsförhållanden. Gäldenärens makes eller sambos ekonomiska förhållande 
bör således beaktas oavsett eventuell underhållsskyldighet enligt lag eller 

 
 
 

1352 11 § 5 p SksanL. 
1353 Se NJA 2014 s 621. 
1354 Prop 1993/94:123, s 97. 
1355 NJA 2014 s 621. 
1356 HD hänvisar till SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, 
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gäldenärens möjlighet att göra anspråk på tillgångar vid en eventuell 
bodelning.1357 

I det aktuella fallet var gäldenären pensionär och hade mer än 20 år gamla 
skulder om 36 miljoner kronor som vida översteg gäldenärens tillgångar och 
inkomster. Gäldenären skulle inte kunna betala ens en mindre del av skulderna 
oavsett tidsperspektiv. Skulderna hade uppkommit till följd av borgens-
åtaganden i egen näringsverksamhet. Både gäldenären och makan var 
pensionärer och parets inkomster begränsade. Kronofogdemyndigheten och 
tingsrätten hade avslagit begäran om skuldsanering. Gäldenären överklagade 
varvid hovrätten avslog ansökan om prövningstillstånd. Ett beslut som 
ändrades av HD som biföll överklagandet om prövningstillstånd varefter 
hovrätten över Skåne och Blekinge avslog ansökan om skuldsanering. Därefter 
beviljades ansökan prövningstittstånd i HD. Gäldenären beviljades skuld-
sanering då hustruns tillgångar inte innebar att konsumenten fick en sådan 
levnadsstandard att det vid en sammanvägning med övriga faktorer skulle 
medföra att en skuldsanering skulle vara stötande från allmän synpunkt. Det 
fanns inte heller några andra omständigheter som talade mot skuldsanering.1358 
När skuldsanering slutligen beviljades hade den rättsliga processen varit 
anhängig i domstol i närmare tre år. 

Rättsfallet ger en viss vägledning för när ekonomisk skevhet kan antas 
föreligga mellan gäldenären och annan, så att ansökan om skuldsanering ska 
avslås. Makans tillgångar hade i det aktuella fallet ett nettovärde om två 
miljoner kronor och utgjordes av makarnas bostad och en sommarstuga samt 

 
 
 

1357 Jämför motiveringen i Hovrätten över Skåne och Blekinge, ÖÄ 1050-06, beslut 2006-05-29. 
Skuldsanering beviljades då med motiveringen att gäldenären vid en bodelning inte skulle kunna 
framställa anspråk på att få någon del av sambons fastighet. Inte heller skulle gäldenären på något 
annat sätt kunna kräva att sambon sålde huset, som vid en försäljning beräknades inbringa ett 
överskott om drygt en miljon kronor. Vidare hade gäldenärens skulder uppkommit långt innan 
samboförhållandet inleddes. Gäldenären ansågs slutligen, genom att bo med sambon i dennes 
villa, ha fått ett avsevärt större betalningsutrymme som kommit borgenärerna tillgodo. 
1358 NJA 2014 s 621. I ett annat avgörande från Hovrätten för Västra Sverige, RH 2010:59, 
avslogs ansökan med en motivering snarlik den i det refererade avgörandet. Gäldenären var 67 år 
gammal, ålderspensionär och saknade tillgångar. Gäldenären hade två skuldposter till två 
privatpersoner som uppkommit i samband med en fastighetsförsäljning år 1995 om totalt cirka 
800 000 kr. Gäldenärens sambo ägde tillgångar om cirka 4,5 miljoner kronor i form av två bilar, 
en husbil, aktier och en fastighet. Hovrätten gjorde i ärendet en bedömning av gäldenärens 
faktiska levnadssituation. Med hänsyn till sambons tillgångar ansågs hushållets ekonomiska 
situation vara så bra att det inte ansågs skäligt att bevilja skuldsanering. 
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tillräckliga inkomster för den egna försörjningen. Det är svårt att se att 
gäldenärens tillgång till makans egendom i det aktuella fallet skulle innebära att 
makarnas levnadsstandard framstår som så god, att en skuldsanering skulle vara 
stötande. Gäldenärens boendekostnad blev sannolikt lägre, eller i vart fall inte 
högre, i makans radhus än den hade blivit i en hyreslägenhet. Detta kommer i 
så fall borgenärerna till gagn genom att gäldenärens återbetalningsförmåga 
förbättras. Uppenbart förelåg inte någon planerad ekonomisk skevhet mellan 
makarna och därtill hade den pensionsmässiga gäldenären levt med en 
omfattande skuldsättning i mer än 20 år. Utifrån en samlad bedömning av 
omständigheterna i fallet framstår det snarast anmärkningsvärt att gäldenären 
inte beviljades skuldsanering direkt utan kommer att vara närmare 70 år när 
skuldsaneringen avslutas. 

Gäldenärens möjligheter att organisera sin ekonomi tillsammans med andra 
kan även i andra sammanhang behöva tas i beaktande. En helhetsbedömning av 
skäligheten att bevilja gäldenären skuldsanering måste göras utifrån gäldenärens 
reella förhållanden. Om gäldenären till exempel är anställd i den egna makans 
näringsverksamhet och därmed inte omfattas av lagens begränsningar av 
gäldenärskretsen, innebär sådana förhållanden sannolikt att det inte anses 
skäligt att bevilja skuldsanering.1359 

Trots att den allmänna skälighetsbedömningen är en totalbedömning av 
gäldenärens situation finns tre omständigheter som alla särskilt ska beaktas vid 
bedömningen: omständigheterna vid skuldernas tillkomst, gäldenärens 
ansträngningar och hur gäldenären medverkat i handläggningen. Det är i 
princip en förutsättning att samtliga bedömningar talar till gäldenärens fördel 
för att skuldsanering ska beviljas.1360 

5.4.8.2 Omständigheterna vid skuldernas tillkomst 

Vid den allmänna skälighetsbedömningen ska inledningsvis omständigheterna 
vid skuldernas uppkomst beaktas. Vid lagens tillkomst poängterades vikten av 
att skuldsaneringsförfarandet inte ska innefatta någon bedömning av det skäliga 
i fordringshavarens anspråk. I skuldsaneringsförfarandet ska inte heller någon 

 
 
 

1359 Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års lag, 
s 84. 
1360 Prop 1993/94:123, s 96–97 och Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsanering-
slagen. En kommentar till 2006 års lag, s 83. 
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värdering av borgenärens kreditprövning göras eller någon jämkning av oskäliga 
avtalsvillkor förekomma. Dessa uppgifter ska hanteras enligt 36 § avtalslagen 
eller konsumentkreditlagen. Däremot ansågs det ofrånkomligt att bedöma hur 
och varför en skuld uppkommit.1361 

Några typer av skulder diskuterades närmare i den ursprungliga 
propositionen. Vad beträffar konsumtionsskulder anges att det inte går att 
bortse från sambandet mellan skuldernas ålder och dess karaktär. Lyx-
konsumtion ska betraktas negativt om den har uppkommit en kort tid innan 
ansökan om skuldsanering, men med större överseende om den ligger långt 
tillbaka i tiden. Vanliga konsumtionsskulder eller skulder till följd av 
överkonsumtion omnämns inte särskilt.1362 

Skulder som uppkommit i anledning av seriöst bedriven näringsverksamhet 
anses normalt verka i positiv riktning vid den allmänna skälighetsbedöm-
ningen.1363 Däremot har skulder som härrört från spekulativ och riskfylld 
näringsverksamhet lett till avslag.1364 

Förekommer skulder som uppkommit med koppling till brottslig verk-
samhet ska det tala mot skuldsanering. Mot skuldsanering talar också 
omständigheter som att gäldenären fortsatt bedriva förlustbringande 
verksamhet samtidigt som det förelegat grundad misstanke om borgenärsbrott, 
som exempelvis vid bristfällig bokföring eller om deklarationsskyldigheten 
förbisetts.1365 
 

 
 

1361 Prop 1993/94:123, s 99. 
1362 Prop 1993/94:123, s 99–100.  
1363 Prop 1993/94:123, s 100 och NJA 1996 s 324. 
1364 I NJA 2001 s 601 I avslogs en begäran om skuldsanering för en tidigare näringsidkare som 
hade omfattande skulder som uppgick till 19 miljoner kronor. Gäldenären hade bedrivit 
fastighetsmäklarverksamhet och verksamhet som omfattade förvaltning och exploatering av 
fastigheter. I samband med fastighetskrisen försattes gäldenärens bolag i konkurs och 
gäldenärens skulder härrörde dels från krediter som använts till verksamheten dels från 
borgensansvar. HD konstaterade att verksamheten varit ekonomiskt omfattande och innehållit 
spekulativa inslag och inneburit ett högt risktagande. Gäldenären hade dessutom gått i borgen för 
belopp som kraftigt översteg hans betalningsförmåga. Gäldenärens maka beviljades inte heller 
skuldsanering, NJA 2001 s 601 II. Hennes skulder hade uppkommit i makens verksamhet. Att 
hon förlitat sig på sin makes kunskaper ansågs inte vara ett skäl för att kunna beviljas skuld-
sanering. Likaså avslogs en ansökan i ett avgörande från Svea hovrätt eftersom skulderna 
uppkommit genom värdepappersaffärer RH 1996:102 
1365 I NJA 1998 s 259 avslogs ansökan eftersom gäldenären varken hade betalat arbetsgivaravgift 
eller för anställda innehållen A-skatt. Gäldenärens näringsverksamhet led av likviditetsproblem 
och den försattes slutligen i konkurs. För att hålla igång verksamheten lät gäldenären bli att betala 
 

 
 



5 Konsumentskydd i den postkontraktuella fasen 

384 
 

Skadestånds- och bötesfordringar uppkomna i anledning av brott anses som 
huvudregel utesluta skuldsanering.1366 Utomobligatoriska skadeståndsanspråk 
som inte uppkommit till följd av brott bedöms visserligen inte vara ett absolut 
hinder mot skuldsanering, men ska tala mot bifall. Bedömningen ska göras 
utifrån grunderna för skadeståndsanspråket i det enskilda fallet.1367 

 
 
 

olika skatter, vilket han senare också dömdes för. Av gäldenärens totala skuldbörda om 2,4 
miljoner kronor utgjorde 1,7 miljoner skulder till staten. Gäldenärens brottslighet hade inte 
bedömts vara uppsåtlig, men hade å andra sidan avsett stora belopp och pågått under lång tid. 
Skuldsättningen hade därmed ökat i väsentlig mån och gäldenären ansågs ha använt skattemedel 
som riskkapital i bolaget. I NJA 2003 s 437 beviljades gäldenären skuldsanering trots att hon hade 
fällts för oredlighetsbrott i samband med att hennes och hennes tidigare sambos närings-
verksamhet försattes i konkurs. Sannolikt är utgången i ärendet resultatet av en avvägning mellan 
skuldernas tillkomst och gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering. Vid den bedömningen 
ska behovet av ekonomisk rehabilitering väga tungt om lång tid gått sedan skulderna uppkom 
och gäldenären har rehabiliterats socialt och/eller medicinskt. Beslutet att bevilja skuldsanering 
ansågs i det aktuella ärendet skäligt med hänsyn till vad som upplysts om brottsligheten, att 
gäldenären varit en okunnig, vilseledd och passiv medhjälpare till sin dåvarande sambo, samt att 
13 år förflutit sedan brotten hade begåtts. Se även prop 1993/94:123, s 100. Rättsfallen har 
kommenterats av Persson, Annina H, Förutsättningar för att bevilja skuldsanering? s 910–918 
och Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års lag, 
s 94. 
1366 Innebörden av att skuldsaneringen omfattar böter är inte att själva brottet som föranlett 
böterna efterges utan bara att penningskulden inte ska drivas in. Vad avser lagligheten av att låta 
skuldsaneringen även omfatta böter se Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsanerings-
lagen. En kommentar till 2006 års lag, s 61. 
1367 För det fall skuldsanering skulle beviljas, ska skadeståndsfordran behandlas på samma sätt 
som övriga fordringar och sättas ned med samma procenttal. Prop 1993/94:123, s 101–102. I ett 
antal hovrättsavgöranden har gäldenären beviljats skuldsanering även fast det funnits 
skadeståndsfordringar bland skulderna. I RH 1995:31 beviljades gäldenären skuldsanering trots 
att det fanns skadeståndsfordringar till följd av brott bland skulderna. Gäldenären var dömd för 
grovt bedrägeri och skulle utge skadestånd i anledning av detta. Han hade också försatts i 
konkurs i anledning av sin stora skuldbörda. Brotten hade begåtts under inflytande av en allvarlig 
psykisk störning och gäldenären var sjukpensionär till följd av dessa psykiska besvär. Gäldenären 
uppbar pension och saknade tillgångar. Han hade kontaktat borgenärerna för att träffa en 
uppgörelse men detta hade inte lyckats. Hovrätten fann att det med hänsyn till omständigheterna 
var uppenbart att gäldenären behövde skuldsanering för att kunna rehabiliteras socialt. En samlad 
uppgörelse skulle också vara till fördel för borgenärerna till skillnad från den individuella 
bevakning som skett efter konkursen. Även i RH 1996:49 var gäldenären dömd för bland annat 
grovt bedrägeri och i anledning av detta ådragit sig skadeståndsskyldighet. I ärendet var det 
visserligen inte klarlagt hur stor andel av den totala skuldbördan som utgjordes av 
skadeståndsfordringar. Däremot talade gäldenärens personliga förhållanden både vid skuldernas 
uppkomst och vid tidpunkten för avgörandet tillsammans med skuldernas ålder för att denne 
skulle beviljas skuldsanering. I RH 1996:33 hade gäldenären i onyktert tillstånd kört på en annan 
bil och därmed blivit skadeståndsskyldig. Skadeståndet utgjorde den största delen av skulderna. 
Vid ansökningstillfället hade det gått sju år sedan skadeståndsfordran uppkommit och gäldenären 
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I propositionen från år 1993 konstateras också att även andra omständ-
igheter än de särskilt nämnda skulle kunna få betydelse vid prövningen 
eftersom ansökan alltid ska bedömas utifrån samtliga omständigheter i det 
enskilda fallet.1368 I NJA 1996 s 548 bifölls ansökan om skuldsanering trots att 
gäldenärens konsumtionsskulder uppkommit genom köp av alkohol. Beslutet 
motiverades med att det fanns ett missbruk och detta hade samband med 
psykisk ohälsa. Vid tidpunkten för ansökan om skuldsanering hade gäldenären 
kommit till rätta med sitt missbruk. Hovrätten för Västra Sverige avslog en 
ansökan från en gäldenär som i många år gjort flera utlandsresor med familjen 
samt köpt dyra kläder och möbler som vida överskred vad familjen hade råd 
med. Avslaget motiverades med hänvisning till den allmänna betalningsmoralen 
och likabehandling av gäldenärer i samma situation.1369 Även i ett annat ärende 
från Hovrätten för Västra Sverige avslogs ansökan där skulderna härrörde från 
konsumtion. Gäldenären hade själv lånat pengar och gått i borgen för lån som 
avsåg dyra kurser utomlands som scientologkyrkan arrangerat. Hovrätten 
konstaterade att gäldenären gått i borgen för mycket stora belopp som han 
varken hade förmåga eller avsikt att betala.1370 

Av den praxis som finns framkommer att domstolarna, med undantag för 
skadestånd till följd av brott, följer motivuttalanden och vad som anses vara 
viktigt ur ”samhällsmoralisk” synvinkel. Lyxkonsumtion och riskfyllda 
spekulationsaffärer förefaller vanligen leda till avslag på skuldsanerings-
ansökan.1371 

5.4.8.3 Gäldenärens egna ansträngningar för att fullgöra sina förpliktelser och 
medverkan i handläggningen 

Den andra aspekten som ska beaktas vid den allmänna skälighetsbedömningen 
är gäldenärens egna ansträngningar för att fullgöra sina förpliktelser och hur 
 

 
 

hade sedan dess genomgått en lyckad behandling för sitt missbruk. Ansökan beviljades. Även i 
RH 2008:93 beviljades en gäldenär skuldsanering trots att det bland skulderna fanns 
skadeståndsfordringar på grund av brott. Gäldenären var dömd för upprepade våldsbrott 
begångna mot en närstående. Skadeståndet utgjorde emellertid enbart sju procent av det totala 
fordringsanspråket. Med hänsyn till att skadeståndet utgjorde en så liten del av skulderna och att 
sex år hade gått sedan brotten begicks, bifölls ansökan. 
1368 Prop 1993/94:123, s 99–103. 
1369 RH 1995:132. 
1370 RH 1997:15. 
1371 Mellqvist, Mikael, Rättsfallsöversikt – Praxis i skuldsaneringsärenden 1994–2006, s 984–986.  
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gäldenären medverkat under handläggningen av skuldsaneringsärendet. Bedöm-
ningen ska utgå från lagens grundtanke, att gäldenären ska göra rätt för sig. 
Även om övriga förutsättningar för skuldsanering är uppfyllda, ska brister i de 
egna ansträngningarna att göra rätt för sig, kunna medföra avslag.1372 

Gäldenären ska med andra ord ha ansträngt sig för att försöka göra rätt för 
sig. Illojala beteenden hos gäldenären som exempelvis att hålla sig undan krav 
från borgenärerna eller överlåta egendom till närstående talar mot att en 
ansökan om skuldsanering ska kunna beviljas.1373 Kravet på att gäldenären 
medverkat till att göra rätt för sig har i praxis bedömts vara av största vikt. 
Även den gäldenär som saknar betalningsförmåga förväntas betala av på skuld-
erna genom att verka för att minimera sina egna utgifter, särskilt om utgifterna 
är återkommande.1374 

I den ursprungliga lydelsen av bestämmelsen skulle förutom gäldenärens 
ansträngningar att fullgöra sina förpliktelser, också egenförsöket bedömas. 
Egenförsöket var benämningen på hur gäldenären på egen hand försökt nå en 
uppgörelse med sina borgenärer samt hur hon medverkat till handläggningen av 
skuldsaneringsärendet.1375 I den ursprungliga propositionen förklarades inte 
närmare hur detta skulle gå till. Det som föreskrevs var att skuldsanerings-
systemet till största del skulle bygga på både frivillighet men också ha inslag av 
tvångmässighet och att förfarandet skulle bygga på ett trestegsförfarande. 
Ansökan från en gäldenär som aktivt agerat för att göra rätt för sig skulle 
bedömas mer positivt. Aktivt agerande kunde exempelvis vara egna försök att 
reda upp ekonomin eller stora ansträngningar för att betala hela eller delar av 
skulden. Detta skulle jämföras med gäldenärer som aktivt agerat i syfte att 
skydda sig själva mot betalningskrav. Exempelvis genom att på ett illojalt sätt ha 
undanhållit sig från krav från borgenärerna eller överlåtit egendom till 
närstående.1376 

 
 
 

1372 Prop 1993/94:123, s 98. 
1373 Hellners, Trygve, och Mellqvist, Mikael, Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års lag, 
s 97–99. 
1374 Mellqvist, Mikael, Rättsfallsöversikt–Praxis i skuldsaneringsärenden 1994–2006, s 986–988. 
NJA 1999 s 718, RH 1996:15, RH 1996:34, RH 1996:46, RH 1996:52, RH 1997:113, RH 2003:26 
och RH 2004:78.  
1375 4 § SFS (1994:334). 
1376 Prop 1993/94:123, s 73–74 och s 98. 
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Egenförsöket kom att utvecklas genom praxis och blev därigenom 
formaliserat. Ett fullgjort egenförsök krävde i princip att gäldenären på ett 
uttömmande sätt skrivit till samtliga borgenärer och utförligt redogjort för sin 
ekonomiska situation. Redogörelsen skulle innehålla samtliga skulder, 
inkomster, utgifter och familjesituation samt ett förslag till uppgörelse. Detta 
gällde även om gäldenären saknade betalningsförmåga.1377 

Arbetet med att uppnå frivilliga uppgörelser med gäldenärens samtliga 
borgenärer ledde sällan till framgång. Särskilt svårt hade det varit att träffa 
uppgörelser i de fall gäldenären saknade eller hade liten betalningsförmåga. 
Egenförsöket kom även att kritiseras utifrån flera andra aspekter. Flertalet 
gäldenärer behövde hjälp av en rådgivare för att klara av att genomföra 
egenförsöket. I praktiken var rådgivaren en kommunal tjänsteman och det var 
också tjänstemannen som kontaktade borgenärerna. Det blev därmed svårt att 
se värdet av att kräva att gäldenären var aktiv vid förfarandet, när det i själva 
verket var någon annan som gjorde jobbet. Arbetet med att reda ut 
gäldenärernas ekonomi och kontakta samtliga borgenärer blev också 
tidskrävande. Till skillnad från en skuldsanering i Kronofogdemyndighetens 
regi omfattade en frivillig uppgörelse med borgenärerna bara de skulder vars 
fordringsägare accepterade att sätta ned sin fordran. Det blev därför av största 
vikt att hitta alla skulder. En kvarglömd skuld skulle lätt kunna kullkasta hela 
överenskommelsen genom att ta hela gäldenärens kvarvarande betalnings-
förmåga i anspråk genom exempelvis löneutmätning. Vidare hade många 
kommuner svårt att tillgodose efterfrågan på budget- och skuldrådgivning, med 
långa väntetider som följd. Kartläggningen av gäldenärens samtliga skulder kom 
i vissa fall även att göras två gånger eftersom det också var en uppgift som 
Kronofogdemyndigheten hade ansvar för. En samlad bedömning av kritiken 
gjorde att egenförsöket vid skuldsaneringslagens revidering år 2006 inte längre 
kom att vara en förutsättning för att få skuldsanering. Kravet att gäldenären på 
egen hand skulle nå en uppgörelse med borgenärerna togs bort och gäldenärens 
ansträngningar att fullgöra sina förpliktelser mot borgenärerna kom att istället 
bli en omständighet bland andra att bedömas vid den allmänna skälighets-
bedömningen.1378 

 
 
 

1377 Prop 2005/06:124, s 28–29. 
1378 Prop 2005/06:124, s 28–31. 
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5.4.8.4 Skuldernas ålder 

Genom ändringarna i skuldsaneringslagen år 2011 togs kravet på att särskilt 
beakta skuldernas ålder vid den allmänna skälighetsbedömningen bort.1379 
Utgångspunkten efter lagändringen är fortfarande att gäldenären ska ha försökt 
komma till rätta med skuldbördan innan skuldsanering kan beviljas. Nya skuld-
er ska dock inte leda till avslag på skuldsaneringsansökan på den grunden, om 
omständigheterna vid skuldernas tillkomst och övriga omständigheter talar för 
bifall.1380 

Det tidigare kravet att merparten av skulderna skulle vara äldre än tre till fyra 
år för att skuldsanering skulle komma ifråga motiverades av vikten av att 
gäldenären på egen hand under dessa år skulle ha försökt lösa sina ekonomiska 
problem. I propositionen till 1994 års lag slogs fast att det vanligen var så att ju 
äldre skulderna var desto mer tyngde de gäldenärens ekonomi. Om skuldernas 
ålder inte beaktades skulle skuldsanering kunna få en demoraliserande effekt. 
Människor kunde lockas till lättsinniga kreditåtaganden om de, i det närmaste 
omgående, kunde få skuldsanering. Däremot framhölls kvarstående skulder 
från en tidigare driven näringsverksamhet som gått i konkurs som exempel på 
skäl som talade för skuldsanering även om skulderna inte var så gamla. Skuld-
ernas ålder skulle beräknas från tidpunkten då skulden uppkommit tills dess 
ansökan om skuldsanering gjordes.1381 

Bakgrunden till att skuldernas ålder numera inte längre ska beaktas är att det 
i praxis visade sig vara svårt för näringsidkare som försatts i konkurs att få 
skuldsanering i rimlig tid efter det att konkursen avslutats. När en näringsidkare 
försätts i konkurs är skuldbördan ofta så stor att det kvalificerade insolvens 
rekvisitet omedelbart är uppfyllt. I de fall merparten av skulderna inte var äldre 
än tre till fyra år kunde ansökan avslås med motiveringen att gäldenären först 
på egen hand skulle lösa sina ekonomiska problem. Väntan på att kunna söka 
skuldsanering bara för att skulderna skulle bli tillräckligt gamla bedömdes 
försvåra den ekonomiska rehabiliteringen av gäldenären. En sådan väntan 
kunde också försämra borgenärernas möjligheter att få betalt.1382 

 
 
 

1379 SFS (2011:472). 
1380 Prop 2010/11:31, s 16. 
1381 Prop 1993/94:123, s 98–99. 
1382 Prop 2010/11:31, s 15–16. 
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5.4.9 En kontroversiell lag 

Att det var politiskt kontroversiellt att införa en skuldsaneringslag framgår av 
de återkommande diskussionerna i riksdagen kring införandet av lagen. Trots 
att remissutfallet av Insolvensutredningens förslag från 1990 var positivt, 
lämnade regeringen förslaget utan vidare åtgärd. Frågan om en skuldsanerings-
lag kom dock att diskuteras vidare vid ett flertal tillfällen i riksdagen.1383 

Riksdagen beslutade slutligen år 1993 att ge regeringen i uppdrag att utarbeta 
former för en skuldsaneringslag.1384 Även efter lagens ikraftträdande ifrågasattes 
dess existens exempelvis i en motion om upphävande av skuldsaneringslagen 
från år 1996. Motionärerna ansåg att skuldsaneringslagen borde upphävas 
eftersom den medfört otillfredsställande konsekvenser då gäldenärer som 
misskött sin ekonomi kunde få skuldbefrielse. Istället förespråkades frivilliga 
uppgörelser mellan gäldenärer och borgenärer.1385 

I förarbetena till 1994 års skuldsaneringslag återfinns utförliga resonemang 
och välmotiverade grunder för lagens införande. Däremot redovisas inte på 
samma utförliga sätt vilka argument som anfördes mot införandet av lagen. I 
förarbetena anges återkommande en oro för att den allmänna betalnings-
moralen ska äventyras. Vad denna oro mer specifikt innebär redovisas däremot 
inte. Den allmänna betalningsmoralen ska dock upprätthållas genom restriktiv 
tillämpning av lagen och att skuldsanering ska innebära uppoffringar för 
gäldenären under en längre tid.1386 

Först i propositionen till de förslag som lades fram efter 2008 års utredning 
återfinns en annan formulering än den generella oron för den allmänna 
betalningsmoralen. Skuldsanering uppgavs innebära ett ingrepp i den 
civilrättsliga avtalsrelationen och att ett sådant ingrepp skulle förbehållas 
gäldenärer med avsevärda skuldproblem. Med denna motivering avslogs två av 
utredningens förslag, dels förslaget att sänka gränsen för vad som menas med 
kvalificerat insolvent till ”att sakna förmåga att betala tillbaka sina skulder inom 
de närmaste åren”, dels en förkortning av avbetalningsplanen till tre år.1387 Det 

 
 
 

1383 Se exempelvis 1991/92:LU28, prop 1992/93:100, bil 3, 1992/93:LU2y och 1992/93:FiU1. 
1384 Prop 1992/93:123, rskr 1992/93:412 och 1992/93:LU49.  
1385 Betänkande 1996/97:LU6, motion 1996/97:L28. 
1386 Hur lagen ska tillämpas se prop 1993/94:123, s 110–115 och Lennander, Gertrud, Skuld-
sanering för privatpersoner, s 242–244. 
1387 Prop 2010/11:31, s 17–19. 
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befarades att om fler gäldenärer skulle uppfylla villkoren för att kunna beviljas 
skuldsanering skulle fler ansökningar och fler gäldenärer få sin ansökan 
beviljad. Ett resultat som uppenbarligen då inte eftersträvades. Skuldsanering 
befarades kunna komma att uppfattas som en lätt och tillgänglig utväg för att 
bli av med sina skulder. Detta skulle i sin tur kunna påverka den allmänna 
betalningsmoralen negativt genom att fler människor skulle lockas till att leva 
över sina tillgångar.1388 

Det kontroversiella i lagen framskymtar även vid lagens tillämpning. I praxis 
lyfts rehabiliteringssyftet med skuldsaneringslagen respektive syftet att gynna 
borgenärskollektivet ibland fram på ett naturligt sätt vid en avvägning enligt den 
allmänna skälighetsbedömningen.1389 I andra avgöranden saknas en sådan 
redovisning och därmed eventuellt också en motsvarande avvägning.1390 En 
möjlig förklaring till detta kan vara att skuldsaneringslagens olika syften inte 
framgår direkt av lagtexten eller att en restriktiv tillämpning förordats i 
förarbetena.1391 

5.4.10 En förändrad syn på konsumenten 

Den beskrivning av konsumenten som gjordes till den ursprungliga lagen ville 
skapa förståelse för gäldenärens svåra situation som uppstått till följd av 
oförutsedda händelser som sjukdom, arbetslöshet och skilsmässa. Det rörde sig 
således om en ömkansvärd gäldenär som behövde statens hjälp för att klara sin 
ekonomi. Den konsument som beskrevs vara aktuell för skuldsanering var en 
person som hade för avsikt att göra rätt för sig och var aktiv för att återbetala 
sina skulder. Skuldsanering bedömdes vara nödvändigt för en person som 
drabbats av mycket stora skulder till följd av att ha behövt försätta sin 
verksamhet i konkurs på grund av icke självförvållade omständigheter som en 
lågkonjunktur. Skuldsanering kunde också vara den enda lösningen för den som 
drabbats av stora skulder till följd av sjukdom. En konsument som medvetet 
inte agerat som en god medborgare ansågs inte kunna räkna med skuldsanering. 
Exempelvis angavs näringsförbud eller planerad ekonomisk skevhet mellan 

 
 
 

1388 Prop 2010/11:31, s 17–19. 
1389 Se exempelvis NJA 2005 s 303. 
1390 Avseende det rehabiliterande syftet se Mellqvist, Mikael, Rättsfallsöversikt – Praxis i 
skuldsaneringsärenden 1994–2006, s 999–1000.  
1391 Prop 1992/93:123, s 94–96. 
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makar minska lämpligheten för att få en ansökan beviljad. Skuldsanering ska 
också vara en engångsföreteelse och endast om det föreligger synnerliga skäl 
kan skuldsanering beviljas en andra gång.1392 I förslaget till ny skuldsaneringslag 
görs en utvidgning av denna möjlighet. En gäldenär som tidigare har 
misslyckats med sin skuldsanering eller som har genomgått en skuldsanering 
och överskuldsatt sig på nytt föreslås kunna beviljas skuldsanering igen om det 
finns särskilda skäl.1393 

Den ursprungliga skuldsaneringslagen utformades således för en autonom 
gäldenär som samhället ställde höga moraliska krav på. Uppfattningen var att 
det primärt var gäldenären som ansvarade för att lösa sina ekonomiska problem 
genom det så kallade egenförsöket. Gäldenären förväntades vara aktiv och 
agera lojalt mot sina borgenärer. Detta kom också till uttryck genom de väldigt 
högt ställda kraven på att ansökan skulle innehålla en redovisning av samtliga 
skulder och tillgångar. Om en skuld var ogiltig förväntades gäldenären också 
klara av att bestrida skulden. Det kan antas att Kronofogdemyndighetens och 
domstolarnas uppfattning om gäldenären var än mer optimistisk avseende 
gäldenärens förmåga att agera. I praxis preciserades kraven på ansökan 
nämligen ytterligare. Kraven ledde till att gäldenären inte själv förväntades klara 
uppgiften utan att kommunala budget- och skuldrådgivare gjorde arbetet. I 
praktiken var det den kommunala tjänstemannen som både utredde gäldenärens 

 
 
 

1392 6 § SksanL. Detta illustreras av NJA 2013 s 689 där HD, med ändring av Göta hovrätt 
avslag, fann att det förelåg synnerliga skäl att bevilja en gäldenär skuldsanering en andra gång. 
Gäldenären led av psykiska problem och hade med hjälp av sin gode man ansökt och beviljats 
skuldsanering år 2005. Den gode mannen begärde och entledigades från uppdraget efter en tid, 
eftersom hon inte kunde kontrollera gäldenärens ekonomi och det istället fanns behov av att 
förordna en förvaltare. Kommunen vidtog emellertid inga åtgärder för att istället förordna en 
förvaltare. Gäldenären fortsatte då, utan den gode mannen, att skuldsätta sig och misskötte 
betalningarna enligt beslutet om skuldsanering. En borgenär begärde att skuldsaneringen skulle 
upphöra, vilket den också gjorde. Av utredningen i ärendet framkom genom intyg att gäldenären 
under den aktuella perioden varit allvarligt sjuk och intagen på psykiatrisk klinik vid ett flertal 
tillfällen. År 2010 utsågs en förvaltare för gäldenären. Med hjälp av förvaltaren sökte gäldenären 
på nytt skuldsanering. Gäldenären konstaterades uppfylla de allmänna villkoren för skuldsanering. 
Frågan var då om det förelåg synnerliga skäl att bevilja henne skuldsanering en andra gång. HD 
utvecklade att rekvisitet synnerliga skäl kan aktualiseras om det föreligger starka skäl för skuld-
sanering enligt 4 §. Vidare ska orsakerna till varför den föregående skuldsaneringen misslyckades 
särskilt beaktas. Slutligen ska det vid en samlad bedömning framstå som i hög grad skäligt att 
skuldsanering beviljas en andra gång.  
1393 Lagrådsremiss Skuldsanering–förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på 
nytt, s 94–97. 
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ekonomi och därefter kontaktade borgenärerna och detta förfarande var helt 
accepterat. 

Frivillighet var en ledstjärna i propositionen till 1994 års lag. Gäldenären 
skulle verka för frivilliga uppgörelser genom att kontakta borgenärerna och 
medverka till att lösa sin ekonomiska situation. Lagstiftarens intention passade 
däremot sämre in i den verklighet som gäldenären befann sig i. Borgenärerna 
visade litet intresse av att träffa frivilliga uppgörelser med gäldenärerna. Särskilt 
i de fall när gäldenären saknade eller hade liten återbetalningsförmåga saknades 
intresse för uppgörelser.1394 

När egenförsöket avskaffades motiverades detta med att få gäldenärer 
klarade av att genomföra egenförsöket på egen hand. Avskaffandet 
underbyggdes av argument om ekonomi och effektivitetsaspekter, eftersom 
ansökningsförfarandet kommit att vanligen vara en uppgift för kommunens 
budget och skuldrådgivare. Budget- och skuldrådgivning krävde en stor 
arbetsinsats. Det var långa väntetider inom kommunerna för att få komma i 
kontakt med tjänstemännen. Om en uppgörelse misslyckades ankom det på 
Kronofogdemyndigheten att göra om utredningen. Detta arbete krävde stora 
samhällsinsatser med höga kostnader till följd.1395 

Synen på gäldenären i skuldsaneringslagen är fortfarande en aktivt agerande 
gäldenär som ska agera på egen hand, med så liten inblandning och hjälp av 
samhället som möjligt. Denna syn överensstämmer väl med tanken om ett 
ekonomiskt konsumentskydd, med en fri och oreglerad marknad och 
konsumentens suveränitet. Vidare uppställer lagen höga formella krav på 
gäldenären för att få ansökan beviljad, där rädslan för att skada den allmänna 
betalningsmoralen präglar prövningen. Samtidigt finns åtskilliga studier som 
talar för att betalningsmoralen i Sverige är hög.1396 Dessa högt ställda krav på 
gäldenären begränsar möjligheterna för den suveräna konsumenten att fritt 
agera. Lagen kan i dessa delar istället konstateras präglas av det bakomliggande 
borgenärsintresset. Borgenärerna ska trots allt enligt huvudregeln tillförsäkras 
en viss utdelning. De ändringar av skuldsaneringslagen som genomförts sedan 

 
 
 

1394 Prop 2005/06:124, s 29–31. 
1395 Prop 2005/06:124, s 29–31. 
1396 Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser, Kronofogde-
myndighetens rapport januari 2008 och SOU 2012:11, Snabbare betalningar, s 42. 
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lagen infördes, har dock gjort det enklare för konsumenten att beviljas skuld-
sanering. 

I utredningen ”Ut ur skuldfällan” har lagstiftaren tagit ytterligare ett steg för 
att se över kraven på gäldenärens eget beteende. Av det bakomliggande 
direktivet till utredningen framgick att lagstiftningens utgångspunkt om 
gäldenärens förmåga att agera och vara, kunde ifrågasättas. I utredningen 
lämnas förslag på hur gäldenärens ansvar för skuldsaneringsansökan kan 
minskas.1397 

Till skillnad från konsumentskyddet i konsumentkrediträtten saknas 
resonemang i lagstiftningen om att verka för att informera gäldenären för att 
hon ska kunna göra rationella val. Lagen präglas istället av lagstiftarens oro för 
att reglerna ska komma att missbrukas genom att gäldenärerna inte vill betala 
sina skulder och att detta kan hota den allmänna betalningsmoralen.1398 När 
Kronofogdemyndigheten prövar skuldsaneringsansökan ska en helhets-
bedömning av gäldenärens tidigare beteende bedömas utifrån förhållandena i 
det enskilda fallet. Gäldenärens situation ska bedömas med avseende på hur 
skulderna uppkommit, hur skulderna sedan har hanterats och hur själva 
överskuldsättningen kom till. Gäldenären är således inte bara en marknadsaktör 
utan en personlighet som kan vara sjuk, ha eller sakna inkomst, vara utbildad, 
ha eller sakna boende och kanske ha familj. Överskuldsättning sätts i en social 
kontext samtidigt som skuldsaneringslagen ger uttryck för en konservativ 
moralisk grundsyn.1399  

Borgenärernas beteende diskuterades däremot inte alls i förarbetena. Varken 
vid tidpunkten för avtalsingåendet eller när gäldenären kontaktat dem för att 
träffa en uppgörelse. Borgenärerna ses vid prövningen i princip som ett 
kollektiv som ska behandlas lika, oavsett om det är privatpersoner, staten eller 
marknadsaktörer, och någon bedömning av skäligheten av borgenärens krav 
ska inte göras vid skuldsaneringsansökan. Borgenärerna tillåts inte heller att 
agera på egen hand.1400 

 
 
 

1397 SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 138–158. 
1398 Prop 1993/94:123, se exempelvis s 77, 78, 90–91, 93, 94, 96–102. 
1399 Niemi-Kiesiläinen, Johanna, Collective or individual? Construction of Debtors and Creditors 
in Consumer Bancruptcy, s 41–60. 
1400 Prop 1993/94:123, s 99, se också Niemi-Kiesiläinen, Johanna, Collective or individual? 
Construction of Debtors and Creditors in Consumer Bancruptcy, s 41–60. 
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5.4.11 Skydd mot överskuldsättning? 

I skuldsaneringslagen regleras åtgärder som syftar till att ha förebyggande och 
rehabiliterande effekt på överskuldsättning. Det har återkommande ifrågasatts 
hur väl skuldsaneringslagen uppfyller sina syften och lagen har upprepade 
gånger varit föremål för utredningar.1401 Ändamålsenligheten har främst 
uppmärksammats avseende fyra frågor: 1. vad och hur mycket som kan krävas 
av gäldenären för att få ordning på den egna ekonomin, 2. näringsidkares 
möjlighet att beviljas skuldsanering, 3. det kvalificerade insolvensrekvisitet, och 
4. varför så få evighetsgäldenärer söker och beviljas skuldsanering. 

Kravet på gäldenärens egna ansträngningar att lösa sina ekonomiska 
problem är det krav i lagen där de bakomliggande argumenten förändrats mest. 
Lagstiftaren syn och uppfattning om vilka förmågor gäldenären besitter har 
väsentligen förändrats sedan lagens tillkomst. Den överskattade tilltro till 
gäldenärens förmåga att själv kunna lösa sina ekonomiska problem som fanns i 
äldre motiv har i senare uttalanden avsevärt nyanserats.1402 Gäldenärens egna 
ansträngningar att nå en uppgörelse med borgenärerna ska numera bedömas på 
ett friare sätt och enbart ses som en omständighet bland andra vid den 
allmänna skälighetsbedömningen.1403 

För att även kunna bevilja överskuldsatta näringsidkare skuldsanering har 
lagen ändrats två gånger. Vid båda ändringarna har syftet varit att underlätta för 
näringsidkare att beviljas skuldsanering. Den första ändringen som ledde till 
lättnader för överskuldsatta näringsidkare med ringa och enkel verksamhet att 
beviljas skuldsanering, har så vitt det är känt inte lagts till grund för att någon 
ansökan bifallits. Den senare ändringen innebär att skuldsanering endast får 
beviljas om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att 
utreda och trädde i kraft den 1 juli 2011. Fram till den nionde september 2013 
hade 69 gäldenärer med sådan näringsverksamhet beviljats skuldsanering, varav 
en tredjedel av dessa hade näringsverksamheten som huvudsaklig sysselsättning. 
Den ändringen, precis som förslaget i den senaste utredningen och förslaget till 
F-skuldsanering, motiveras inte i första hand med att stärka den ekonomiska 

 
 
 

1401 Senast Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta, RiR2015:14. 
1402 Jämför uttalanden i prop 1993/94:123, s 73–78, s 98, prop 2005/06:124, s 29–30 och dir 
2012:30, s 4.  
1403 Prop 2005/06:124, s 29–31. 
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rehabiliteringen av gäldenären utan med att det är viktigt att främja 
entreprenörskap.1404 

Ett av de mest diskuterade och ifrågasatta rekvisiten i lagen är det 
kvalificerade insolvenskravet.1405 Den omständigheten att gäldenären ska sakna 
förmåga att betala sin skulder inom överskådlig tid har kritiserats för 
svårigheten att göra en rimlig prognos av obeståndets varaktighet. Eftersom 
prognosen ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, som 
gäldenärens ålder, skuldbörda och förväntade framtida inkomstmöjligheter, 
finns rimligen många osäkra faktorer. Särskilt om prognosen ska sträcka sig 
många år framöver blir osäkerheten i de enskilda variablerna svåra att förutse. 
Rekvisitet har vid åtskilliga tillfällen prövats av domstol men det finns få 
uttalanden om hur långt den överskådliga tiden sträcker sig.1406 I utredningen 
”Ut ur skuldfällan” slogs utifrån en analys av rättspraxis fast att rekvisitet 
tillämpas så att vissa gäldenärer inte beviljas skuldsanering trots att det är 
motiverat utifrån lagens syften.1407 Den restriktiva tillämpningen i praxis har 
emellertid stöd i uttalanden i den ursprungliga propositionen om rekvisitets 
tillämpning, även om en sådan restriktiv tillämpning möjligen kan strida mot de 
ursprungliga syftena med lagen. För att möjliggöra en ekonomisk rehabilitering 
av gäldenären och möjliggöra för en återgång till ett normalt samhällsliv är det 
därför också motiverat att åter se över hur insolvensprognosen ska bestämmas. 
Trots att de framlagda utredningsresultaten talar för att en ändring av det 
kvalificerade insolvensrekvisitet behövs för att lagens syften bättre ska 
tillgodoses, har ingen ändring genomförts.1408 

Vidare har ovan nämnda utredningar även vid två tillfällen lämnat förslag till 
åtgärder för att få fler evighetsgäldenärer att ansöka om skuldsanering. Ett av 
förslagen som lämnades av 2008 års utredning om att avskaffa kravet på att 
 

 
 

1404 Se den kritik som anförs i SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuldsatta, s 117–121 
jämfört med prop 2010/11: 31, s 10–12 och SOU 2014:44, F-skuldsanering – en möjlighet till 
nystart för seriösa företagare, s 144. 
1405 Se SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuldsatta, s 125–129, SOU 2013:72, Ut ur skuld-
fällan, s 159–182 och Riksrevisionsverket, Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och 
insatser, RiR 2015:14, s 105–106. 
1406 Se refererade fall i avsnitt 5.4.7. 
1407 Se SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 179–182 och dir 2012:30, s 5–6. 
1408 Den föreslagna ändringen i lagrådsremissen synes inte heller föranleda någon ändring i detta 
avseende, Lagrådsremiss, Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att strata om 
på nytt, s 68–71.  
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skulderna måste ha en viss ålder, har också genomförts.1409 Bland förslagen i 
övrigt för att minska antalet evighetsgäldenärer återfinns både materiella och 
formella åtgärder som att sänka kravet för när gäldenären ska anses vara 
kvalificerat insolvent, förkorta avbetalningsplanen, förenkla ansöknings-
förfarandet genom att begränsa gäldenärens utredningsansvar och låta 
ansökningsförfarandet vara webbaserat, samt enklare former för betalningarna 
enligt betalningsplanen.1410 

De senaste årens politiska utveckling kan inte tolkas på annat sätt än som ett 
tecken på ett bland politiker, och kanske även samhället i stort, förändrat 
förhållningssätt till skuldsanering och överskuldsatta. Vikten av att undvika 
utanförskap och behovet av ett normalt samhällsliv har fått en mer framskjuten 
placering även bland argumenten i förarbetena. Att fler människor är i behov av 
skuldsanering för att lösa sina ekonomiska problem tycks med åren således ha 
blivit alltmer accepterat. Den utvecklingen har däremot så här långt inte satt 
några märkbara spår i lagstiftningen för att underlätta för överskuldsatta att 
beviljas skuldsanering. 

För att uppfylla skuldsaneringslagens tre syften, att ekonomiskt rehabilitera 
överskuldsatta gäldenärer, att eventuella kreditavskrivningar ska verka 
återhållande på kreditgivningen och att den beslutade återbetalningen ska gynna 
borgenärskollektivet, bör rimligen också antalet svårt skuldsatta gäldenärer 
minska. Visserligen har under senare år fler människor sökt och beviljats skuld-
sanering. Trots lagändringarna kvarstår dock fortfarande problemet att antalet 
presumtiva skuldsaneringsgäldenärer fortsätter att öka.1411 De åtgärder som 
vidtagits tycks således inte vara tillräckliga för att minska antalet överskuldsatta. 

En förklaring till detta kan vara att den problembild som målas upp av 
lagstiftaren inte överensstämmer med verkligheten. En annan förklaring kan 
vara lagstiftarens oro för att äventyra den allmänna betalningsmoralen. Vad 
som kan förväntas försämra betalningsmoralen tycks däremot inte vara 
vetenskapligt underbyggt utan snarast vara ett löst påstående. 

 
 
 

1409 SFS (2011:472). 
1410 SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuldsatta, s 165–167, och SOU 2013:72, Ut ur skuld-
fällan, s 84–85 och kapitel 7–10. Se även lagrådsremiss, Skuldsanering – förbättrade möjligheter 
för överskuldsatta att strata om på nytt.  
1411 Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? RiR 2015:14, s 105–107. 
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En fråga är också vilken effekt HD:s uttalande om skälighetsprövningen 
som gjordes i NJA 2014 s 621 får för rättstillämpningen. Skälighetsrekvisitet ska 
enligt domen ses mot bakgrund av att det vid tillkomsten av 1994 års lag fanns 
en oro för att skuldsanering skulle kunna leda till resultat som kunde anses 
stötande från allmän synpunkt. Vidare slogs fast att dessa farhågor inte längre 
var aktuella. Snarare har lagstiftaren inriktat sig på att vidga möjligheterna till 
skuldsanering. Dessa uttalanden kan inte tolkas på ett annat sätt än att HD vill 
låta skuldsanering vara ett normalt inslag i rättsordningen som inte bara ska 
kunna få förekomma, som det beskrivs i förarbetena, i extrema 
undantagssituationer.1412 Med Mellqvists formulering avseende det aktuella 
uttalandet: ”Pacta sunt servanda-fundamentalismen är rättshistoria!”.1413 

Däremot har inte ifrågasatts i vilken omfattning lagen inverkar på att få 
kreditgivaren att genomföra noggrannare kreditprövningar och inta ett mer 
restriktivt förhållningssätt till att bevilja krediter. 

5.5 Förebyggande av överskuldsättning i den postkontraktuella 
fasen 

Konsumenter som tidsmässigt befinner sig i denna tredje och sista fas av skuld-
sättningsprocessen intar ett starkt rättsligt och ekonomiskt underläge mot 
kreditgivaren. Konsumenten har ett behov av skydd mot att kreditgivaren 
utnyttjar sitt överläge och försätter konsumenten i en ekonomiskt svår 
situation. Exempelvis skulle en försenad avbetalning kunna föranleda att kredit-
givaren kunde säga upp en kredit till omedelbar betalning om inte denna rätt 
begränsades i konsumentkreditlagen. Tvärtemot vad som förväntas uppvisar 
denna fas ett spretigt konsumentskydd mot överskuldsättning med tydliga 
brister. När konsumenten inte betalat i rätt tid, tycks principen om skyldigheten 
att göra rätt för sig dominera den rättsliga argumentationen och regleringen. 
Borgenärsintresset att effektivt kunna driva in en skuld dominerar i motiven 
och i regleringen.  

Bestämmelserna i denna tredje fas har tillkommit under 1970-talet, med 
undantag av skuldsaneringslagen som först trädde i kraft på 1990-talet. 

 
 
 

1412 Se särskilt formuleringarna i SOU 1990:74, Skuldsaneringslag. Delbetänkande av insolvens-
utredningen, s 141. 
1413 Mellqvist, Mikael, Högsta domstolen normaliserar skuldsanering, s 41. 
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Konsumentskyddet i denna fas har också stärkts över tid, om än i begränsad 
omfattning. Inkassolagen kom genom ändringarna år 1981 att få ett bredare 
tillämpningsområde genom att i princip all indrivning kom att omfattas av 
lagen. I och med ikraftträdandet av 1992 års konsumentkreditlag stärktes också 
konsumentskyddet när alla krediter, och inte bara kreditköp kom att omfattas 
av begränsningarna i kreditgivarens rätt att säga upp en kredit. Efter införandet 
av skuldsaneringslagen år 1994 har inga nya rättsliga åtgärder för att skydda 
konsumenten mot överskuldsättning tillkommit i denna fas, med undantag för 
några specialregler som ska förhindra att barn blir överskuldsatta. 

De regler som specifikt tar sikte på att förhindra att barn under 18 år inte 
skuldsätts, tillkom efter att det uppmärksammats att inkassobolag skickade ut 
krav till personer som just fyllt 18 år. De krav som skickats har innehållit 
betalningsanmodan av skulder vars uppkomst ofta låg långt tillbaka i tiden. 
Inkassobolagen har hävdat att de i enlighet med god inkasosed väntat med att 
skicka ut kravet till dess att kredittagaren fyllt 18 år. Skulden kan ibland ha haft 
sin grund i barnets eget handlande, som exempelvis avgifter för uteblivna 
sjukbesök eller hjälpmedel från landstinget. Ibland har skulden uppkommit 
genom att en vårdnadshavare godkänt ett avtal i barnets namn. De exempel 
som figurerat i media har varit medlemskap i en barnbokklubb eller inköp av 
skolfoton. Inkassobolagen försöker driva in fordringen från vårdnadshavaren 
och bevakar att skulden inte preskriberas. Om skulden inte betalats när barnet 
fyller 18 år riktas kravet istället direkt mot barnet. Till skulden, som ofta 
ursprungligen uppgått till en obetydlig summa, har då avgifter och 
dröjsmålsränta tillkommit, med följd att beloppet avsevärt ökat i storlek.1414 
Trots att Datainspektionen vidtagit åtgärder föreligger fortfarande allvarliga 
brister i inkassobolagens hantering av fordringar mot barn och unga, särskilt 
vad avser kontroll om kravet har laglig grund.1415 

Efter ändringar i 12 kapitlet 10 § respektive 13 kapitlet 12 § föräldrabalken 
från den första januari 2009 kan företag inte längre skuldsätta barn under 18 år. 
I samma syfte har hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, lagen om 
läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik ändrats så att 

 
 
 

1414 Se även Persson, Annina H, Vems är skulden? s 371–382 
1415 I undersökningen riktades kritik mot åtta av tio undersökta företag. Datainspektionen, 
2014-11-13. 
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barn inte ska kunna skuldsättas.1416 Även lag om vägtrafikregister har ändrats så 
att om en person som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller innehar det 
genom ett kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller nyttjanderätt under 
en bestämd tid om minst ett år, tillämpas det som sägs i lagen om ägaren på en 
förmyndare för honom eller henne.1417 Skulder som uppkommit innan dessa 
nya skyddslagar för barn trädde ikraft kan dock fortfarande drivas in som 
tidigare.  

I en dom från Svea Hovrätt, som fastställde Stockholms tingsrätts dom, har 
ett krav på obetalda skolfoton ogillats. I målet förde Konsumentombuds-
mannen talan för svaranden med stöd av lagen om försöksverksamhet avseende 
medverkan av konsumentombudsmannen i vissa tvister.1418 Kravet avsåg 
obetalda skolfoton som levererats mot faktura. Målet kom att prövas enligt 13 
kapitlet 12 § föräldrabalken i dess lydelse från år 1995. I bestämmelsen 
föreskrevs att samtycke från överförmyndaren var ett krav för att en förälder 
skulle få ”ta upp lån eller ingå annan skuldförbindelse” för den omyndige. 
Frågan i målet var om ”annan skuldförbindelse” också skulle omfatta sådana 
kortfristiga skulder som uppstår vid leverans mot faktura. Tingsrätten kom till 
slutsatsen att den ändring av 13 kapitlet 12 § föräldrabalken som gjordes år 
2009 innebar ett förtydligande av gällande rätt, eller från början avsett rättsläge. 
Kortfristiga krediter ansågs vara en sådan annan skuldförbindelse, och omfattas 
därmed av kravet på samtycke från överförmyndaren. Eftersom sådant 
samtycke saknades för det aktuella köpet var avtalet ogiltigt. Barnet ansågs inte 
heller vara ersättningsskyldig för köpet enligt 9 kapitlet 7 § föräldrabalken 
eftersom det då krävts att denne haft nytta av skolfotografierna och någon 
sådan utredning hade inte lagts fram.1419 

Under 1970-talet förekom inga diskussioner om överskuldsättning eller 
konsumentskydd mot överskuldsättning i lagstiftningssammanhang. Ingen av 
bestämmelserna motiverades följaktligen med uttryckliga argument om att 

 
 
 

1416 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1993:1651) om 
läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. 
1417 Lag (2001:558) om vägtrafikregister. 
1418 Lagen ersattes den 1/1 2012 av lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan 
i vissa tvister. 
1419 Svea Hovrätts dom meddelad 2012-10-08, i mål T 2755-12. HD 17 juni 2013 att inte 
meddela prövningstillstånd. 
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förebygga överskuldsättning. Däremot uppmärksammades konsumentens 
skyddsbehov som svagare part och behov av skydd mot oskäliga betalnings-
anspråk. De bestämmelser i tredje fasen som har ett uttalat syfte att skydda 
konsumenten är inkassobestämmelserna, samt reglerna i konsumentkreditlagen 
om kreditgivarens begränsade möjligheter att säga upp en kredit till omedelbar 
betalning eller återta en vara såld med återtagandeförbehåll. Bestämmelserna 
har det gemensamt att de utgör påtryckningar som inte är ekonomiska och att 
de erbjuder ett starkt konsumentskydd för en svagare part. Inkassolagen utgår 
från att inte bara skydda konsumenten från överdrivna kostnadsanspråk, utan 
också skydda den personliga integriteten och andra personliga intressen. Detta 
görs genom regler om villkoren för indrivningsförfarandet, tillståndskrav och 
en begränsad möjlighet att begära ersättning. 

Vad avser bestämmelserna i konsumentkreditlagen innebar de i sak inget 
nytt skydd när de infördes år 1977, då ett visst liknande men inte lika 
omfattande konsumentskydd hade förekommit även tidigare enligt 1915 års lag 
om avbetalningsköp. Dessa bestämmelser i konsumentkreditlagen utmärker sig 
genom att skapa ett betydande konsumentskydd genom kravet på att 
betalningsdröjsmålet måste vara väsentligt samt möjligheten för konsumenten 
att omintetgöra uppsägningen genom att betala. Den senare möjligheten att 
undgå uppsägning syftar till att skydda en konsument som till följd av ett socialt 
prestationshinder som exempelvis sjukdom inte kunnat betala i tid. De 
inskränkningar i avtalsfriheten som reglerna i konsumentkreditlagen ändå 
innebär tycks inte ha vållat någon större debatt och lämnades utan invändningar 
från remissinstanserna och utan närmare motivering i propositionen. Inte heller 
införande av en inkassolag tycks ha varit kontroversiellt och motiveras inte 
särskilt. 

För att förmå konsumenten att betala en förfallen skuld vidtas vanligen först 
ekonomiska påtryckningar i form av dröjsmålsränta. När konsumenten utsätts 
för en sådan påtryckning saknas i princip konsumentskydd. Jämkningsregeln i 8 
§ räntelagen utgör dock med sitt konsumentskyddande syfte ett undantag. 
Jämkning av dröjsmålsräntan förutsätter att orsaken till att konsumenten inte 
kunnat betala föranletts av en omständighet som gäldenären inte kunnat råda 
över. En sådan orsak tycks lagstiftaren ha haft lättare att kunna acceptera än 
utebliven betalning till följd av pengabrist. Både dröjsmålsränta och avtalade 
straffavgifter har det gemensamt att konsumenten kan undvika dem. De har 
därmed ansetts motiverade för att påverka konsumentens handlande. Bakom 
båda dessa bestämmelser finns argument om att enskilda konsumenters 
oförmåga att betala inte ska drabba övriga kredittagare med högre kostnader. 
Bristen på konsumentskydd i räntelagen har återkommande uppmärksammats 
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och förslag för att stärka skyddet har lämnats, men har inte föranlett några 
rättsliga ändringar. Frågan om lagstiftningsåtgärder för att begränsa kredit-
givarens rätt att ta ut ränta förefaller vara politiskt mycket kontroversiell. Det 
konsumentskydd som erbjuds är 36 § avtalslagen. Detta konsumentskydd 
förutsätter emellertid en rationellt handlande individ som känner till sina 
möjligheter. Fri räntesättning kan antas bidra till ett stort urval av krediter på 
marknaden och därmed tillgodoses konsumentens ekonomiska intresse. Hög 
dröjsmålsränta i kombination med handel med krediter leder till en liten risk för 
kreditförluster med följd att kreditgivning till ekonomiskt svaga konsumenter 
blir affärsmässigt intressant. Den nu rådande ordningen med fri prissättning av 
räntan bidrar till att konsumenter utan eller med liten betalningsförmåga 
beviljas krediter i strid med kreditprövningskravet. 

Förutom ekonomiska påtryckningar kan kreditgivaren ta till andra 
påtryckningar i form av inkassoåtgärder, omedelbar uppsägning av krediten och 
återtagande av en vara såld med återtagandeförbehåll. I dessa bestämmelser 
finns ett tydligt skydd för gäldenären som svagare part och det är konsument-
ens skyddsintresse som tillgodoses. 

Inkassoverksamhet går ut på att få gäldenärerna att betala sina skulder i tid. 
Därigenom kan borgenärernas kreditförluster minska och gäldenären ska inte 
kunna utnyttja borgenären som kreditinrättning. Inkassolagen syftar till att 
skydda konsumenten mot otillbörliga påtryckningar både genom regler för hur 
förfarandet hos inkassoföretagen får gå till och genom materiella skyddsregler. 
Vidare fastställer inkassokostnadslagen den ersättning inkassobolaget enligt 
huvudregeln har rätt till. Antalet klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen har de senaste åren varit förhållandevis få.1420 Däremot tycks 
antalet klagomål mot inkassobolagen som istället lämnats till Konsumentverket 
och Finansinspektionen ökat i takt med den tilltagande handeln med skuld-
er.1421 Det konsumentskydd inkassoregleringen ger förefaller utifrån de 
uppgifter som föranlett klagomålen inte fungera särskilt tillfredsställande. 

Konsumentskyddet mot överskuldsättning i inkassobestämmelserna tycks 
företrädesvis kunna ifrågasättas utifrån tre aspekter, hanteringen av fakturan, 

 
 
 

1420 125 klagomål för år 2014 och 157 klagomål för år 2015. RiR 2015:14, Överskuldsättning–hur 
fungerar samhällets stöd och insatser? s 99–100. 
1421 SvD 2014-05-28 Gyllene tider för inkassobolagen. 
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beloppets storlek och den korta återbetalningsfristen. För att konsumenten 
överhuvudtaget ska kunna göra rätt för sig krävs att det finns en faktura med de 
uppgifter om fordran som behövs för att kunna genomföra betalningen. En del 
av de klagomål som lämnats till Konsumentverket och Finansinspektionen har 
rört att någon huvudfaktura aldrig lämnats, men att exempelvis påminnelse och 
inkassokrav kommit fram. En del klagomål har avsett att huvudfakturan 
uteblivit och att påminnelse kommit fram först tio dagar efter utfärdandet och 
tre dagar innan förfallodatum.1422 Även skäligheten i det rådrum som en 
konsument idag ska ges för att kunna betala en skuld kan således ifrågasättas. 
Konsumenten bör ges åtta dagars rådrum att betala från den dag kravet 
skickades med A-post.1423 Vid bedömningen av vad som är skäligt rådrum tycks 
däremot inte ha beaktats att förändringar skett inom posten under senare tid. 
Förändringar som, särskilt i glesbygd, medfört att postservicen inte är lika 
omfattande som tidigare och att postutdelning inte längre sker på samma 
frekventa sätt. Den omständigheten att andra betalningsformer än med internet 
också tar några dagar i anspråk, borde beaktas. 

Inkassokostnadslagen saknar särskilda konsumentbestämmelser och 
ersättningsnivån är densamma oavsett vem som är gäldenär och hur stor den 
obetalda skulden är. Betalas inte skulden innan förfallodagen tillkommer 
förutom dröjsmålsränta även inkassokostnader. Utgör den förfallna skulden 
enbart ett lägre belopp innebär inkassokostnaden snabbt en avsevärd fördyring 
av krediten. 

Inkassobolagens verksamhet kan på goda grunder ifrågasättas när de även 
driver in belopp som enbart uppgår till struntsummor. Effektiv indrivning har 
blivit en lukrativ affärsidé som underbyggs av bestämmelserna i inkasso-
kostnadslagen och Kronofogdemyndighetens verksamhet. Omsättningen för 
inkassobolagen har sedan år 2009 ökat med 44 procent.1424 

Inkassoregleringen syftar till att skydda konsumenten som svagare part. 
Tillämpningen av reglerna bidrar däremot till att upprätthålla ett stort utbud av 
lättillgängliga krediter och tar därmed i högre grad sikte på att ta till vara 
konsumentens ekonomiska intresse 

 
 
 

1422 SvD 2014-04-01 Mängder av klagomål mot Klarna.  
1423 Datainspektionens allmänna råd, Tillämpning av inkassolagen, s 25–26. 
1424 SvD 2014-03-02 Inkassobolagen skär guld. 
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Bestämmelserna i skuldsaneringslagen syftar till att rehabilitera gäldenären 
från ett liv som överskuldsatt och verka preventivt mot lättvindig kreditgivning. 
Skuldsaneringslagen har visserligen genom åren genomgått vissa förändringar. 
Ändringarna har framförallt avsett effektivisering av ansökningsförfarandet och 
inte på något avgörande sätt bidragit till att stärka konsumentskyddet så att det 
har blivit lättare att beviljas skuldsanering. Med beaktande av att de svenska 
hushållens skulder fortsätter att öka tycks den preventiva effekt som var tänkt 
med lagen inte märkbart ha påverkat kreditgivningen i samhället. 

Det bristande gäldenärsskyddet kan till viss del förklaras av två orsaker. Den 
första är den prognos av konsumentens framtida betalningsförmåga som ska 
göras vid bedömningen av om konsumenten är kvalificerat insolvent. En sådan 
prognos kan med utgångspunkt från formuleringarna i förarbetena i princip 
bara göras för gäldenärer med en förutsägbar framtid som pensionärer och 
svårt sjuka. Så snart någon personlig omständighet kan förväntas ändras blir 
prognosen osäker och ska föranleda avslag. Osäkerheten i frågan om nuvarande 
och framtida inkomstförhållanden samt familjeförhållanden, blir högst påtaglig 
bland unga konsumenter. Enbart 1,6 procent av dem som beviljats skuld-
sanering är följaktligen mellan 20–29 år.1425 Ur ett samhällsperspektiv framstår 
emellertid denna grupp vara särskilt angelägen att återföra till ett vanligt 
samhällsliv, just eftersom de har ett helt liv med många yrkesverksamma år 
framför sig. De största skulderna återfinns som förväntat bland individer 
mellan 30–54 år. Under detta tidsspann befinner sig många människor i en 
period i livet som innebär etableringskostnader för att skaffa ett boende, 
utbildning och försörja en familj.1426 Bland dem som har en skuld hos 
Kronofogdemyndigheten är 67 procent mellan 25–54 år.1427 Detta kan jämföras 
med att enbart 11,6 procent av dem som beviljats skuldsanering är under 40 år 
samtidigt som 62,8 procent är äldre än 50 år.1428 

En andra orsak som kan förklara det bristande gäldenärskyddet i lagen är 
tillämpningen av skälighetsrekvisitet. Skälighetsrekvisitet överlämnar ett stort 
utrymme för rättstillämparen att bedöma förutsättningarna för skuldsanering i 

 
 
 

1425 SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 170. 
1426 Konsumentverkets PM 2003:04, Överskuldsättning – omfattning, orsaker, och förslag till 
åtgärder, s 10. 
1427 SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället? s 76 och s 94. 
1428 SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan, s 170. 
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de enskilda fallen. Den oro lagstiftaren uttryckt för att möjligheten till skuld-
sanering kan skada den allmänna betalningsmoralen kan antas bidra till den 
återhållsamma tillämpningen av lagen. 

Bestämmelserna i skuldsaneringslagen skyddar konsumenten som svagare 
part. Bestämmelsernas utformning talar för en avsikt att de i högre grad ska 
tillgodose konsumentens skyddsintresse. Den restriktiva tillämpningen av lagen 
talar dock mot att detta intresse tillgodoses. 

Trots att räntelagen och inkassolagen tillkommit med bara några års 
mellanrum under 1970-talet föreligger helt olika uppfattningar om den 
konsument som ska skyddas. I räntelagen ses gäldenären eller konsumenten 
som en jämbördig part till kreditgivaren och en eventuell maktobalans mellan 
avtalsparterna kan justeras med hjälp av avtalsvillkorslagen eller 36 § avtals-
lagen. Inkassolagens gäldenär eller konsument ska däremot skyddas mot 
otillbörlig påtryckning, skada och olägenhet. Borgenärerna framställs i 
förarbetena till inkassolagen som opålitliga, medan samma borgenärer i ränte-
lagen måste kompenseras ekonomiskt när en skuld inte regleras i tid. Bestämm-
elserna i inkassolagen ingriper i parternas avtalsförhållande och är marknads-
korrigerande. 

I den tredje fasen får inte bara de materiella reglerna betydelse för 
konsumentskyddet, utan även de formella reglerna har ett avgörande inflytande 
på konsumentskyddet. De förfaranderegler som påverkar borgenärernas 
ageranden återfinns i inkassolagen och i lagen om betalningsföreläggande och 
handräckning. Eftersom inkassoverksamhet bedrivs av inkassobolag som är 
privata företag skiljer sig de bestämmelserna från reglerna i lagen om 
betalningsföreläggande och handräckning där det är Kronofogdemyndigheten 
som handlägger ansökan. Förfarandet vid Kronofogdemyndigheten syftar till 
att tillgodose borgenärernas intressen att snabbt, enkelt och billigt få betalt när 
en fordran inte är tvistig. Betalas inte fordran, kan Kronofogdemyndigheten 
efter att ha meddelat utslag vidta tvångsmässiga indrivningsåtgärder som 
exempelvis utmätning av gäldenärens lön. Under denna så kallade summariska 
process vid myndigheten saknas regler som kan tillgodose konsumenten 
skyddsintresse. Det är istället gäldenären själv som måste uppmärksamma 
eventuella oriktigheter eller ifrågasätta fordrans giltighet, exempelvis att fordran 
är preskriberad, och bestrida den. Detta trots att myndighetens utslag får 
allvarlig och ingripande betydelse för den enskilde konsumenten i form av 
eventuella exekutiva åtgärder och en betalningsanmärkning hos ett kredit-
upplysningsföretag. Inkassobolag är däremot skyldiga att följa god inkassosed 
vilket bland annat innebär att åtgärder inte ska genomföras om sannolika skäl 
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talar för att fordran ogrundad.1429 Överträdelser mot inkassolagen kan därtill 
föranleda straffrättsliga sanktioner och vara grund för skadestånd. 

En motsvarande reglering om ”god sed” borde därför även finnas för hand-
läggningen av ärenden enligt i lagen om betalningsföreläggande och hand-
räckning eftersom en utebliven betalning enligt denna lag innebär långtgående 
och ingripande konsekvenser för den enskilda konsumenten.1430 En sådan ”god 
sed” skulle exempelvis kunna innebära att krav på oskälig dröjsmålsränta ex 
officio skulle ogillas och preskriberade fordringar inte drivas in. 

Förfarandet enligt lag om betalningsföreläggande tillgodoser kreditgivarnas 
intresse av att snabbt, enkelt och billigt driva in obetalda fordringar. 
Förfarandet är så bra att det till och med bidragit till en relativt omfattande 
verksamhet med så kallade bluffakturor. Kostnaderna för arbetet med att driva 
in dessa fakturor svarar samhället för. Blotta vetskapen om att det finns ett 
drygt hundratal företag som enligt Svensk handel skickar ut bluffakturor 
indikerar att människor trots allt betalar.1431 Orsakerna till detta kan antas vara 
flera, exempelvis okunskap om möjligheten att bestrida fordran, ett högt 
förtroende för försändelser från myndigheter och inkassobolag eller rädslan för 
en betalningsanmärkning. 

Det kan antas att möjligheten till ett effektivt och billigt 
indrivningsförfarande är en förutsättning för många kreditgivare som beviljar 
krediter till ekonomiskt svaga konsumenter. På så vis tillgodoser ett effektivt 
indrivningsförfarande att konsumentens ekonomiska intresse upprätthålls 
genom att möjliggöra ett stort urval av kreditgivare som erbjuder ett brett utbud 
av konsumentkrediter i olika prisklasser. Skulle indrivningsprocessen försvåras, 
fördyras och ta längre tid, skulle sannolikt intresset för att låna ut pengar till 
kreditsvaga konsumenter minska och affärsidén med bluffakturor inte vara lika 
intressant. 

Samtliga regleringar i denna fas, utom bestämmelserna i skuldsaneringslagen, 
vänder sig till kreditgivaren med regler för hur denne får gå till väga för att driva 
in skulden. Ansöka om skuldsanering kan däremot enbart gäldenären själv göra. 
Skuldsaneringsförfarandet bygger dock på att kommunen ska erbjuda budget- 
 

 
 

1429 8 § inkassolagen. 
1430 Detta förutsätter en ändring av 3:21 utsökningsbalken, där det anges att det är svaranden 
som ska visa att det föreligger hinder mot verkställighet. 
1431 Svensk handels varningslista, 2015-09-04. 
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och skuldrådgivning där konsumenten kan få hjälp med ansökan. Den hjälpen 
varierar från kommun till kommun, och regleringen vad avser förutsättningarna 
att genom tillsyn säkerställa att kommuninnevånarna ges denna service har fått 
allvarlig kritik.1432 

 
 
 

1432 Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? RiR 2015:14, s 75–100 och 
s 108–110.  
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6 Konsumentskyddet mot 
överskuldsättning 

6.1 Inledning 
I detta avslutande kapitel diskuteras den för avhandlingen övergripande frågan, 
hur konsumentskyddet mot överskuldsättning ser ut i de rättsregler som styr 
låneprocessen. I det inledande avsnittet diskuteras specifikt hur konsument-
skyddet mot överskuldsättning ser ut inom de olika faserna samt hur 
konsumenten skyddas mot överskuldsättning under hela låneprocessen. 

Under den tidsperiod som studeras i avhandlingen har samhället förändrats 
till följd av en rad strukturella faktorer, av vilka en del har påverkat de strategier 
som använts i konsumentskyddsarbetet. Det följande avsnittet ägnas åt att 
analysera vilka strategier som använts för att reglera konsumentskyddet mot 
överskuldsättning och hur dessa strategier påverkat utformningen av den 
rättsliga regleringen. 

Därefter följer ett avsnitt som visar hur innebörden av begreppet 
konsumentskydd förändrats. Begreppet konsumentskydd och liknande 
formuleringar används i högre grad i motiven till regleringar som införts under 
senare år. Till följd av ändrade strategier och regleringar för konsumentskyddet 
har begreppet konsumentskydd eller liknande formuleringar också till viss del 
ändrat innebörd. Detta visar sig genom att reglerna i högre grad motiveras med 
att de inte ska ingripa i konsumentens självbestämmande rätt. Reglerna avser att 
i större omfattning skydda konsumentens ekonomiska intresse och en rationellt 
handlande individ. 

Därpå följer ett avsnitt där det rådande konsumentskyddet mot överskuld-
sättning analyseras utifrån om de befintliga reglerna skyddar konsumenten mot 
överskuldsättning. I detta avsnitt förs även en diskussion om eventuella orsaker 
till bristerna i konsumentskyddet. 

Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattande och övergripande analys 
av utvecklingen av konsumentskyddet på den svenska konsumentkredit-
marknaden. Marknaden har utvecklats så att i princip alla konsumenter kan 
ansöka och beviljas kredit, samtidigt som konsumentskyddet skyddar rationella 
konsumenter som vet och kan ta till vara sin rätt. För den konsument som 
misslyckats med att hantera sina krediter saknas en tillgänglig och öppen väg 
bort från marknaden i form av skuldsanering. 
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6.2 Konsumentskyddet mot överskuldsättning i de olika faserna 
I samtliga tre faser av låneprocessen återfinns rättsregler som syftar till att 
skydda konsumenten mot överskuldsättning. Regleringen har däremot 
utformats på olika sätt. En del regler verkar direkt för att förebygga överskuld-
sättning och andra indirekt. En del regler avser inte alls att skydda konsument-
en mot risken för överskuldsättning, utan har andra syften. Beroende på var i 
låneprocessen konsumenten befinner sig aktualiseras olika bestämmelser, och 
skilda former av regler nyttjas för att tillgodose konsumentens behov av skydd. 
Skyldigheten att iaktta god kreditgivningssed enligt konsumentkreditlagen åvilar 
kreditgivaren i samtliga tre faser. 

En jämförelse av hur konsumentskyddet mot överskuldsättning ser ut i de 
olika faserna visar att de mest uttalade rättsliga åtgärderna återfinns i den pre-
kontraktuella fasen. Merparten av bestämmelserna i denna fas finns i 
konsumentkreditlagen. För att förebygga överskuldsättning kan bestämm-
elserna i den prekontraktuella fasen antas ta sikte på att skydda konsumenten 
från att ingå ofördelaktiga kreditavtal eller kreditavtal som det saknas 
ekonomiska förutsättningar att klara av. I förarbetena till dessa bestämmelser 
hänvisas återkommande till att konsumenten ska skyddas mot överskuld-
sättning. Ett skydd för att förhindra att konsumenten ingår ofördelaktiga kredit-
avtal återfinns emellertid i realiteten företrädesvis i kravet på kreditprövning. 
Med kreditprövningen följer att en kreditansökan ska avslås om konsumenten 
saknar ekonomiska förutsättningar att fullfölja kreditavtalet. Även bestämm-
elsen om krav på kontantinsats vid kreditköp avser att skydda konsumenten 
mot överskuldsättning genom att kontantinsatsen ska verka återhållande på 
konsumentens vilja att handla på kredit. Saknas medel till kontantinsatsen ska 
krediten inte beviljas. För att förhindra att kravet på kontantinsats kringgås 
förbjuds kreditgivaren eller annan som kreditgivaren har en överenskommelse 
med att låna ut hela beloppet. 

När kreditprövningskravet respektive kravet på kontantinsats efterlevs finns 
genom dessa båda bestämmelser ett starkt konsumentskydd mot överskuld-
sättning. Skulle kreditgivaren däremot bortse från någon av bestämmelserna 
saknas istället konsumentskydd för den enskilde. Av såväl praxis som 
förarbeten framgår att jämkning av kreditavtal enligt 36 § avtalslagen till följd av 
bristande kreditprövning anses vara en för långtgående åtgärd. Endast i sällsynta 
undantagsfall kan en sådan jämkning vara aktuell. Med beaktande av att de 
omständigheter som varit föremål för prövning, men som inte föranlett 
jämkning, varit uppenbara avsteg från kravet i lagen är det svårt att se i vilka 
situationer jämkning skulle kunna vara aktuellt.  
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Den ekonomiska risken att inte kunna fullfölja kreditavtalet har därmed 
placerats hos konsumenten. Bortser kreditgivaren från kreditprövningskravet 
kan konsumenten beviljas en kredit som denne saknar medel att återbetala. Tas 
inte någon kontantinsats ut innebär detta att konsumenten får en större skuld 
till kreditgivaren. För konsumenten innebär detta en längre avbetalningsperiod 
eller större avbetalningsposter. 

Ett annat problem med kreditprövning, är om denna gjorts utifrån kon-
sumentens egna uppgifter och dessa inte är korrekta. Konsumenten kan i vissa 
situationer ha ett egenintresse av att inte lämna riktiga uppgifter och även i 
sådana fall äventyras konsumentskyddet. Det går med andra ord inte alltid att 
utgå från att en genomförd kreditprövning ska vara ett tillräckligt skydd. Det 
krävs således även andra konsumentskyddande åtgärder för att förebygga 
överskuldsättning. 

För att motverka överskuldsättning tar de övriga bestämmelserna i den pre-
kontraktuella fasen istället sikte på att inför avtalsingåendet eller strax därefter 
informera konsumenten. Konsumenten ska sedan läsa och förstå den 
information som erbjuds för att göra ett rationellt och välinformerat val. 
Kreditgivaren ska inte avråda konsumenten från att ta en kredit. Utformningen 
av bestämmelserna har således gjorts så att de i huvudsak överlämnar ansvaret 
till konsumenten att själv fatta det avgörande beslutet om krediten ska tas eller 
inte. 

Reglerna i den prekontraktuella fasen saknar i princip ett tydligt 
förhållningssätt att skydda konsumenten från att ingå kreditavtal som denne 
saknar ekonomisk förmåga att fullfölja. Enbart bestämmelserna om kravet på 
kreditprövning och krav på kontantinsats innehåller ett sådant explicit skydd. 
Kravet på kreditprövning genom att föreskriva att krediten enbart får beviljas i 
de fall konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande 
och kravet på kontantinsats är en förutsättning för kreditavtalet.  

När konsumenten ingått avtal och befinner sig i den andra fasen i låne-
processen föreligger ett annat behov av konsumentskydd för att förebygga 
överskuldsättning. Konsumenten har ett behov av skydd mot den ekonomiskt 
och rättsligt starkare kreditgivaren som avtalspart. Skyddet bör därför motverka 
att skulden växer eller sägs upp på ett oförutsebart sätt. Regler i denna fas 
skiljer sig från reglerna i de andra faserna genom att i högre grad utgå från att ta 
till vara konsumentens behov av ekonomiskt och rättsligt skydd som svagare 
part. I princip alla regler i denna fas är civilrättsliga och återfinns i konsument-
kreditlagen eller avtalslagen. I motivuttalanden till reglerna hänvisas 
återkommande till konsumentskyddet eller behovet av att stärka konsumenten. 
Däremot anges inte att detta skydd ska förebygga överskuldsättning. Det 
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konsumentskydd som eftersträvas utgör emellertid även det ett skydd mot 
överskuldsättning genom att konsumenten skyddas mot att skulden växer eller 
sägs upp på ett oförutsett sätt. Bestämmelserna skyddar också konsumenten 
genom att möjliggöra en planering av den egna ekonomin. 

Regleringen i den kontraktuella fasen utgår från att begränsa kreditgivarens 
användning av specifika avtalsvillkor som kan försätta konsumenten i en svår 
ekonomisk situation. Avtalsvillkor kan vara svåra att upptäcka och förstå 
konsekvenserna av när avtalet ingås. Till följd av konsumentkreditlagens 
tvingande natur innebär ett avtalsvillkor som inte överensstämmer med lagen 
att villkoret är ogiltigt. Det förutsätter dock att konsumenten uppmärksammar 
och påpekar att avtalsvillkoret är lagstridigt. 

Bestämmelserna i den kontraktuella fasen utgår i högre grad än reglerna i 
den prekontraktuella fasen från att ta till vara skyddet för en svagare part 
genom inskränkningar i avtalsfriheten. Flertalet av reglerna i denna fas har 
tillkommit på nationellt initiativ, utan koppling till något bakomliggande EU-
direktiv. 

Trots ett tämligen omfattande skydd finns utifrån ett överskuldsättnings-
perspektiv brister i regleringen. De brister som mest påtagligt ökar risken för 
överskuldsättning kan hänföras till kreditgivarens rätt att utforma avtals-
villkoren. För det första kan kreditgivarens rätt att fritt bestämma räntenivån 
för krediten innebära en påtagligt ökad risk för överskuldsättning. En andra 
brist är kreditgivarens frihet att ta ut avgifter som inte utgör ersättning för 
krediten i egentlig mening. Dessa avgifter som anses självförvållade och möjliga 
att undvika, kan vara svåra att upptäcka och kan bli väldigt kostsamma för 
kredittagaren. Särskilt anmärkningsvärt är avsaknaden av konsumentskydd för 
straffavgift vid utebliven betalning, eftersom konsumentskyddet enligt 
förarbetsuttalandena uttryckligen inte avser att skydda den konsument som 
sannolikt är i stort behov av skydd. 

I motiven till konsumentkreditlagen anges möjligheten att jämka oskäliga 
avtalsvillkor med stöd av 36 § avtalslagen som en tillgänglig garanti för att 
konsumentskyddet ska upprätthållas.1433 Möjligheten att jämka ett avtal med 
stöd av denna bestämmelse får dock anses utgöra ett osäkert och svagt 
konsumentskydd. 
 

 
 

1433 Prop 1990/91:83, s 58, 90 och 108. 
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I den tredje och sista fasen av låneprocessen kan konsumenten antas ha ett 
mycket stort behov av rättsligt skydd. Till följd av sitt kontraktsbrott kan 
konsumenten bli ekonomiskt utnyttjad och reglerna kan förväntas ta sikte på att 
skydda mot detta. En konsument som missbedömt sin framtida ekonomiska 
förmåga och därför befinner sig i denna fas intar ett uppenbart förhandlings-
underläge mot kreditgivaren. Det går inte att se någon enhetlig konsument-
skyddsstrategi i denna fas. Trots behovet av konsumentskyddande regler är det 
till och med så att några av reglerna i denna sista fas av låneprocessen kan bidra 
till att försätta konsumenten i en än svårare ekonomisk situation. 

Den första bristen i konsumentskyddet utgörs av möjligheten till det 
summariska förfarandet vid Kronofogdemyndigheten. Förfarandet är för 
kreditgivaren snabbt, billigt och enkelt att utnyttja. Konsumentens skyddsbehov 
varken beaktas eller tillgodoses. Eftersom Kronofogdemyndigheten inte utreder 
kravets giltighet eller om betalningsskyldighet föreligger, vilar ansvaret för att 
bestrida en oriktig fordran eller invända mot betalningsskyldigheten på 
konsumenten. För att konsumenten ska kunna ta till vara sin rätt krävs således 
att konsumenten både känner till rättsläget och agerar på ett adekvat sätt. I 
denna fas kan det antas att konsumenten inte sällan till följd av den ekonomiska 
situationen befinner sig i en pressad situation och därför inte agerar helt 
adekvat. Den starka moraliska laddning som följer av att inte kunna betala 
bidrar också till att konsumenten har ett särskilt starkt behov av skydd. För 
många konsumenter kan Kronofogdemyndighetens hantering av ärendet också 
ge legitimitet åt fordran, även i de fall sådan saknas.1434 Myndighetens 
befattning med fordran samt rädsla för att få en betalningsanmärkning och 
riskera att drabbas av ytterligare kostnader kan bidra till att avskräcka 
konsumenten från att bestrida. 

En andra brist i konsumentskyddet i den postkontraktuella fasen utgörs av 
räntelagens bestämmelser. Dessa utgår i stora delar från kreditgivarnas intressen 
och syftar till att verka för ett effektivt och fungerande kreditsamhälle. 
Avsaknaden av konsumentskyddande bestämmelser som reglerar räntenivån 
gör att en fordran kan löpa med extrema räntesatser. Förutom att den enskilde 

 
 
 

1434 I en jämförelse mellan olika EU-länder har svenskarna en hög tilltro till myndigheter. 
Europeiska Kommissionen, Standard Eurobarometer 80, Allmänna opinionen i Europeiska 
Unionen 2013, s 12. 
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konsumenten kan drabbas av överskuldsättning, leder detta även till att det 
saknas incitament för kreditgivaren att noggrant genomföra en kreditprövning. 
Uppgår kreditbeloppet bara till en mindre summa kan hög dröjsmålsränta 
tillsammans med straffavgifter snabbt uppväga den eventuella kreditförlust som 
uppkommer om skulden inte kan betalas tillbaka. 

En tredje brist i konsumentskyddet utgörs av inkassoregleringen. Denna kan 
kritiseras för att syfta till att ta till vara kredittagarens intressen samtidigt som 
den möjliggör aggressiv inkassoverksamhet. Inkassoregleringen avser att skydda 
konsumenten som svagare part, men i praktiken skulle regleringen behöva ses 
över för att skapa ett godtagbart skydd. Bestämmelserna har inte förhindrat att 
tidsfristerna för indrivning av fordringar numera är väldigt knappt tilltagna, 
indrivningsförsök pågår under längre tid och att även bagatellbelopp krävs in. 
Exempelvis bidrar reglerna till att konsumenter med svag ekonomi och med 
många mindre skulder till följd av inkassokostnaderna snabbt kan drabbas av 
ökad skuldsättning. Inkassobolagens ökade omsättning de senaste åren kan 
sannolikt inte bara förklaras av fler kreditköp utan tyder på en bekräftelse av 
den kritik som anförts om ett allt mer aggressivt inkassoförfarande.1435 

Bestämmelserna som reglerar den summariska processen liksom räntelagen 
och inkassoregleringen utgår snarast från att tillgodose konsumenternas 
ekonomiska intresse. Ett effektivt indrivningssystem möjliggör och underlättar 
för fler kreditgivare att vara verksamma och erbjuda ett brett utbud av krediter. 

De bestämmelser i konsumentkreditlagen som aktualiseras i den tredje fasen, 
begränsningar av kreditgivarens rätt att säga upp krediten i förtid samt 
möjlighet att återta en vara såld med återtagandeförbehåll, ger däremot ett 
mycket starkt konsumentskydd. Reglerna avser att skydda konsumenten som 
svagare part och tar till vara konsumentens skyddsintresse. Anmärkningsvärt ur 
konsumentskyddssynpunkt är dock att konsumenten kan avstå det tvingande 
konsumentskyddet i konsumentkreditlagen när en befogenhet eller förmån 
enligt lagen i det enskilda fallet har aktualiserats. Skulle konsumenten ha avsagt 
sig det tvingande skyddet återstår möjligheten att begära jämkning enligt 36 § 
avtalslagen, vilket enbart ger ett svagt och osäkert skydd. 

I denna tredje fas återfinns även skuldsaneringslagen som kan befria 
konsumenten från livslång skuldsättning. Lagen syftar till att ekonomiskt 
 

 
 

1435 SvD 2014-03-02, Inkassobolagen skär guld. 
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rehabilitera konsumenten och förebygga överskuldsättning. Risken för skuld-
nedsättningar till följd av beslut om skuldsanering är tänkt att få kreditgivarna 
att bli mer återhållsamma med kreditgivningen. Skuldsaneringslagens högt 
ställda krav både på att beviljas skuldsanering, men också att klara av att 
genomföra den, gör att lagen i praktiken utgör ett svagt konsumentskydd. 
Skuldsaneringslagen kan anses ta till vara konsumentens skyddsintresse. 
Däremot kan det ifrågasättas om skuldsaneringslagen med sina högt ställda krav 
på konsumenten kan anses skydda konsumenten som svagare part. 

Reglerna i den tredje fasen uppvisar således stora olikheter och det går inte 
att peka ut något gemensamt skyddssyfte eller påstå att de i högre grad skulle 
skydda en rationellt handlande konsument eller konsumenten som svagare part. 

Sett över hela låneprocessen är konsumentskyddet mot överskuldsättning 
inte lika starkt i alla faser. Det mest uttalade konsumentskyddet mot överskuld-
sättning återfinns i den prekontraktuella fasen. Den bristande efterlevnaden av 
de bestämmelser som ska förhindra att konsumenten ingår ofördelaktiga kredit-
avtal, kravet på kreditprövning och kontantinsats, bidrar dock till att det reella 
konsumentskyddet i den prekontraktuella fasen är svagt. 

Konsumentskyddet i den kontraktuella fasen är starkt i de delar som regleras 
i konsumentkreditlagen. För de situationer som inte regleras är skyddet däremot 
mycket svagt. 

I den postkontraktuella fasen återfinns ett väldigt starkt konsumentskydd för 
de situationer som omfattas av reglerna i konsumentkreditlagen, samtidigt som 
övriga bestämmelser uppvisar stora brister. För de konsumenter som 
missbedömt sin framtida ekonomiska förmåga är konsumentskyddet svagt, 
trots att reglerna i vissa fall syftar till att skydda konsumenten mot överskuld-
sättning. Det är till och med så att regleringen i den tredje fasen inte sällan 
bidrar till att försätta konsumenten i en än svårare ekonomisk situation. Många 
tror att skuldsanering kan vara lösningen för att komma ifrån ett liv i livslång 
skuldsättning. Skuldsaneringslagens högt ställda krav både på att beviljas skuld-
sanering, men också att klara av att genomföra den, begränsar emellertid den 
möjligheten. 

6.3 Strategier som påverkat utvecklingen av konsumentskyddet 
Alltsedan de första konsumentskyddande lagarna infördes under 1970-talet har 
innebörden av vad som avses med konsumentskydd mot överskuldsättning i 
rättsreglerna i låneprocessen kommit att delvis förändras. Utformningen av 
konsumentskyddet har påverkats av olika strategier som inverkat på vilka regler 
som valts för att uppnå det eftersträvade skyddet. Analysen av det rättsliga 
materialet visar att valet av strategier förefaller ha påverkats av olika strukturella 
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faktorer i samhället. En analys av de ändringar av strategier som gjorts visar en 
viss förändring av begreppet konsumentskydd. 

De ändringar av betydelse som genomförts under den tidsperiod som står i 
huvudsakligt fokus för avhandlingens analys, är i princip hänförliga till 
införandet samt ändringar i konsumentkreditlagen och skuldsaneringslagen och 
kan tidsmässigt indelas i tre perioder. 

Under den första perioden av ändringar som inleddes i slutet av 1970-talet 
var den svenska kreditmarknaden fortfarande statligt reglerad. Staten bestämde 
krediternas omfattning, vem som fick låna och till vilket pris. Syftet med 
regleringen var då ett uttryck för samhällets behov av att styra krediternas 
ändamål, storlek, vilka som fick låna och hur betalningen av krediten skulle ske. 
Kravet på kontantinsats vid kreditköp utgör ett bra exempel på en regel från 
denna tid. Bestämmelsen syftar till att avhålla kredittagaren från att ingå för 
dyra kreditköp, liksom att varans värde bättre ska svara mot den återstående 
skulden. Krav på kontantinsats har även använts i kreditpolitiska syften för att 
minska inflationen.1436 Utifrån motiveringarna i förarbetena till regleringarna 
tycks statens intervention genom olika rättsliga åtgärder på kreditmarknaden 
inte i någon större omfattning varit ifrågasatt eller kritiserad, utan verkar ha 
utgjort ett naturligt inslag i penningpolitiken. Det fanns en uppfattning och en 
förväntan bland medborgarna att politikerna skulle använda lagen till att skydda 
arbetstagare och konsumenter mot marknadskrafterna samt mot företagarnas 
rättsliga överläge.1437 

Konsumentskyddsreformen under 1970-talet framstår snarast som en 
strategi för att förverkliga politiska mål om skydd för en svagare part. I motiven 
till de äldre regleringarna finns åtskilliga och utförliga avvägningar mellan för- 
och nackdelar med konsumentkrediter. Å ena sidan är den som är satt i skuld 
inte fri och kredittagaren kan lätt hamna i ett beroendeförhållande till kredit-
givaren. Å andra sidan kan krediter vara av godo för hushållen.1438 Hushållen 
får råd att köpa dyrare produkter när hushållets utgifter jämnare kan fördelas 
och anpassas efter konsumentens livscykel. Sist men inte minst har krediternas 
avgörande betydelse för att öka konsumtionen och därmed bidra till att 

 
 
 

1436 SOU 1975:63, Konsumentkreditlag mm, s 86–88. 
1437 Lidbom, Carl, Den nordiska rättsenhetens problem idag, s 273–275. 
1438 Se exempelvis prop 1976/77:123, s 72–80.  
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förbättra samhällsekonomin lyfts fram. Regleringen av konsumentkrediter 
handlade fram till avregleringen av kreditmarknaden till viss del om konsument-
skydd, men också om en statlig kontroll av hushållens konsumtion och 
sparande.1439 Omfattande utlåning påverkade inflationen, något som inte alltid 
gagnade samhällsekonomin. 

De rättsliga åtgärder som vidtogs inrättades för att skydda konsumenten och 
de infördes utan utförligare motiveringar. Den konsumentskyddande 
lagstiftningen mötte varken politiskt motstånd eller ifrågasättande i doktrinen. 
Avsaknaden av rättsliga motiveringar talar för att reformen snarast vilade på 
politiska grunder och att politikerna ansåg lagstiftningen vara ett sätt att 
förverkliga politiska mål. Den rådande uppfattningen var att skyddet för 
konsumenten bara kunde garanteras genom ett omfattande statligt ingrepp, och 
på så vis skapades ett konsumentskydd som ingrep i de fria marknadskrafterna. 
Konsumentskyddet utvecklades som en särskild del av civilrätten. Detta fick till 
följd att andra avtalsrättsliga principer mer eller mindre trängdes undan till stöd 
för syftet att stärka konsumentens rättsliga ställning.1440 

Det fanns således en omtanke om individen från samhällets sida. Samhället 
månade om att den enskilde inte skulle drabbas av ekonomiska problem. Detta 
kan exemplifieras av uttalanden i förarbetena till 1977 års konsumentkreditlag. 
Där betonades samhällets ansvar för att motverka att lättillgängliga krediter blev 
en skuldfälla, samtidigt som krediternas fördelar för individen och för den 
samhällsekonomiska utvecklingen betonades.1441 

Uppfattningen om konsumenten, konsumentens skyddsbehov och statens 
roll i den då rådande regleringen speglar också riktlinjerna i den konsument-
politiska handlingsplanen från år 1972. Under denna period införs den första 
konsumentkreditlagen. Syftet med konsumentkreditlagen var att stärka 
konsumenten under låneprocessens samtliga tre faser. Regleringen skulle värna 
den sårbara konsumenten genom att stärka konsumentens ställning, före och 
under avtalsingåendet, men även i de fall avtalet inte kunde fullföljas. 
Tidsperioden karaktäriseras av strategier för att ta till vara konsumentens 
skyddsintresse och skydda konsumenten som svagare part. 
 

 
 

1439 Se även SOU 1966:42, Konsumentkrediter i Sverige, s 162–171. 
1440 Denklinger, Fleur, Der Verbraucherbegriff, s 157–162.  
1441 Se exempelvis SOU 1966:42, Konsumentkrediter i Sverige, s 19–24, SOU 1975:63, 
Konsumentkreditlag, s 153–155, och prop 1976/77:123, s 72. 
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Nästa period inleds i mitten av 1980-talet och karaktäriserades av kredit-
marknadens avreglering och en kraftig expansion av kreditutbudet. Under 
denna period började begreppet överskuldsättning vara så förekommande att 
det används som ett etablerat begreppet. När 1986 års handlingsplan för 
konsumentpolitiken presenterades var den svenska penningpolitiken inte längre 
statligt styrd. Den då rådande tidsandan karaktäriserades av nyliberalism och 
kapitalism. Det fanns bland annat en tilltro till att marknaden kunde lösa de 
problem som följde med expansiv och lättvindig kreditgivning. Statens roll 
skulle begränsas till att reglera marknadsmisslyckanden. Exempelvis lämnades 
förslaget om att införa krav på kreditprövning utan vidare åtgärd vid införandet 
av 1992 års konsumentkreditlag. Kreditgivarnas rädsla för kreditförluster 
bedömdes vara tillräckligt avskräckande för att dämpa viljan att låna ut.1442 Den 
tidigare skyddsstrategin ersattes av en strategi för en fri marknad med valfrihet 
för individen och etableringsfrihet för kreditgivare. 

Avregleringen av kreditmarknaden innebar inte bara ett utökat kreditutbud 
utan också en växande efterfrågan av krediter, vilket påverkade konsumenternas 
behov av rättsligt skydd under hela låneprocessen. Förebyggande åtgärder mot 
överskuldsättning efterfrågades. Konsumentkreditlagen reviderades och en 
skuldsaneringslag infördes. Införandet av en skuldsaneringslag innebar också en 
ny strategi, att stärka konsumentskyddet för att förebygga överskuldsättning. I 
båda de utredningar som föregick konsumentkreditlagen fanns ett uttalat syfte 
att ändringarna i lagen skulle förebygga överskuldsättning.1443 I propositionen 
uppgavs däremot problemen med överskuldsättning ha avklingat till följd av 
marknadsläget.1444 Av lagutskottets betänkande framgår att syftet med lagen var 
att anpassa den svenska konsumentkreditlagstiftningen till det då gällande EG-
direktivet. EG-direktivet var visserligen ett minimidirektiv men föreskrev i vissa 
delar ett starkare konsumentskydd än den svenska lagen. Ett starkare 
konsumentskydd kan därmed också ses som ett övergripande syfte med lagen. 

Denna tidsperiod präglas av strategier som baserades på en tilltro till 
marknaden och fri konkurrens. Strategierna utgick inte längre bara från 
konsumentens skyddsbehov utan också från konsumentens ekonomiska 

 
 
 

1442 Prop 1991/92:83, s 32–35. 
1443 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning respektive Ds 1990:84, Ny konsumentkreditlag.  
1444 Prop 1991/92:83, s 32–33. 
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intresse. Den konsument som skulle skyddas i bestämmelserna var inte bara 
skyddsvärd och svag utan uppskattade valfrihet och ville handla självständigt. 

När den tredje perioden av ändringar i konsumentskyddet inleddes år 2005 
hade hushållens skuldsättning ökat kraftigt under flera år. År 2004 infördes ett 
krav på kreditprövning i konsumentkreditlagen i syfte att förebygga överskuld-
sättning. Även kreditutbudet hade utökats och år 2006 hade snabblån etablerats 
på den svenska marknaden och kort därefter började det växande antalet 
obetalda snabblån hos Kronofogdemyndigheten att uppmärksammas. 
Problemen med obetalda snabbkrediter föranledde att det rådande regelverket 
behövde ses över. Affärsidén bakom snabblånen byggde på att kortfristiga 
krediter som uppgick till mindre belopp och skulle betalas tillbaka inom 45 
dagar i konsumentkreditlagen undantogs från kravet på kreditprövning, 
information och skriftligt avtal. Resultatet blev en kredit där låntagaren kunde 
få pengarna utbetalade enkelt och snabbt. 

Dessa krediter ledde snabbt till att brister i konsumentskyddet började 
uppmärksammas. Det stora antalet kreditgivare och hög konkurrens dem 
emellan, kan också ha bidragit till en utveckling mot otillbörlig marknadsföring 
och kreditformer i utkanten av vad lagen tillät. Konsumentkreditlagen hade 
kommit att bli allt mindre effektiv och verkade inte förebyggande mot problem 
med återbetalning och överskuldsättning. 

I centrum för konsumentpolitiken vid denna tid var konsumenten som aktör 
på marknaden. Strategin för att uppnå ett högt konsumentskydd utgick från 
lättillgänglig, nödvändig och tillförlitlig information. Vidare uppgavs tillsyn av 
efterlevnaden av lagstiftningen vara av vikt.1445 

När EU antog ett nytt konsumentkreditdirektiv utformat som ett 
maximidirektiv föranledde det att en ny konsumentkreditlag infördes år 
2010.1446 Till skillnad från de tidigare konsumentkreditdirektiven medges 
nationella avvikelser från direktivet bara när detta särskilt anges. De frågor som 
ligger utanför direktivets tillämpningsområde kan medlemsstaterna däremot 
själva välja att reglera. Den svenska strategin när konsumentkreditlagen 
reviderades förefaller ha varit att implementera artiklarna i direktivet samt 
behålla den befintliga regleringen från 1992 års konsumentkreditlag. De 

 
 
 

1445 Prop 2008/09:1, utgiftsområde 18, s 54–63. 
1446 Direktiv 2008/48/EG. 
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befintliga reglerna från 1992 års lag står inte i konflikt med direktivet och 
reglerar till största del konsumentskyddet under avtalsförhållandet. Reglerna 
avseende snabblån och tillägget att en kredit bara får beviljas om konsumenten 
har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande utgör nya nationella 
regler som stärker konsumentskyddet. Det övergripande syftet med 
konsumentkreditlagen är att genomföra EU-direktivet om konsumentkrediter 
och därigenom skapa en inre marknad för konsumentkrediter. Därtill ska lagen 
motverka skuldsättningsproblem som sms-lån och andra snabblån fört med sig. 
Enligt motiven ska lagen också stärka konsumentskyddet på området.1447 

Under dessa tre perioder har således olika strukturella faktorer i samhället 
påverkat de strategier som använts i regleringen av konsumentskyddet mot 
överskuldsättning. En sådan faktor som påverkat strategierna mot överskuld-
sättning i den svenska regleringen är Sveriges samarbete och medlemskap i EU. 
Utvecklingen mot att genomföra konsumentskyddande åtgärder med stöd av 
maximidirektiv minskar möjligheten att arbeta med nationella strategier och 
mål. 

EU:s strategi för konsumentskyddande åtgärder har också växlat över tid. 
Arbetet med EU:s konsumentpolitik syftade till en början till att skydda 
konsumenterna mot de hot och misslyckanden som kunde uppstå på en 
gemensam marknad. Sådana hot kunde exempelvis utgöras av otillbörliga 
affärsmetoder, osäkra livsmedel och negativa effekter av distansförsäljning.1448 
Konsumenten uppfattades som sårbar med följd att konsumenternas hälsa, 
säkerhet och ekonomiska intresse sattes i fokus i lagstiftning och 
policydokument.1449 Flertalet EU-rättsliga konsumentskyddsregler har därefter 
dock inte i första hand genomförts för att främja konsumenternas intressen 
eller för att ta till vara en hög konsumentskyddsnivå, utan för att gynna den inre 

 
 
 

1447 Ds 2009:67, Ny konsumentkreditlag, s 7 och prop 2009/10:242, s 1. 
1448 Se exempelvis Rådets direktiv 85/577/EEG för att skydda konsumenten i de fall då avtal 
ingås utanför fasta affärslokaler, Rådets direktiv 87/357/EEG om tillnärmningen av medlems-
staternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med 
andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet, Rådets 
direktiv 84/450/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
vilseledande reklam och Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 
om konsumentskydd vid distansavtal. 
1449 Se även Zurek, Karolina, Vad hände med konsumentskyddet?  
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marknaden.1450 Ett exempel är konsumentkreditdirektivet som har artikel 95 
EG-fördraget, numera artikel 114 EUF-fördraget, som grund och därför syftar 
till att integrera marknaden.1451 I detta direktiv utgör bestämmelserna om 
konsumentskydd närmast en bieffekt av de harmoniserande reglerna.1452 Att 
regler till skydd för konsumenter finns med i direktivet beror på att EU ska 
bidra till att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå när åtgärder vidtas för att 
förverkliga den inre marknaden.1453 

Syftet med den senaste strategin för EU:s konsumentpolitik är att öka 
tillväxten och återställa förtroendet för den europeiska ekonomin genom att 
stärka konsumenternas inflytande och skapa synergier mellan olika politiska 
områden.1454 Utvecklingen tycks snarast ha gått från konsumtionens påverkan 
på konsumenten till konsumtionens effekter på marknaden.1455 

Behovet av trygga konsumenter som kan stimulera ekonomin anses aldrig ha 
varit större inom EU. EU:s konsumentskydd tycks idag i högre grad handla om 
frågor med koppling till ekonomi och till marknaden än till att skydda 
konsumenten mot en starkare avtalspart.1456 Denna bild nyanseras emellertid 
något i den senaste strategin för konsumentpolitiken där en insikt om att 

 
 
 

1450 Således med stöd av artikel 95 och artikel 153 (3) a och inte artikel 153 (1) EG-fördraget. 
(Artiklarna 114 respektive 12 och 169 EUF-fördraget.). 
1451 Konsumentkreditdirektivet är antaget särskilt med beaktande av artikel 95 (114 EUF-
fördraget), liksom det nu upphävda konsumentkreditdirektivet utfärdat av rådet den 22 december 
1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter 
87/102/EEC. Se också Weatherill, Stephen, Legal bases for EC consumer policy: Paper prepared 
for European Consumer Law Group (ECLG) January 2005.  
1452 Se även Domurath, Irina, The Case for Vulnerability as the normative Standard in European 
Consumer Credit and Mortgage Law – An inquiry into the Paradigms of Consumer Law, s 125. 
Med hänvisning till EU-domstolens dom i C-376/98 Tobacco advertising, ECLI:EU:C:2000:544. 
1453 Artiklarna 12 och 169 EUF-fördraget. 
1454 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Ekonomiska och sociala 
kommittén samt regionkommittén, En strategi för konsumentpolitiken i EU – Att öka 
förtroendet och tillväxten, COM(2012) 225 final. 
1455 Zurek, Karolina, Vad hände med konsumentskyddet? 
1456 EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013, Meddelande från Kommissionen till Rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, s 13–14 och Zurek, 
Karolina, Vad hände med konsumentskyddet?  



6 Konsumentskyddet mot överskuldsättning 

420 
 

marknaden inte alltid är fullkomlig och att konsumenter inte agerar på det 
rationella sätt som antagits trots allt återfinns.1457 

Strategierna för konsumentskyddet mot överskuldsättning har också 
påverkats av omfattningen av hushållens skuldsättning. Numera anförs få eller 
inga skäl mot kreditgivning i det rättsliga materialet och tillgång till krediter är 
en självklarhet i samhället. Däremot råder en politisk oro och diskussion kring 
de svenska hushållens höga skuldsättning, och då särskilt vad risken för en 
kraftig nedgång av priserna på bostadsmarknaden skulle kunna innebära för 
samhällsekonomin. Oron tar sig två olika uttryck, dels en oro för den finansiella 
stabiliteten, dels en oro för risken för hushållens överskuldsättning.1458 

Erfarenheter av 2007 års finansiella kris visar betydelsen av finansstabilitet 
och konsumenternas och konsumentkrediters betydelse för samhällsekonomin. 
Financial Stability Board, FSB1459, tillsammans med Organisation for Economic 
Co-operation Development, OECD, utarbetade år 2011 en rapport om 
konsumentskydd inom finansområdet med särskilt fokus på kreditområdet.1460 I 
rapporten finns omfattande förslag till konsumentskydd inom den finansiella 
sektorn och riktlinjer för utlåning av konsumentkrediter inklusive fastighets-
krediter utifrån finansiella stabilitetsaspekter.1461 Konsumentskyddande åtgärder 

 
 
 

1457 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Ekonomiska och sociala 
kommittén samt regionkommittén, En strategi för konsumentpolitiken i EU – Att öka 
förtroendet och tillväxten, COM(2012) 225 final. 
1458 Se exempelvis Lagrådsremiss, Amorteringskrav. 
1459 Genom FSB sammanförs olika nationella myndigheter med ansvar för finansiell stabilitet, 
olika internationella finansiella institutioner, branschspecifika internationella sammanslutningar av 
lagstiftare och tillsynsmyndigheter samt experter från olika centralbanker, på internationell nivå. 
FSB utvecklar och stöttar arbete med implementering av effektiva regelverk och tillsynen över 
dessa, samt utarbetar finansiella åtgärdsprogram. Medlemmar är olika nationella 
tillsynsmyndigheter och centralbanker i ett 20-tal länder från hela världen däribland Kina, 
Ryssland, USA, Australien, Argentina, Sydafrika och Italien.  
1460 Rapporten,”Consumer Finance Protection with particular focus on credit” 2011-10-26, 
Financial Stability Board, kom till efter förfrågan från G20-gruppen. Rapporten byggde till stora 
delar på en enkät som besvarats av medlemsländerna under sommaren 2010. Därutöver hade 
information hämtats från OECD Task Force on Financial Consumer Protection under the 
committee in Financial Markets, World Bank’s Global Program on Consumer Protection and 
Financial Literacy och Network of Financial Consumer Regulators (FinCoNet). Olika 
konsumentorganisationer fungerade också som referenser under arbetets gång. FSB svarade för 
utformandet av rapporten medan OECD utformade principerna. 
1461 Rapporten avgränsades till att inte omfatta utbildning i finansiella frågor, som istället 
”OECD Task Force on Financial Consumer Protection under the Committee on Financial 
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ska bidra till att förbättra hushållens hantering av riskerna med finansiella 
produkter och tjänster, ge en ökad konkurrens på finansmarknaden samt ge en 
större finansiell stabilitet. Av avgörande betydelse är att konsumentskydd i 
rapporten definieras som insatser för hur samhället ska möjliggöra för 
konsumenten att fatta välgrundade beslut på en rättvis marknad utan att behöva 
bli lurad. Det konsumentskydd som eftersträvas är alltså inte några 
förebyggande insatser för att skydda konsumenten från att ingå dyra och dåliga 
kreditavtal. 

Stabiliteten på den finansiella marknaden är även en central fråga i Sverige. 
Finansinspektionen ska bidra till att tillse att det finns ett finansiellt system som 
präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser 
hushållens och företagens behov av finansiella tjänster, samtidigt som det finns 
ett högt skydd för konsumenter. Detta har föranlett Finansinspektionen att från 
första april 2014 skapa ett eget verksamhetsområde för konsumentskydd med 
85 medarbetare.1462 Finansinspektionens uppdrag är således att tillgodose 
konsumentskyddet genom att skydda konsumenternas tillgångar som finns 
placerade i de finansiella företagen.1463 Däremot har myndigheten inget ansvar 
för enskilda kundförhållanden. Finansinspektionen har de senaste åren 
återkommande initierat och drivit frågor kring konsumentskydd som 
exempelvis amorteringskrav för fastighetskrediter, ökade krav på snabblåne-
företagen, bättre rådgivning om finansiella produkter samt större öppenhet 
kring bolånen.1464 

Visserligen kan det antas att all debatt som kan leda till att konsument-
skyddet mot överskuldsättning förstärks är bra och att finansstabiliserande 
konsumentskydd också kan komma att skydda den enskilde konsumenten mot 
överskuldsättning. Det finns dock anledning att i syfte att undvika 
missförstånd, tydligt deklarera vad det är som ska uppnås med de konsument-
skyddande insatserna. Det föreligger annars en risk för att frågan om 
konsumentskydd flyttats från ett skydd för individen, till en fråga om 

 
 
 

Markets” handlägger, och frågor om finansiell exkludering, som handläggs av ”the Financial 
Action Plan” inom G20.  
1462 Pressmeddelande Finansinspektionen 2014-02-18.  
1463 Finansinspektionens uppdrag styrs av Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende 
Finansinspektionen. Beslut 2015-06-24. 
1464 Se Finansinspektionens pressmeddelanden.  
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finansstabilitet på marknaden.1465 Risken med en sådan förändrad strategi är att 
fokus för den konsumentskyddande regleringen förskjuts från ett konsument-
skydd som ser till individens behov av skydd, mot ett som utgår från 
marknadens intressen. För att minska hushållens skuldsättning har exempelvis 
ett förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i syfte att motverka 
makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker förknippade med hushållens 
skuldsättning lämnats.1466 

Hushållens höga skuldsättning, som kan riskera att leda till överskuld-
sättning, oroar också. Överskuldsatta gäldenärer beräknas kosta samhället 
åtskilliga miljarder kronor i produktionsbortfall, kostnader inom 
socialförsäkringen och sjukvården. Därtill tillkommer kostnader för 
kommunernas försörjningsstöd och eventuellt bortfall av skatteintäkter.1467 

Kostnader som vida överstiger de utgifter skuldsaneringssystemet belastar 
samhället med. 

Att hitta en balans mellan å ena sidan intresset av att stimulera 
samhällsekonomin genom konsumtion på kredit, och å andra sidan samtidigt 
tillgodose konsumentskyddet mot överskuldsättning, är som visats i avhand-
lingen uppenbarligen en utmaning. Rättsliga åtgärder för att stärka konsument-
skyddet mot överskuldsättning riskerar att inskränka konsumentens valfrihet 
och självbestämmanderätt. Sådana rättsliga åtgärder kan även fördyra krediterna 
och få den effekten att efterfrågan på krediter i allmänhet minskar, vilket kan 
bidra till att utbudet av krediter minskar. Sådana rättsliga åtgärder som negativt 
kan påverka konsumentens ekonomiska intresse har än så länge varit politiskt 
mycket känsliga att införa.  

Till följd av upp- och nedgångar i konjunkturen finns ett inneboende 
problem för regleringen av konsumentskyddet mot överskuldsättning. I 
ekonomiskt goda tider kan det vara svårt att genomdriva rättsliga åtgärder som 
inskränker konsumentens ekonomiska intresse genom minskad valfrihet och 

 
 
 

1465 Se även Wilson, Therese, The Responsible Lending Response, s 109–134. 
1466 Lagrådsremiss, Amorteringskrav.  
1467 I beräkningen har 28 015 individer uppskattats vara överskuldsatta i den betydelsen att de 
skulle beviljas skuldsanering om de ansökte. Kostnaderna fördelas så att utgifter för sjukvård 
uppgår till 3,3 miljarder, produktionsbortfall 2,8 miljarder och ersättningar inom 
socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen till 2,2 miljarder. Överskuldsättning – 
hur fungerar samhällets stöd och insatser? RiR 2015:14, s 11. 
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tillgänglighet. Perioder av kraftig ekonomisk tillväxt kan däremot antas skapa 
optimism och förväntningar om god avkastning för både kreditgivare och 
konsumenter. Under ekonomiskt goda tider finns vanligen både bra tillgång på 
kapital att låna ut och en stor efterfrågan bland konsumenterna, två faktorer 
som kan underlätta en introduktion av en ny kreditform. I goda tider kan det 
finnas risk för att människor också bortser från eventuella risker med en kredit 
och överskattar sin egna ekonomiska förmåga. Egna lyckade erfarenheter från 
goda tider kan bidra till att nya kreditåtaganden kan kännas förenade med en låg 
risk.1468 

En nedgång i konjunkturen leder däremot till att fler människor drabbas av 
ekonomiska problem till följd av minskade intäkter.1469 När många människor 
är drabbade är det mer sannolikt att också problem med riskfyllda krediter 
uppmärksammas, och därmed finns det bättre förutsättningar att kräva ett 
starkare konsumentskydd. 

I avhandlingen har visats att nya kreditformer inte sällan uppkommit genom 
att en konsumentskyddande regel kringgåtts. Ett flertal av de i avhandlingen 
studerade reglerna har tillkommit för att lösa ett konkret problem som uppstått 
till följd av bristande konsumentskydd. Regeln har därigenom fått en tämligen 
snäv utformning med följd att regleringen snarare fått en reaktiv än proaktiv 
verkan. I motiven saknas som redovisats, också ofta en rättslig förklaring till be-
stämmelsen, exempelvis varför ett avsteg görs från en rättslig princip. Regeln 
får därigenom ett snävt tillämpningsområde och kan lätt att kringgås. Detta 
tillvägagångssätt kan närmast ses som en bristande strategi. 

Problemet med att regler lätt kan kringgås har också uppmärksammats 
internationellt. För att stärka konsumentskyddet mot överskuldsättning har ett 
arbete med att ta fram och verka för användning av principer för ansvarsfull 
kreditgivning genomförts.1470 Begreppet ansvarsfull kreditgivning syftar till att 

 
 
 

1468 Problemet beskrivs i Ribstein, Larry E, Bubble Laws, s 77–97.  
1469 Se exempelvis Niemi-Kiesiläinen, Johanna, och Henrikson, Ann-Sofie, Legal Solutions to 
Debt Problems in Credit Societies, s 14–17. 
1470 Ansvarsfull kreditgivning har av intresseorganisationen, ECRC, ”European Coalition for 
Responsible Credit”, definierats med stöd av sju principer. ECRC bildades 2006 och är ett 
fristående nätverk som består av olika konsumentorganisationer och akademiker över hela 
världen. Syftet med nätverket är att utveckla principer för ansvarsfull kreditgivning och finansiell 
rådgivning. Principerna har vidare förtydligats och utvecklats av Udo Reifner. European Coalition 
for Responsible Credit – Principles of Responsible Credit, Reifner, Udo, s 419–422. Se även 
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markera kreditgivarens ansvar för kreditgivningen utan att lägga över ansvaret 
på konsumenten.1471 Begreppet ansvarsfull kreditgivning förekommer också i 
Sverige, men främst av kreditgivare i marknadsföringssyfte och utgår inte på 
samma sätt från att markera kreditgivarens ansvar.1472 Den svenska bestämm-
elsen om god kreditgivningssed i konsumentkreditlagen innefattar i vissa delar 
de principer som utarbetats. Nackdelen med regeln om god kreditgivningssed 
är emellertid att det endast är en rekommendation utan kraftfull sanktion. Ett 
sätt att förebygga att regleringen kringgås skulle kunna vara att i högre grad 
utforma generellt hållna principer för ansvarsfull kreditgivning som sedan kan 
läggas till grund för utformningen av enskilda bestämmelser. 

6.4 Innebörden av konsumentskyddet 
Under den tidsperiod som studeras i avhandlingen har innebörden av det som 
menas när begreppet konsumentskydd eller liknande formuleringar används i 
regleringen, till viss del förskjutits. De nya åtgärder som tillkommit i 
konsumentkreditlagen uppges syfta till att stärka konsumentskyddet. Dessa 
åtgärder utgörs i huvudsak av informationsregler. 

Merparten av informationsreglerna utgår från att skydda en rationellt 
agerande konsument som kan läsa, förstå och bearbeta den information och de 
upplysningar som lämnas. Sedan ska informationen läggas till grund för att ta 
det, för den egna situationen ekonomisk mest fördelaktiga beslutet. Denna bild 
framträder exempelvis genom att det inte på samma sätt som tidigare tycks 
föreligga någon skyldighet för kreditgivaren att tillvarata konsumentens intresse 
med tillbörlig omsorg när information om krediten ska lämnas. Den 
förklaringsskyldighet som följer av god kreditgivningssed framstår idag mer 

 
 
 

”Consumer Finance Protection with particular focus on credit” 2011-10-26, Financial Stability 
Board, s 12–13. 
1471 I konsumentkreditdirektivet återfinns en motsvarighet i medlemsstaternas ansvar att vidta 
lämpliga åtgärder för att främja ansvarsfulla metoder under kreditförbindelsens alla tider. Sådana åtgärder 
kan exempelvis vara konsumentutbildning och konsumentupplysning samt varningar avseende 
riskerna med dröjsmål med betalningarna och överskuldsättning. Medlemsstaterna ansvarar för 
att undvika att kreditgivarna ägnar sig åt oansvarig utlåning eller beviljar krediter utan att bedöma 
kreditvärdigheten genom att utföra kontroller samt tillse att det finns nödvändiga sanktioner. Skäl 
26 i direktiv 2008/48/EG. 
1472 En Google-sökning 2014-11-28 på termen ”ansvarsfull kreditgivning” ger nio träffar på 
kreditgivare och en träff på en motion från år 1996, 1996/9:L206. 
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som en skyldighet för kreditgivaren att upplysa konsumenten än att förklara. Det 
är konsumentens ansvar att själv förstå och ställa de rätta och relevanta 
frågorna för att kunna avgöra om krediten passar. Någon avrådningsskyldighet 
anses inte längre kunna utläsas av bestämmelsen. Information behöver således 
inte på samma sätt som tidigare lämnas efter konsumentens behov, utan be-
stämmelserna tar mer sikte på en skyldighet att på ett neutralt sätt lämna vissa 
uppgifter till konsumenten. När informationsskyldigheten infördes i 1977 års 
konsumentkreditlag var avsikten att markera en förflyttning av ansvaret för 
krediten, från konsumenten till kreditgivaren. Det ansvaret har åter placerats 
hos konsumenten. Konsumenten ska utan statlig inblandning, själv avgöra sin 
betalningsförmåga och vilken kredit som är mest lämplig. Konsumenten är själv 
ansvarig för att bestämma vilka avtalsförpliktelser som ingås och bär de risker 
som uppkommer i anledning av det egna åtagandet enligt avtalet. 

De regler som utgår från att förse konsumenten med information tillgodoser 
till större del konsumenternas ekonomiska intresse genom att upprätthålla ett 
stort utbud av krediter och tillhandahålla lättillgängliga lån. Konsumenten ska 
genom att få information göra rationella val utifrån vad som är bäst för den 
enskilde. Bestämmelserna ingriper så lite det går i parternas avtal och ger 
uttryck för en marknadskonform utformning. Vidare är bestämmelserna 
marknadsrättsligt sanktionerade och ett problem med detta är att de inte 
efterlevs och att den bristande efterlevnaden inte drabbar kreditgivaren i någon 
större omfattning. 

Motiveringen till att låta snabblånen omfattas av konsumentkreditlagen 
avviker däremot från de ovan nämnda resonemangen. Anledningen till att även 
låta konsumentkreditlagen omfatta krediter som enbart uppgår till mindre 
summor är att minska riskerna att konsumenter får problem med 
återbetalningen av lånen.1473 Här finns en uttrycklig strävan att lägga sig i 
konsumenternas beteende på ett sätt som flertalet övriga motiveringar till de 
nya bestämmelserna i konsumentkreditlagen markerar avsteg från. En 
förklaring till sättet att uttrycka sig skulle kunna vara att snabblån saknar 
motsvarighet i konsumentkreditdirektivet och har tillkommit på svenskt 

 
 
 

1473 Min tolkning. Originaltextens lydelse är: ”Det bör eftersträvas en lagstiftning som leder till 
att färre får problem med överskuldsättning, utan att i onödan försvåra för kreditgivare och 
konsumenter som uppskattar och kan hantera lånen.” Prop 2009/10:242, s 34.  
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initiativ. Såväl motiveringen till, som bestämmelsen att låta snabblånen omfattas 
av konsumentkreditlagen, ger uttryck för en marknadskorrigerande syn på 
konsumentskydd. 

Trots att nya regler infördes i konsumentkreditlagen i syfte att motverka 
överskuldsättning har inte antalet obetalda krediter som överlämnas till 
Kronofogdemyndigheten för indrivning minskat.1474 Den utvecklingen talar för 
att lagen inte ger det konsumentskydd mot överskuldsättning som eftersträvats. 
Därtill har som redovisats ovan, Konsumentverkets tillsyn återkommande visat 
brister bland annat beträffande kreditgivarnas kreditprövning. 

Lagstiftaren har valt att fortsätta arbetet med att stärka konsumentskyddet 
mot överskuldsättning med rättsliga åtgärder i den prekontraktuella fasen, och 
då särskilt avseende kreditgivarnas bristande kreditprövning. För att uppnå en 
större efterlevnad av kreditprövningskravet har två nya näringsrättsliga be-
stämmelser införts. Konsumentverket har getts möjlighet att utfärda en 
direktverkande sanktion i form av en sanktionsavgift som innebär att verket ska 
förena en varning med en sanktionsavgift om överträdelsen inte är ringa.1475 
Likaså har ett tillståndskrav för kreditgivning till konsumenter införts i syfte att 
skapa bättre tillsyn över vilka kreditgivare som ägnar sig åt kreditgivning till 
konsumenter och för att kunna ställa krav på att verksamheten bedrivs på ett 
seriöst sätt. Således krävs ett tillstånd för kreditgivning till konsumenter. 
Däremot innebär den nya lagen ingen ändring av det löpande tillsynsansvaret. 
Trots påpekade brister är det fortfarande Konsumentverket som med 
stickprovskontroller ansvarar för tillsynen.1476 De båda åtgärderna som införts 
uppges syfta till att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och därmed 
bidra till att minska konsumenters problem med överskuldsättning. 

De ändringar som vidtagits har dock inte enligt min mening inneburit några 
nya åtgärder i syfte att skydda mot överskuldsättning. Ändringarna har istället i 
huvudsak antagits för att få kreditgivarna att efterleva redan gällande 

 
 
 

1474 Kronofogdemyndighetens statistik över antalet överskuldsatta 2016-01-22. 
1475 Precis som tidigare kan Konsumentverket förelägga näringsidkaren att upphöra med att 
lämna krediter, numera krävs dock att det tidigare har meddelats en varning eller att överträdelsen 
är särskilt allvarlig. Vid bedömning av det senare ska hänsyn tas till om näringsidkaren vid 
upprepade tillfällen brustit i kreditprövningsskyldigheten och om bristerna varit systematiska. 51–
53 §§ KkrL. 
1476 4 och 16 §§ lag om viss kreditgivning till konsumenter och 49 § KkrL. 



6 Konsumentskyddet mot överskuldsättning 

427 
 

reglering.1477 Trots det uppges skärpt tillsyn och nya sanktioner syfta till att 
stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och därmed bidra till att minska 
konsumenters problem med överskuldsättning. Innebörden av konsument-
skydd får därigenom åter en något förändrad innebörd och ska uppnås med ett 
nytt tillvägagångssätt. Den omständigheten att en kreditgivare som inte 
efterlever kreditprövningskravet tilldelas en varning förenad med en sanktions-
avgift innebär inte att konsumenten i högre grad skyddas mot överskuldsättning 
vid kreditgivningen. Införande av tillståndskrav för kreditgivning till 
konsumenter innebär inte heller att konsumenten på något vis skyddas vid 
kreditgivningen. I båda fallen saknas ett orsakssamband mellan den rättsliga 
åtgärden och den eftersträvade effekten. Åtgärderna kan visserligen verka för 
en bättre efterlevnad av lagen och på så vis bidra till en sundare kreditmarknad. 
Reglerna fyller därigenom en viktig roll för att upprätthålla konsumentskyddet. 
Att reglerna benämns som åtgärder mot överskuldsättning framstår däremot 
snarast som en politisk handling för att kunna redovisa handlingskraft. 

Sedan den särskilda konsumentskyddslagstiftningen infördes i svensk rätt i 
slutet på 1970-talet har således både föreställningen om det behov av skydd 
som konsumenten har och med vilken form av regler detta ska förverkligas 
förändrats. Nya åtgärder för att förebygga konsumentskyddet mot överskuld-
sättning utgörs till största del av informationsbestämmelser i den prekontrakt-
uella fasen. 

Tillkomsten, förändringarna och motiveringen av rättsreglerna speglar också 
lagstiftarens föreställning om vad som avses när begreppet konsumentskydd 
mot överskuldsättning används. Begreppet används i det närmaste uteslutande i 
motiven till reglerna i den prekontraktuella fasen. Möjligen ska detta tolkas så 
att lagstiftarens uppfattning är att konsumentskydd mot överskuldsättning 
enbart innebär information till konsumenten liksom bestämmelser om tillsyn 
och sanktioner. Vidare kan det tolkas som att det finns en uppfattning att det 
endast är innan ett kreditavtal ingås som överskuldsättning kan förebyggas. 

 
 
 

1477 För att stärka konsumentskyddet har också en rättvisare modell för beräkning av ränte-
skillnadsersättning i 33 och 36 §§ KkrL tagits fram. Därtill har ändringar genomförts som 
avskaffat kravet på att kreditavtalet ska vara skriftligt och undertecknat för att en vara såld med 
återtagandeförbehåll ska kunna återtas enligt 43 § KkrL och ändringar vad avser kravet på 
information innan kreditavtal ingås i 10 § KkrL genomförts.  
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Det går även att se en förändring av vad som lagts till grund för de rättsliga 
åtgärderna. Åtgärder för att stärka konsumentskyddet i de äldre konsument-
kreditlagarna tycks i högre grad ha utgått från samtidens behov. I motiven 
redogörs utförligt för undersökningar av hur verkligheten ser ut och vilka 
problem som kan ses. I senare lagstiftning visas snarare en vilja att lösa problem 
på kreditmarknaden med utgångspunkt i lösryckta antaganden om hur 
lagstiftaren tror att konsumenter och borgenärer agerar. Detta kommer 
exempelvis till uttryck vid införande av konsumentkreditlagen då kredit-
prövning utan närmare analys antogs vara ett verksamt medel för att förhindra 
konsumenter utan betalningsförmåga att ingå avtal. Vidare antogs konsument-
kreditlagen ge kreditgivarna ett tydligt ansvar att lämna information och pröva 
konsumentens betalningsförmåga. Detta trots att brister med efterlevnaden av 
reglerna återkommande framkommit under åren. Tillsammans med konsument-
ens ångerrätt skulle åtgärderna ge goda förutsättningar att komma till rätta med 
problemen med snabblån.1478 

Motiveringen bakom tillkomsten av reglerna om konsumentskydd i 
konsumentkreditlagen har också förändrats. I de två äldre konsumentkredit-
lagarna motiveras bestämmelserna snarare utifrån en traditionell nordisk 
marknadskorrigerande modell genom att skapa ett mer jämlikt avtals-
förhållande. Exempelvis skulle information i de äldre konsumentkreditlagarna 
lämnas för att konsumenten skulle kunna förutse vilka kostnader som var 
förenade med olika krediter.1479 Förhandsinformation enligt konsumentkredit-
lagen motiveras däremot med att den ska underlätta för konsumenten att göra 
jämförelser mellan olika krediter för att kunna hitta den billigaste och 
lämpligaste. Däremot motiveras den svenska regeln om informations-
skyldigheten för snabblån i konsumentkreditlagen med en strävan att färre 
konsumenter ska drabbas av skuldproblem. En formulering som i högre grad 
hör hemma i en traditionell nordisk marknadskorrigerande modell. 

Trots ett uttalat behov av att stärka konsumentskyddet mot överskuld-
sättning är de åtgärder som vidtagits genom den senaste revideringen av 
konsumentkreditlagen och de ändringar som vidtagits därefter likartade och 
skyddar konsumenten på samma sätt. Konsumenten ska huvudsakligen skyddas 

 
 
 

1478 Se exempelvis prop 2010:242, s 36–37. 
1479 Prop 1976/77:123, s 83–88 och prop 1991/92:83, s 36–44.  
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genom information innan kreditavtalet ingås. Utvecklingen bland dessa 
rättsregler kan inte tolkas på annat sätt än att det föreligger ett mycket 
restriktivt förhållningssätt från lagstiftarens sida att ingripa i konsumentens 
valfrihet för att skydda konsumenten mot att ingå ofördelaktiga kreditavtal. 

En annan lag som genomgått stora ändringar är skuldsaneringslagen. Skuld-
saneringslagen har sedan tillkomsten år 1994 genomgått en större och en 
mindre materiell revidering.1480 En närmare granskning visar emellertid att dessa 
ändringar inte primärt tillkommit för att stärka konsumentskyddet. Den större 
revideringen genomfördes år 2006 och medförde att skuldsaneringsförfarandet 
gjordes enklare samt ekonomiskt och tidsmässigt mer effektivt genom att 
förfarandet koncentrerades till Kronofogdemyndigheten. En ytterligare följd av 
effektiviseringen blev att även det så kallade egenförsöket avskaffades eftersom 
det hade krävt stora personalresurser hos Kronofogdemyndigheten. Den andra 
ändringen genomfördes år 2011 och innebär förenklingar för näringsidkare att 
få skuldsanering. Bedrivande av näringsverksamhet i ringa omfattning och av 
enkel beskaffenhet ska inte hindra en gäldenär från att beviljas skuldsanering 
om lagens villkor i övrigt är uppfyllda. För att förenkla för näringsidkare att 
fortsätta bedriva näringsverksamhet eller starta om efter ekonomiska 
svårigheter avskaffades vid denna ändring även kravet på att beakta skuldernas 
ålder. 

Således har ändringarna i skuldsaneringslagen inte i första hand utgått från 
att skydda den enskilda konsumenten från svår skuldsättning eller för att uppnå 
restriktivare kreditgivning. Det är istället samhällsekonomiska aspekter som 
drivit fram ändringarna.1481 Förslag som innehöll ett sänkt krav för att anses 
vara kvalificerat insolvent respektive en förkortad avbetalningsplan om tre år 
istället för fem, och som skulle ha stärkt konsumentskyddet, lämnades utan 
vidare åtgärder. Oro för konsekvenserna för den allmänna betalningsmoralen 
och negativ inverkan på kreditgivningen i allmänhet medförde att några sådana 
lagändringar inte kom till stånd.1482 

Analysen av rättsreglerna i låneprocessen bekräftar bilden av att trenden mot 
en alltmer omfattande avtalsrättslig lagstiftning med konsumenträttslig 

 
 
 

1480 SFS 2006:548 och SFS 2011:472. 
1481 Prop 2005/06:124, s 28–31.  
1482 Prop 2010/11:31, s 18–20. 
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inriktning i Sverige verkar ha brutits efter 1980-talets mitt.1483 Den lagstiftning 
som tillkommit därefter tycks försöka undvika att begränsa avtalsfriheten eller 
påverka avtalsbundenheten. En orsak till detta kan vara att den mesta 
lagstiftningen på konsumentskyddsområdet idag har sin bakgrund i EU-rätten. 

Lagstiftarens ovilja att ingripa i avtalsfriheten kan vara en förklaring till att 
exempelvis förslaget att stärka konsumentskyddet mot överskuldsättning 
genom att införa ett räntetak inte föranlett några rättsliga åtgärder. Ett räntetak 
kan placeras bland åtgärder som utgör ett skydd för en svagare part. En sådan 
reglering har ansetts innebära en begränsning av avtalsfriheten och har 
följaktligen lämnats utan vidare åtgärd.1484 

Den svenska konsumentkreditregleringen har enligt min bedömning 
utvecklats från att ha tagit till vara konsumentens skyddsintresse genom att ha 
prioriterat garantier för kvalitet och säkerhet, till att i högre grad ta till vara 
konsumentens ekonomiska intresse genom att se till konsumenternas rätt att 
välja bland ett stort utbud av varor och tjänster till bra priser. De konsument-
skyddande regelverk som tillkom under 1970-talet avsåg i högre grad att genom 
lagstiftning skydda konsumenten som svagare part. Den skyddande regleringen 
kunde begränsa parternas avtalsfrihet utan att detta ifrågasattes. Senare års 
konsumentlagstiftning har övergått till att skydda en rationellt handlande 
konsument. Bestämmelserna värnar i högre grad största möjliga valfrihet och 
självbestämmanderätt för konsumenten. 

 

6.5 Skyddar de befintliga reglerna konsumenten mot överskuld-
sättning? 

Analysen av rättsreglerna som styr låneprocessen visar att det finns brister i 
konsumentskyddet mot överskuldsättning. Trots att det finns ett tämligen 
omfattande regelverk som avser skydda konsumenten mot överskuldsättning 
finns inget som tyder på en utveckling mot färre obetalda skulder och skuld-
satta. En orsak till detta kan vara de brister som finns i konsumentskyddet i 
samtliga tre faser av låneprocessen och att konsumentskyddet i de olika faserna 

 
 
 

1483 Se exempelvis Bernitz, Ulf, Kontraktsrätten, särskilt frågan om användning av standardavtal, 
s 300–301. 
1484 Prop 2009/10:242, s 34 och SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuldsatta, s 214–216. 
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inte utgår från att skydda en individ med samma egenskaper. En annan orsak 
kan vara att den uppfattning om konsumenten som ligger till grund för den 
rättsliga regleringen inte överensstämmer med den verkliga konsumenten. 

Med utgångspunkt i analysen i föregående avsnitt utgörs det rådande 
konsumentskyddet mot överskuldsättning under låneprocessen till övervägande 
del av information till konsumenten under den prekontraktuella fasen. 
Information utnyttjas för att utjämna den obalans som råder mellan kredit-
givaren och kredittagaren i avtalsförhållandet. Okritisk användning av 
information som konsumentskydd är dock inte helt okomplicerat och kan i 
sämsta fall också motverka sitt syfte. Enligt konsumentkreditlagen ska alltid en 
ansenlig mängd information lämnas. Mängden information kan riskera att bli så 
omfattande och komplex att den inte utjämnar parternas ojämna förhandlings-
position. Även om konsumenten läser kreditinformationen är det inte säkert att 
viktiga delar i avtalet korrekt förstås och kan tillämpas på den egna situationen. 
Det kan också vara svårt att erfarenhetsmässigt skapa sig fördelar av kreditavtal 
eftersom de inte ingås lika ofta som exempelvis köpeavtal. Kreditgivarens 
lagstadgade skyldighet att lämna en angiven mängd information, kan också få 
till följd att denne inte känner samma ansvar för att försäkra sig om att 
konsumenten förstår de upplysningar som lämnas utan bara försäkrar sig om 
att uppfylla skyldigheten. Information kan antas i större utsträckning skydda 
konsumenter som lever i en välbärgad del av samhället, samtidigt som svaga 
konsumenter inte skyddas i lika hög grad.1485 

En grundförutsättning för att konsumenten ska kunna genomföra 
välunderbyggda val är tillgång till vederhäftig information. Ett konsumentskydd 
som utgår från att konsumenten skyddas genom att få information, måste också 
förutsätta att det ställs höga krav på att den information som hålls tillgänglig för 
konsumenten är vederhäftig. Är den information som lämnas till konsumenten 
av någon anledning ovederhäftig, behäftad med oklarheter och brister eller är 
den av andra skäl inte är begriplig, saknas grundförutsättningar för konsument-
en att göra ett rationellt val. Historiskt sett har marknadsföring av krediter både 

 
 
 

1485 Howell, Geraint, Ramsay, Iain och Wilhelmsson, Thomas, Consumer law in its international 
dimension, s 10–11. 
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varit undermålig och påträngande.1486 Trots påpekanden i flera utredningar har 
inte några åtgärder vidtagits för att komma till rätta med sådan marknadsföring. 
Dock föreslås att Konsumentombudsmannens sanktioner effektiveras i syfte att 
bli mer avskräckande.1487 Förslaget innebär att beslut om förbud och 
ålägganden inte längre ska behöva vara beroende av näringsidkarens 
godkännande utan ska börja gälla omedelbart för att undvika långdragna 
processer i Marknadsdomstolen. 

Sanktioner och tillstånd utgör viktiga medel för att upprätthålla 
efterlevnaden av reglerna. Påpekanden om bristfällig efterlevnad har också 
återkommande uppmärksammats under åren. Sanktionsmöjligheten påverkar 
däremot inte gränserna för vad marknadsföringen får innehålla. Marknads-
domstolens två avgöranden från år 2014 avseende återhållsamhet och 
måttfullhet, visar snarare att gränserna för vad som accepteras som marknads-
föring enligt god kreditgivningssed och god marknadsföringssed har vidgats.1488 
De uppgifter som exponerades i marknadsföringen var produkternas låga pris, 
som ”köp en TV för endast 150 kronor per månad” och ”det låga priset”. 
Marknadsföringen bedömdes, något överraskande, inte med fog kunna 
uppfattas som ett erbjudande om omedelbar tillgång till varor genom en snabb 
kredit. Marknadsföringen ansågs inte särskilt vända sig till en genomsnitts-
konsument med svag betalningsförmåga eftersom kreditprövningen innefattade 
högt ställda krav på konsumentens ekonomi. Samtidigt visar Konsumentverkets 
tillsyn att kreditprövning i allmänhet inte sällan är bristfällig och att konsument-
er utan återbetalningsförmåga trots allt beviljas kredit. 

De båda avgörandena från Marknadsdomstolen understryker betydelsen av 
att konsumenten i allmänhet förväntas ha långtgående kunskap om villkoren 
för kreditköp, de egna ekonomiska förutsättningarna och utvecklingen på 
teknikområdet. Dessutom ska konsumenten besitta egenskapen att inte falla för 
lockelsen att köpa en eftertraktad produkt som framställs som väldigt billig. 
Konsumenten ska således sammanfattningsvis inte bara läsa och förstå 
marknadsföringen av krediter utan också förhålla sig kritisk till den erbjudna 
informationen. För att uppnå ett effektivt konsumentskydd mot överskuld-
 

 
 

1486 SOU 1988:55, Hushållens skuldsättning, s 92, prop 1991/92:83, s 32–33 och SOU 2013:78, 
Ut ur skuldfällan, s 158. 
1487 Ds 2015:45, Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen. 
1488 MD 2014:7 och MD 2014:18. 
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sättning utifrån dessa förutsättningar krävs att informationsbestämmelserna 
balanseras av krav på vederhäftig information och marknadsföring. Därtill 
krävs kännbara sanktioner för kreditgivarna så att bestämmelserna efterlevs. 

Konsumentskyddet utgörs följaktligen i hög grad av information till 
konsumenten innan avtal ska ingås. Kunskap och förmåga att planera sin 
ekonomi är viktiga förutsättningar för att förebygga överskuldsättning, men 
frågan är i vilken omfattning information förhindrar överskuldsättning? 

Som redovisats i kapitel 2 föranleds överskuldsättning ofta av oförutsedda 
händelser som konsumenten inte kunnat råda över. Det kan exempelvis vara 
sjukdom eller en konjunkturnedgång med följder för den enskilda. En 
intervjustudie genomförd av Kronofogdemyndigheten visar att den som är 
överskuldsatt ofta reagerar med passivitet och resignation.1489 I studien uppgav 
färre än hälften av de intervjuade att den egna ekonomiska situationen hade 
förbättrats genom mer information. Fler än hälften uppgav däremot att senare 
erhållen erfarenhet hade bidragit till att de klarat sig bättre. Ett flertal andra 
uppgav däremot att överskuldsättningen enbart hade kunnat förhindras om det 
funnits möjlighet att använda en kristallkula som kunnat förvarna om framtida 
händelser. 

En annan undersökning gjord med budget- och skuldrådgivare vid ungefär 
samma tid visade att rådgivarna bedömde att brist på kunskaper och ekonomisk 
planering ofta bidragit till överskuldsättningen.1490 Rådgivarna menade att 
överskuldsättningen i många fall kunde ha förebyggts om konsumenten fått 
ekonomisk rådgivning. Enbart i tolv procent av fallen bedömdes överskuld-
sättningen sannolikt ha inträffat oavsett insatser. Av särskilt intresse är således 
att notera att budget- och skuldrådgivarna kunde se handlingsalternativ i den 
skuldsattes situation, samtidigt som det var svårt för konsumenten att alls se 
några utvägar. En förklaring till att konsumenten förblir passiv är att det kan 
vara svårt att själv se de möjligheter som kan förbättra situationen. Det finns 

 
 
 

1489 Av Kronofogdemyndighetens intervjustudie från åren 2002–2003 angav 42 procent att de 
intog ett resignerat förhållningssätt till sin ekonomiska situation och 65 procent vidtog inte några 
åtgärder alls avseende de skulder som gått till indrivning. Konsumentverkets PM 2003:04, 
Överskuldsättning – omfattning, orsaker, och förslag till åtgärder, s 16. 
1490 Studien redovisas som bilaga 4 i Konsumentverkets PM 2003:04,  
Överskuldsättning – omfattning, orsaker, och förslag till åtgärder. 
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följaktligen också en tydlig skillnad i bedömningen av handlingsutrymmet 
mellan den överskuldsatte och rådgivaren. 

Avhandlingens uppgifter om den överskuldsatta konsumenten och 
information som konsumentskydd leder till slutsatsen att information som 
konsumentskydd tycks vara ett trubbigt instrument för att förebygga överskuld-
sättning. Den skuldsatte konsumenten reagerar i många fall inte som den 
rationella och agerande konsument som informationsbestämmelserna vänder 
sig till. Den konsument som skyddas av informationsbestämmelserna är aktiv 
och kritiskt granskande och befinner sig långt ifrån den svaga och utsatta 
konsumenten.  

Tillgänglig statistik och studier talar istället för att överskuldsatta konsument-
er uppvisar avsaknad av rationalitet. Exempelvis tar konsumenter med 
snabblån, ofta fler snabblån för att betala tillbaka tidigare skulder. I en 
intervjustudie gjord av Kronofogdemyndighetens svarade 16 procent av de 
tillfrågade att en vinst skulle kunna lösa de ekonomiska problemen, en strategi 
som knappast kan kallas rationell.1491 En rationellt handlande konsument skulle 
istället försökt kontakta kreditgivaren för att träffa en överenskommelse om en 
avbetalningsplan. 

Den konsument som skyddas i skuldsaneringslagen är den goda 
samhällsmedborgaren som vill göra rätt för sig på ett för borgenärerna adekvat 
sätt. För att beviljas skuldsanering ska hela konsumentens situations beaktas 
och då särskilt omständigheterna vid skuldernas tillkomst, vilka ansträngningar 
som gjorts för att lösa den ekonomiska situationen och hur konsumenten 
medverkat i handläggningen. 

Lagstiftarens syn på gäldenären har till viss del förändrats sedan lagens 
tillkomst. I samband med 2006 års ändringar av lagen avskaffades kravet på att 
gäldenären själv skulle kontakta alla borgenärer för att försöka träffa en frivillig 
överenskommelse. Den överskuldsatta konsumenten som förväntades agera 
handlingskraftigt visade sig i många fall sakna motivation, kunskap och 
initiativförmåga. Följden blev att få gäldenärer klarade av att genomföra 
egenförsöket utan bistånd, vanligen från en kommunal handläggare. Även 
sedan egenförsöket avskaffades har ifrågasatts om lagens krav på en aktiv 

 
 
 

1491 Konsumentverkets PM 2003:04, Överskuldsättning – omfattning, orsaker, och förslag till 
åtgärder, s 16. 
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gäldenär med förmåga att lösa sina egna ekonomiska problem stämmer så bra 
överens med verklighetens överskuldsatta gäldenär. 

Den konsument som kan räkna med skuldsanering är inte heller densamma 
rationella konsument som återfinns i den prekontraktuella fasen av låne-
processen. Konsumenten i skuldsaneringslagen förväntas inte informera sig och 
ta ställning till den ekonomisk mest fördelaktiga lösningen. Tvärtom. Skulle 
konsumenten planera att tillgodose sina egna eller andra närståendes 
ekonomiska intressen på bekostnad av borgenärernas, kan detta vara direkt 
grund för avslag på ansökan eller upphävande av beslutet.1492 För den 
konsument som skyddas eller ska skyddas genom skuldsaneringslagen saknas 
utrymme för felsteg eller ytterligare ekonomiska misslyckanden. Skuldsanering 
är enligt huvudregeln en engångsföreteelse och endast om det föreligger 
synnerliga skäl kan skuldsanering inledas en andra gång.1493 

Sammantaget är krediter idag något accepterat och nödvändigt både ur 
samhällets och individens perspektiv. Krediter bidrar till ekonomisk tillväxt och 
ökar enskildas välbefinnande, två aspekter som båda gynnas av om konsument-
en vågar ta ekonomiska risker. För att konsumenten ska våga ta risker krävs ett 
konsumentskydd som skapar förtroende och tillit. Idag är kreditmarknaden 
öppen för alla konsumenter, ekonomiskt svaga som starka, på ett helt annat sätt 
än när kreditmarknaden var statligt reglerad. Den svenska skuldsaneringslagen 
och hur den tillämpas förefaller att passa som ett konsumentskydd i ett 
rättssystem med statligt styrd penningpolitik. Under de strikta kredit-
förhållanden som då rådde förelåg en liten risk för att den konsument som 
bedömts klara av en kredit sedan skulle misslyckas med återbetalningen. För 
den konsument som idag inte i tillräckligt hög grad skyddas av informations-
regler och som missbedömer sin ekonomiska förmåga och drabbas av 
överskuldsättning, saknas i många fall en tillgänglig lösning för att komma till 
rätta med de ekonomiska problemen inom en rimlig framtid. Skuldsanering-
slagens restriktiva tillämpning försvårar för många särskilt yngre konsumenter 
att få möjlighet till en ny start. En för alla öppen kreditmarknad måste rimligen 
balanseras av en motsvarande för alla öppen väg ut från marknaden i form av 
 

 
 

1492 4 och 24 §§ SksanL. 
1493 6 § SksanL. I lagrådsremissen 2015-12-15, Skuldsanering – förbättrade möjligheter för 
överskuldsatta att starta om på nytt, s 94–97, föreslås en ändring så att skuldsanering kan beviljas 
en andra gång om det finns särskilda skäl. 
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skuldsanering.1494 Skuldavskrivning och skuldsanering bör i högre grad än idag 
ses som en naturlig reglering av en lättillgänglig konsumentkreditmarknad 

6.6 Ett konsumentskydd i otakt 
För att kunna skapa en tillgänglig kreditmarknad samtidigt som risken för 
överskuldsättning beaktas finns det, som vistats i avhandlingen, anledning att se 
över regleringen av konsumentskyddet mot överskuldsättning. Konsument-
kreditmarknaden har gått mot att alltmer regleras av liberala och marknads-
anpassade regler i huvudsak i den prekontraktuella fasen. Däremot har inte 
skuldsaneringslagen och de övriga bestämmelserna i den sista fasen utvecklats i 
samma riktning. 

När kreditmarknaden var statligt reglerad och kreditgivningen restriktiv 
fanns det inte på samma sätt som idag anledning att värna om konsument-
skyddet i den postkontraktuella fasen. Konsumenten har ett skyddsbehov mot 
överskuldsättning under hela låneprocessen. Idag återfinns en inte oansenlig 
mängd konsumenter i den postkontraktuella fasen. Den omfattande regleringen 
i den prekontraktuella fasen skulle behöva kompletteras med ett starkare 
konsumentskydd mot överskuldsättning i de två andra faserna, och då särskilt i 
den sista fasen. En förutsättning för att konsumentskyddet i den prekontrakt-
uella fasen ska fungera som det är tänkt är att den information som lämnas är 
vederhäftig samt återhållsam och måttfull. Först då kan den lämnade 
informationen läggas till grund för ett välunderbyggt beslut. 

I avhandlingen har visats att utformningen av den svenska konsumentkredit-
lagstiftningen ålägger kreditgivarna ett blygsamt ansvar för att kredittagarna inte 
överskuldsätter sig. Den regel som tydligt och mest allomfattande ålägger 
kreditgivaren ett sådant ansvar är kreditprövningskravet. Den regeln efterlevs 
däremot inte som det var tänkt. Trots att det förekommer att konsumenter 
erhåller krediter som de inte enligt konsumentkreditlagen borde beviljas, tycks 

 
 
 

1494 Jämför Niemi-Kiesiläinen, Johanna, Consumer Bankruptcy in Comparison: Do We Cure a 
Market Failure or a Social Problem? 
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inte kreditgivarna drabbas av kännbara ekonomiska förluster. Tvärtom tycks 
segmentet ekonomiskt svaga kunder vara väldigt lukrativt.1495 

Vid utformningen av reglerna i låneprocessen har intresset att skydda kredit-
givarna från betungande administration i många fall vägt tyngre än att skydda 
enskilda kredittagare från överskuldsättning. Detta trots att det kan antas att 
kreditgivarna prissatt krediten utifrån en kalkylerad risk baserad på det enskilda 
kreditavtalet. Samtidigt bekostar samhället indrivningen av obetalda fordringar 
genom Kronofogdemyndighetens verksamhet. Detta förfarande är för kredit-
givarna billigt och effektivt och erbjuds oavsett om fordringsägaren följt be-
stämmelserna i konsumentkreditlagen eller andra bestämmelser som tar till vara 
konsumentens rätt. 

Konsumentkrediter ger konsumenterna förbättrad köpkraft, företagen ökad 
produktivitet och bidrar till den ekonomiska tillväxten. För att dessa goda 
effekter ska komma alla till godo krävs att konsumenterna vågar ta risker. 
Rimligen bör då de konsumentskyddande reglerna beakta att de typiska riskerna 
med konsumentkrediter är oförutsedda händelser, som av sakens natur inte 
kunnat förutses. Risken bör därför i högre grad bäras av kreditgivaren som är 
den av parterna som bäst kan förutse och hantera den risken. Även i de fall 
konsumenten överskuldsätter sig genom krediter bör risken i större 
utsträckning bäras av kreditgivarna, eftersom de både kan beräkna och fördela 
förlusten.1496 

Slutligen kan konstateras att orsaker till överskuldsättning sällan kan hindras 
genom lagstiftning. Däremot finns det skäl att anta att lagstiftning kan minska 
risken för att drabbas. 

 
 
 

1495 I vart fall inte bland de snabbkrediter som studerats, DN 2013-04-30, Ungas skuldberg en 
handelsvara för börsföretag, SvD 2015- 09-11, Chefer plockar ut miljoner ur doldisbankerna, och 
SvD 2015-09-14, Småbanker blir rika på utsatta kunder.  
1496 Niemi-Kiesiläinen, Johanna, Consumer bankruptcy in comparison, Do we cure a market 
failure or a social problem, s 467–477. Med hänvisning till den övertygande filosofi som lades till 
grund för amerikansk konkurslagstiftning från år 1973 i Bankruptcy Laws Commission, Report 
of the Commission on the Bankruptcy Laws of the United States, HR Doc No 93-173 (1973). 
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Summary 
Sweden had a highly regulated credit market until the end the 1980 but has 
today a more market-driven economic credit system. Loans on credit are 
considered a matter of course and an essential condition for the financial 
growth-rate to increase. More consumers and more money are needed to 
support consumption levels considered necessary for a healthy economy. 
Technological developments have allowed increasing numbers of credit offers 
and diversifying means of accessing credit contracts. The consumer community 
using various kinds of credit has nowadays increased and includes all social 
groups including old, young, rich and poor people. 

Loans to consumers on credit are not exclusively good for the parties 
involved or for society, as these loans involve inherent risks, specifically of the 
lender or borrower failing to fulfill the credit contract obligations. While 
maintaining the financial growth-rate necessitates that consumers take loans, 
the study reveals that there is a clear moral standard in the Swedish society 
requiring that borrowers repay debts in due time, and as a result most people 
avoid or quickly solve their economic problems. Nonetheless, for some people 
repayment becomes such a problem that their situation must be qualified as 
over-indebtedness. 

The point of departure of this thesis is that over-indebtedness is a situation 
that society wishes to avoid because it causes significant problems for both 
individuals and for society itself. Regulation constitutes an instrument to 
prevent over-indebtedness. Swedish law contains many rules regulating the 
credit process, from the time when the consumer contemplates concluding a 
credit contract to the time when the consumer is too indebted to pay back as 
due and must seek debt modification or rescheduling of repayment obligations. 

The concept of “consumer protection” suggests that consumers should be 
protected against something, but the concept is not defined in Swedish or 
European Union law. The concept of consumer protection is nonetheless used 
to justify different types of regulatory measures. These measures promote 
varying forms of consumer protection and display varying approaches to 
consumer protection. This thesis sheds light on these varied approaches by 
analyzing consumer protection rules on the basis of three different theoretical 
issues: first, how the rules’ adoption is justified or explained during the law-
writing process; second, which consumer protection interest(s) the rules 
address; and third, which consumers the rules protect. Motives for the adoption 
of consumer protection rules are analyzed at a system level, while the consumer 
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protection interest and the type of consumer protected are analyzed from the 
perspective of an individual consumer. 

Consumer protection against over-indebtedness requires legal rules that 
address the need of consumer protection during the entire borrowing-on-credit 
process. The protection needed varies under different phases of this process, 
which is illustrated by dividing the credit process into three phases, i.e. pre-
contractual, contractual and post-contractual phases. The pre-contractual phase 
begins when the consumer starts to look for a suitable credit and ends shortly 
after the conclusion of the contract. The contractual phase is the period of 
contractual relationship. The post-contractual phase begins when the consumer 
breaches the contract. The rules examined have been placed in one of the three 
phases and categorized in accordance with their different purposes.  

The thesis is divided into six chapters. The first chapter introduces the 
subject and aim of the thesis, as well as the method, material and theoretical 
points of departure used to attain it. It also includes an account of the existing 
research addressing this topic and the plan of the study. 

Both the concept of consumer protection and over-indebtedness lack a 
unitary definition in Swedish law, and both are used with different meanings in 
different contexts. Chapter two looks into these concepts and the elements 
contributing to their meaning. It describes how consumer protection rules in 
general, and the rules addressing over-indebtedness in particular, have emerged 
and developed in Sweden. The Swedish regulatory framework for consumer 
protection has been affected by societal developments and by changing 
attitudes to credit and credit-taking. The preparatory works which preceded 
enactment of this framework underscore that structural factors such as 
Sweden’s membership in the EU, credit policy, and fluctuations in the 
economy, are important to explain the development of the rules on consumer 
protection against over-indebtedness. Chapter two also analyzes the overall 
purposes of consumer policy in Sweden and in the EU, as they have arguably 
underpinned consumer protection strategies leading to and continuously 
affecting the regulatory frameworks and the rules themselves. Chapter two 
outlines moreover how consumer protection rules can be enforced. It also 
elaborates on the concept of over-indebtedness, how it may be understood, and 
which criteria must be fulfilled to be granted debt-rescheduling under Sweden’s 
Debt Rescheduling Act. The last part of chapter two touches on what factors 
may cause a consumer’s over-indebtedness and on the Debt Rescheduling Act 
from a consumer-law perspective. 

Chapter three examines consumer protection against over-indebtedness 
during the pre-contractual phase. The rules grouped in that phase are relevant 
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before, precisely at the time of, and shortly after the credit contract is 
concluded. Consumer protection rules in the pre-contractual phase consist of 
requirements on creditors to respect good credit practice, to give consumers 
specific information, to carry out a credit check, to charge a down payment, to 
document the credit contract and to inform on the right of withdrawal. The 
problem is that business operators do not comply with these rules in the pre-
contractual phase. In order to improve consumer protection against over-
indebtedness, regulatory measures have successively been taken in the form of 
stricter control and sanction rules.  

The fourth chapter of the thesis is devoted to analyzing the contract phase, 
which begins when a valid credit contract is concluded between the parties. 
Characteristic of the rules governing the contract phase is that they limit 
creditors’ freedom in the drafting of contractual terms. The rules relevant for 
the contract phase protect consumers by preventing the use of unfair 
contractual terms; limiting both consumers’ and creditors’ rights to close or 
cancel revolving credit accounts or installment loans; regulating creditors’ rights 
to modify interest-rate terms and to charge fees; protecting consumers if the 
right to receive payments are transferred by the creditor; prohibiting sellers 
from certain settlement-of-debt restrictions or practices; and imposing an 
obligation to provide certain information to consumers. Good credit practice 
constitutes a normative principle in the contract phase, as it does in the other 
phases. Several rules applying to the credit phase are national and have no 
equivalent in the EU’s Consumer Credit Directive. The regulated situations are 
subject to a strict consumer protection against over-indebtedness, while 
unregulated situations are only subject to a weak consumer protection. The 
rules governing this contract phase are clearly aimed at protecting the consumer 
as a weaker part by intervening in the freedom of contract.  

Chapter five examines consumer protection in the post-contractual phase. A 
consumer is in that phase as soon as he or she for some reason does not meet 
his or her contract obligations. When breaching the contract the consumer may 
be regarded as obviously needing protection against the creditor’s strong legal 
position. In the event of contract breach the legal rules allow specifically the 
creditor to motivate the consumer to pay by exerting economic pressure in the 
form of fees and penalty interests. No consumer protection rules limit the 
creditor’s right to charge penalty interests and late payment fees. Although 
usury rules in the Penal Code and the Contracts Act may be regarded as 
limiting creditors’ right to charge penalizing rates of interest, they are designed 
in such a manner that they seldom can be applied in practice. If the consumer 
does not pay back in accordance with the contract the creditor can exert other 
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forms of pressure. Such measures may consist of demanding debt collection, 
terminating the credit contract and causing it to become immediately repayable 
in full, and taking back goods sold with the support of retention-of-title 
contract clauses. 
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Källförteckning 

I. Offentligt tryck med mera 

A. Propositioner 

Prop 1970:20 del B Kunglig Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag 
om exekutiv försäljning av fast egendom, mm. 

Prop 1970:57 med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring, mm. 
Prop 1971:86 Kunglig Maj:ts proposition med förslag till riksdagen med förslag 

till lag om hemförsäljning. 
Prop 1972:33 Kunglig Maj:ts proposition med förslag till riktlinjer för och 

organisation av samhällets konsumentpolitik mm. 
Prop 1973:87 Kunglig Maj:ts proposition med förslag till lag om rättegången i 

tvistemål om mindre värden, mm. 
Prop 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning mm. 
Prop 1974:42 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till inkassolag mm. 
Prop 1975/76:34 med regeringens förslag till ny marknadslag. 
Prop 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, mm. 
Prop 1975:102 Regeringens proposition med förslag till räntelag mm. 
Prop 1976/77:123 med förslag till konsumentkreditlag mm. 
Prop 1977/78:142 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, mm. 
Prop 1978/79:170 Förslag till lag om finansbolag. 
Prop 1979/80:159 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:922) om kredit-

politiska medel. 
Prop 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), mm. 
Prop 1981/82:40 om hemförsäljningslag. 
Prop 1983/84:119 om förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar 

och råd. 
Prop 1983/84:146 om ändrade regler för bankinstitutens kreditgivning, mm. 
Prop 1984/85:110 om konsumenttjänstlag. 
Prop 1984/85:217 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, mm. 
Prop 1985/86:121 om inriktningen av konsumentpolitiken mm. 
Prop 1986/87:12 om ny banklagstiftning. 
Prop 1986/87:72 om ändring i räntelagen (1975:635) mm. 
Prop 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande. 
Prop 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken mm. 
Prop 1991/92:83 Ny konsumentkreditlag. 
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Prop 1993/94:123 Skuldsaneringslag. 
Prop 1994/95:123 Ny marknadsföringslag. 
Prop 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik. 
Prop 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion. 
Prop 1997/98:181 Ökade möjligheter att ingripa mot vissa mc-klubbar, mm. 
Prop 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001 – 2005. 
Prop 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse. 
Prop 2004/05:13 Distans och hemförsäljningslag mm. 
Prop 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – konsument-

politikens mål och inriktning. 
Prop 2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande. 
Prop 2007/08:115 Ny marknadsföringslag. 
Prop 2008/09:1 Budgetpropositionen. Utgiftsområde 18. 
Prop 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag. 
Prop 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering. 
Prop 2011/12:28 Enklare avbetalningsköp mm. 
Prop 2012/13:36 Snabbare betalningar. 
Prop 2013/14:15 Gemensamt konsumentskydd i EU. 
Prop 2013/14:34 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövning. 
Prop 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån. 
Prop 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter. 
Prop 2014/15:1 Budgetpropositionen. Utgiftsområde 18. 
Prop 2015/16:1 Budgetpropositionen. Utgiftsområde 18. 

B. Lagrådsremisser 

Sanktionsavgift vid bristande kreditprövning, 2013-10-03. 
Amorteringskrav, 2015-12-10. 
Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning, 2015-12-10. 
Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt, 

2015-12-10. 

C. Utskottsbetänkanden 

Betänkande LU 1977/78:5 med anledning av propositionen 1976/77:123 med 
förslag till konsumentkreditlag mm. jämte motioner. 

Betänkande 1986/87:LU21 om anslag till Kronofogdemyndigheterna mm. 
Betänkande 1987/88:LU12 om gäldsanering. 
Betänkande 1991/92:LU28 Nu konsumentkreditlag. 
Betänkande 1992/93:LU38 Ändringar i konsumentkreditlagen. 
Betänkande 1992/93:LU49 
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Betänkande 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. 
Betänkande 1996/97:LU6 Tillämpningen av skuldsaneringslagen. 
Betänkande 2000/01:LU12 Utvärdering av skuldsaneringslagen. 
Betänkande 2010/11:CU5 Ny konsumentkreditlag. 

D. Yttranden 

Betänkande 1992/93:LU2y Skuldsanering och ett allmänhetens bankombud. 
Remissyttrande från Uppsala universitet över Ds 2009:67 Ny konsumentkredit-

lag, UFV 2009/2010 

E. Riksdagsskrivelser 

Rskr 1986/87:231 
Rskr 1987/88:57 
Rskr 1992/93:412 

F. Regeringens skrivelser 

Skr 2015/16:66 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta. 

G. Statens offentliga utredningar 

SOU 1938:11, Riktlinjer för en lagstiftning om ägarförbehåll och avbetalnings-
köp. 

SOU 1945:11 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 
SOU 1947:52 Möbler. 
SOU 1949:38 Betänkande rörande avbetalnings- och förskottsköp. 
SOU 1966:42 Konsumentkrediter i Sverige. 
SOU 1972:79 Kreditupplysningsutredningen. 
SOU 1974:28 Räntelag. Delbetänkande av köplagsutredningen. 
SOU 1974:83 Generalklausulen i förmögenhetsrätten. 
SOU 1975:63 Konsumentkreditlag mm. 
SOU 1975:63 Konsumentkreditlag mm. 
SOU 1985:11 Ny räntelag. Betänkande av räntelagsutredningen. 
SOU 1988:55 Hushållens skuldsättning. 
SOU 1990:74 Skuldsaneringslag. Delbetänkande av insolvensutredningen. 
SOU 2000:29 Starka konsumenter i en gränslös värld. 
SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet. 
SOU 2004:81 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande. 
SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta. 
SOU 2013:72 Överskuldsättning och evighetsgäldenärer. 
SOU 2013:78 Överskuldsättning i samhället. 
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SOU 2014:44, F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare. 
SOU 2014:47 Förbättrad tvistelösning på konsumentområdet – en EU-lagstift-

ning och en översyn av det svenska systemet. 
SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. 
SOU 2015:100 Kroppsbehandlingar – åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. 

H. Departementsserien 

Ds Fi 1984:10, Kontokortkommitténs slutbetänkande. 
Ds 1990:84 Ny konsumentkreditlag. 
Ds 2003:59 Ny distansavtalslag. 
Ds 2008:55 Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? 
Ds 2009:13 Konsumenttjänster m.m. 
Ds 2009:67 Ny konsumentkreditlag. 
Ds 2012:31 App to date. 
Ds 2013:17 Straffavgift vid bristande kreditprövning. 
Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen. 
Ds 2015:61 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. 
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Kommittédirektiv 2015:4 En reviderad insolvensförordning. 
Kommittédirektiv 2015:43 En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. 

J. Motioner 

1996/97:L28 
2008/09:C259 
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2009/10:C237 
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Europeiska Unionen 2013. 
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D. Faktapromemoria 
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https://www.collector.se/Global/L%c3%a5na/Sverige/Villkor_Collector_Stora_%20lanet.
pdf 

Credento, per 2015-11-17: 
https://www.credento.se/privatlan/?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_ca
mpaign=adwords_loan_a&cc=adwords_loan_a&gclid=CjwKEAiAvauyBRDwuYf3qNyXm
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https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/sv_se/invoice?fee=0 

Kronofogdemyndigheten 
Nyheter 2014-08-21: 
http://www.kronofogden.se/35481.html 
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https://www.kronofogde-
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tvingas-ta-till-rattsliga-atgarder-mot-Firstdate/ 

Pressmeddelande 2014-05-22: 
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-
2014/KO-stammer-telesaljbolag-pa-700-000-kronor-/ 
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http://www.låneblocket.se/ 

Låneplaneten.se, per 2013-10-25: 
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Näringslivets Ekonomifakta, per 2012-09-14: 
http://www.ekonomifakta.se/ 

Santander Consumer Bank, per 2015-11-17: 
https://www.santanderconsumer.se/lana/?BannerID=G_01452&gclid=CjwKEAiAvauyBR
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Svensk handel, per 2015-09-03: 
http://www.svenskhandel.se/ 

Sveriges Konsumenter, per 2015-08-03: 
http://sverigeskonsumenter.se/Start/Pengar/Nyheter/Arkiv-/Stoppa-fakturaavgifterna/ 

SVT Nyheter, per 2015-01-12: 
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Thorn, per 2014-11-07: 
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Trygg Hansa, per 2016-01-16: 
http://www.trygghansa.se/ 

38an Kredit, per 2015-11-17: 
http://www.38an.com/kredits_villkor/ 

TrustBuddy.com, per 2014-12-12: 
https://www.trustbuddy.se/ 

Volvo Cars, per 2015-12-28: 
http://www.volvocars.com/se/agande/agande/privatleasing 

F. Media 

DI 

Miljonbluffen i Trustbuddy, per 2015-10-13: 
http://digital.di.se/artikel/miljonbedrageriet-i-trustbuddy-sa-har-gick-det-till 

DN 

EU-ledare pressas av PIIGS-kris, per 2010-02-11: 
http://www.dn.se/ekonomi/eu-ledare-pressas-av-piigs-kris/ 

Nätshopping skuldfälla för många unga kvinnor. per 2012-01-03: 
http://www.dn.se/ekonomi/natshopping-skuldfalla-for-manga-unga-kvinnor/ 

Ungas skuldberg en handelsvara för börsföretag, per 2013-04-30: 
http://www.dn.se/ekonomi/ungas-skuldberg-en-handelsvara-for-borsforetag/ 

Finansinspektionens frågesport, per 2015-05-15: 
http://www.dn.se/ekonomi/fragesport/klarar-du-fis-raknefragor/ 
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Varannan konsument kan inte matematik, per 2015-05-15: 
http://www.dn.se/ekonomi/varannan-konsument-kan-inte-matematik/ 

Så hamnade Grekland på knä, per 2015-07-03: 
http://www.dn.se/ekonomi/sa-hamnade-grekland-pa-kna/ 

Råd & Rön 

Sparar tusenlappar med rätt kort, per 2011-06-29: 
http://www.radron.se/granskningar/spara-tusenlappar-med-ratt-kort/ 

SvD 

Sms-lånets effektiva ränta: 75862%, per 2010-03-29: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/konsumentverket-vill-vacka-atal-for-ocker_4500949.svd 

Skulden – uråldrig och evigt ung, per 2013-07-14: 
http://www.svd.se/skulden--uraldrig-och-evigt-ung 

Inkassobolagen skär guld, per 2014-03-02: 
http://www.svd.se/inkassobolagen-skar-guld 

Blancolån lockar nya aktörer, per 2014-02-07: 
http://www.svd.se/blancolanen-okar-kraftigt-kronofogden-manar-till-forsiktighet 

Mängder av klagomål mot Klarnas fakturor, per 2014-04-01: 
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/mangder-av-klagomal-mot-
klarnas-fakturor_3420828.svd 

Klarna tjänar pengar på att skicka kunderna till Kronofogdemyndigheten, 
 per 2014-04-02: 

http://www.svd.se/klarna-tjanar-pa-att-skicka-kunder-till-kronofogden/om/naringsliv 

Kritiken mot Klarna, per 2014-04-02: 
http://www.svd.se/naringsliv/kritiken-mot-klarna_3424754.svd?sidan=4 

Astronomiska räntor för sms-lån, per 2014-04-08: 
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/astronomiska-rantor-for-sms-
lan_7052339.svd. 

Gyllene tider för inkassobolagen, per 2014-05-28: 
http://www.svd.se/gyllene-tider-for-inkassobolagen 

FI tar kontroll över ny lånetrend, per 2014-12-06: 
http://www.svd.se/fi-tar-kontroll-over-ny-lanetrend 

Snabblåneföretagen är en risk för konsumenterna, per 2015-08-05: 
http://www.pressreader.com/sweden/svenska-
dagbladet/20150805/282110635323183/TextView 

Småbanker blir rika på utsatta kunder, per 2015-09-11: 
http://www.svd.se/smabanker-bli-snabbt-rika-pa-utsatta-kunder 

Skuldfällan är evig för många, per 2015-12-07: 
http://www.pressreader.com/sweden/svenska-dagbladet/20151207 

Man kan inte lite på Kronofogdemyndigheten, per 2015-12-11: 
http://www.svd.se/man-kan-inte-lita-pa-kronofogden/om/inkassobranschen 
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SVT 

Aktuellt SVT, per 2014-10-08, kl. 21:00. 
SVT Nyheter, per 2013-10-14: 

http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/finnarna-har-satt-tak-pa-rantan 

SR 

P1 special, per 2014-04-06: 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=15327&artikel=6134584 

P1 Morgon, per 2015-05-13: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6164136 

Teknikens värld 

Banklån, avbetalning eller leasing när du ska köpa bil? per 2013-12-03: 
http://teknikensvarld.se/banklan-avbetalning-eller-leasing-nar-du-ska-kopa-bil-117548/ 
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