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Abstract 
The subject of sms-loans is examined by using primary and secondary sources’. This form of 
credit is formally independent from other obligations with a very short credit period and the 
amount of the loan is low. This form of credits is applied by mobile phones and on the 
internet by several companies, some of them are presented in this essay. These type of 
creditors do not come under any sanctions from the Swedish Financial Supervisory Authority 
as is customary for other creditors, they only need to register. Within the consumer credit 
legislation from 1992 there are some exceptions in the 5a, 6 and 9 §§ concerning credit rating, 
information and agreements in writing. These exceptions are the reasons that make sms-loans 
possible. The current legislation on this subject is identified and the exceptions are further 
explained in the essay. Within this type of credit the consumer protection differs from other 
types of loans with higher credit amounts. This is also due to the exceptions within the law. 
The current consumer credit legislation is based on a council directive from 1987, where it is 
optional for the member states to include these exceptions or not in their legislation. The 
legislator in Sweden adopted these exceptions, as they did not predict any risk of over 
indebtedness. In the law-making process documented in the government bill 1991/92:83, this 
risk was considered as non-existent, although this risk of over indebtedness was observed by 
the Swedish Consumer Agency and the Swedish Enforcement Authority. The statistics of the 
official non-payment notices confirms this observation. These authorities and the non-
governmental organisation, The Swedish Consumers’ Association, have since 2006 and 
onwards been pushing for a change of the legislation according to the abrogation of the 
exceptions. Within several official publications the complexity of sms-loans are described, 
such as the lack of consumer protection and the risk of over indebtedness. The Swedish 
Consumer Agency is the supervising authority regarding this legislation field, and the 
companies providing sms-loans. When the Agency discharges one’s official duties, the 
Marketing Act is the legislation in use. The Swedish Market Court has convicted creditors, 
but none of the verdicts were related to the exceptions. The lack of consumer protection is 
also noticed in the EU, and a new council directive was adopted in 2008. This has now been 
implemented into a memorandum and the appurtenant draft bill. The intention with this bill is 
to enforce the consumer protection and to reduce the risk of over indebtedness, when 
consumers obtain credit. This bill is intended to become effective at 1 of January 2011.       
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Sammanfattning  

Denna uppsats handlar om sms-lån och lagstiftningen gällande denna speciella 

kreditgivningsform. Samhället och kreditmarknaden har förändrats sedan den nuvarande 

konsumentkreditlagen antogs 1992. Ny teknik har gjort det möjligt att låna pengar via 

mobiltelefoner, något som lagstiftaren inte kunde förutse när man arbetade fram lagen i början 

av 1990-talet. Detta har medfört att konsumentskyddet inte är tillräckligt starkt vid denna nya 

typ av kreditgivning. 

Sms-låneföretagen utnyttjar de undantag i lagen som var tänkta för fakturakrediter, där 

villkoren är att lånesumman är låg och löptiden kort. Genom att företagen endast sysslar med 

dessa småkrediter och blancolån undgår de kravet på kreditprövning, information till 

konsumenterna samt kravet på skriftliga avtal. Dessa undantag finns i konsumentkreditlagen i 

5a, 6 och 9 §§.   

 

Företagen granskas ej av Finansinspektionen utan de behöver endast vara registrerade hos 

dem för att få bedriva sin verksamhet. Istället är det Konsumentverket som ansvarar för 

tillsynen och när denna utövas tillämpas marknadsföringslagen. Det är via 

konsumentombudsmannen som företagen kan ställans inför rätta, då i Marknadsdomstolen. 

Dock kan inte konsumentombudsmannen pröva enskilda fall för privatpersoner, utan dessa 

måste istället vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få hjälp. 

Kronofogdemyndigheten är den myndighet som har till uppgift att hjälpa fordringsägare att 

driva in sina fordringar. De arbetar även aktivt med information till allmänheten för att 

förebygga och minska överskuldsättningen i samhället, detta tillsammans med 

Konsumentverket. Myndigheten har sedan hösten 2006 fört statistik över ansökningar om 

betalningsförelägganden av sms-lån och har konstaterat att det är ett problem idag med 

överskuldsättning i samband med dessa lån. Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten 

har tillsammans sammanställt rapporter om effekterna av sms-lån, för att få bättre kunskap om 

fenomenet och för att kunna finna lämpliga åtgärder. Det finns i Sverige även en oberoende 

intresseorganisation, Sveriges Konsumenter, som bevakar konsumenternas intressen. Denna 

organisation har gjort en omfattande undersökning om sms-låneverksamheten som nyligen är 

publicerad i en rapport.1 

De sms-låneföretag som har blivit fällda i Marknadsdomstolen har fällts för felaktiga avgifter 

samt aggressiv marknadsföring. Ingen av Marknadsdomstolens avgöranden har gällt de 

                                                 
1 Sveriges Konsumenter rapport: Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån. 
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undantag i konsumentkreditlagen som företagen utnyttjar. Den rättspraxis som finns gällande 

kreditprövning är från 1990-talet och gäller lån av större belopp, där har vi granskat NJA 

1996 s 3 samt NJA 1999 s 304.  

Det i konsumentkreditlagen allmänna kravet på god kreditgivningssed är inte närmare 

preciserat i lagtexten. Då kravet är av betydelse för konsumenterna har vi granskat vad 

förarbetena och juridisk litteratur säger om innebörden av god kreditgivningssed.  

Vidare har vi tittat på vad som händer inom konsumentkreditområdet gällande lagstiftningen. 

Justitiedepartementet har i december 2009 släppt ett lagförslag till en ny konsumentkreditlag, 

bland annat på grund av ett nytt EG-direktiv från 2008. Departementet har även beaktat 

problemet med ökande överskuldsättning i samband med sms-lån vid utformningen av 

lagförslaget och konsumentskyddet kommer att förbättras vid denna typ av lån. 

Avslutningsvis diskuterar vi kring sms-lån utifrån lagstiftningen, överskuldsättning och 

konsumentskyddet. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sms-lån, konsumentskydd, konsumentkreditlagen, överskuldsättning. 
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Förkortningar 
 
ARN – Allmänna reklamationsnämnden 
 
DS - Departementsserien 
 
ECC – European Consumer Centres 
 
EEC – European Economic Community 
 
EES – Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. 
 
EFTA – European Free Trade Association 
 
EG – Europeiska gemenskapen 
 
FFFS – Finansinspektionens författningssamling 
 
KFM – Kronofogdemyndigheten 
 
KO - Konsumentombudsmannen 
 
KOVFS – Konsumentverkets författningssamling 
 
MD – Marknadsdomstolen 
 
NJA – Nytt juridiskt arkiv 
 
SEB - Skandinaviska Enskilda Banken AB 
 
SMS – Short Messages Service 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Vi valde att skriva om sms-lån då det är ett aktuellt ämne som debatteras ofta i media. Då det 

är ett relativt nytt fenomen på kreditmarknaden har lagstiftningen inte riktigt hunnit med 

utvecklingen. Under de senaste tre decennierna har det hänt mycket på finansmarknaden. De 

stora förändringarna var bland annat avregleringen av kreditmarknaden 1985 och finanskrisen 

i början av 1990-talet. Avregleringen av kreditmarknaden ledde till att det underlättades för 

konsumenter att låna pengar hos banker och av andra professionella långivare.2 Detta ledde 

till ett stort problem med en ökande överskuldsättning i landet under slutet av 1980-talet, 

delvis orsakad av en stor tillgång till krediter.3 Dessa händelser är bidragande faktorer till 

finanskrisen i början på 1990-talet, som tillsammans med ett EG-direktiv ledde fram till att 

Sverige antog en ny konsumentkreditlag 1992.4 Utvecklingen av kreditmarknaden har 

fortskridit och 2006 etablerades en ny kreditform i Sverige – Sms-lånen!  

Konsumentkreditlagen från 1992 innehåller undantag som gör det möjligt att bedriva denna 

verksamhet.  

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka fenomenet sms-lån. Vidare vill vi granska de 

undantag som gör kredittypen möjlig och vad lagstiftaren ansåg om dessa när man utformade 

konsumentkreditlagen. Dessutom tittar vi på hur berörda myndigheter ser på sms-lån och om 

dessa lån är en riskfaktor för överskuldsättning. Vi vill även se hur konsumentskyddet 

fungerar i samband med sms-lån. Dessutom kommer vi undersöka utvecklingen inom 

konsumentkreditlagstiftningen.  

1.2.1 Problemställning 

• Hur är de undantag i konsumentkreditlagen som möjliggör sms-lån utformade och vad 

innebär de för konsumentskyddet? 

• Pågår det något aktivt arbete med att förändra lagstiftningen gällande 

konsumentkrediter och på vilket sätt förändrar det konsumentskyddet?  

 

                                                 
2 Proposition 2002/03:139, s 155. 
3 Proposition 1991/92:83, s 32. 
4 Proposition 2002/03:139, s 155. 
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1.3 Metod 

Vi har i vår uppsats använt oss av rättsdogmatisk metod. Där vi först och främst använder oss 

av de primära rättskällorna bestående av lagtext, direktiv, förarbeten samt rättspraxis. Vi har 

även tittat närmre på sekundära källor så som myndighetsförfattningar och rapporter samt 

personlig kontakt med myndighetsrepresentanter.   

För att få en bättre belysning av hela problemområdet har vi även använt oss av en rapport 

från en oberoende intresseorganisation som verkar för konsumenters rättigheter. Där utöver 

har vi studerat den litteratur vi hittat i ämnet.  

I det avslutande diskussionskapitlet kommer vi att väga in våra personliga reflektioner och 

värderingar. 

 

1.4 Avgränsning 

Arbetet är koncentrerat till sms-låneverksamheten och denna kreditgivningsform. När vi har 

tittat på lagstiftningen kring denna verksamhet har vi fokuserat på de paragrafer som är 

specifika för sms-lån. Även när vi fördjupar oss i förarbetena ligger fokus på det som särskilt 

berör sms-lån. Vid beskrivningen av myndigheterna är denna allmänt hållen och kopplad till 

deras beröring med sms-låneverksamheten, samt att vi valt ut de rapporter som behandlar 

sms-lån och i dessa det som varit väsentligt för vårt arbete.   

 

1.5 Källkritik 

Sveriges Konsumenters rapport är inte en rättskälla enligt den rättsdogmatiska metoden, men 

då de fungerar som en remissinstans i konsumentfrågor, samt är politiskt obunden anser vi att 

den är tillförlitlig som kompletterande källa.5 I vårt arbete förekommer Sveriges Konsumenter 

i en Ds från Justitiedepartementet som behandlar lagförslaget till en ny konsumentkreditlag.6 

Internetsidorna från sms-låneföretagen är endast använda i syftet att beskriva företagen och 

deras kreditgivningsverksamhet, då det är uppenbart att de är partiska i beskrivningen av sin 

verksamhet.  

 
  

                                                 
5 http://www.sverigeskonsumenter.se/LAGAR/Remisser/ 
6 Ds 2009:67 s. 54  
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1.6 Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer en beskrivning av sms-lån och några företag som är 

verksamma inom denna kreditgivningsform. Där efter i kapitel 3 presenteras de myndigheter 

som är berörda av sms-låneverksamheten, samt viss statistik. Sedan i kapitel 4 redogörs för 

den lagstiftning och de förarbeten som reglerar denna kreditgivningsform. I detta kapitel 

beskrivs även innebörden av god kreditgivningssed och kreditprövning samt rättsfall från 

Högsta domstolen och Marknadsdomstolen redovisas. Även myndigheternas allmänna råd 

och rekommendationer återfinns i detta kapitel. I kapitel 5 presenterar vi de rapporter som 

använts i arbetet. Vidare i kapitel 6 återfinns en beskrivning av lagförslaget till ny 

konsumentkreditlag. Sedan följer en resultatdel i kapitel 7. Avslutningsvis i kapitel 8 

redovisar vi i diskussionsform våra reflektioner kring arbetet.      
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2 Sms-lån 

Sms-lånen introducerades på den svenska marknaden i mars 2006, det första företaget som 

tillhandahöll lånen var Short Money Service Scandinavia, senare omdöpt till Mobillån 

Sverige AB. Detta var en ny låneprodukt som kom att ta den svenska marknaden med storm, 

dock fanns redan kreditformen i Finland. I de andra grannländerna fick sms-lån inget 

genomslag. I Norge gör deras reglering av penningtvätt denna typ av kredit omöjlig och i 

Danmark har myndigheterna och branschen tillsammans beslutat om vilka regler som ska 

gälla.7 Egenskaperna för denna lånetyp gör att de förutom sms-lån kallas ”snabblån”, 

”mikrolån”, ”korttidskrediter” och ”snabbkrediter”. Vid sökning i National Encyklopedin på 

begreppet ”sms-lån”, så förklaras låneformen som: 

 ”vardaglig benämning på lån på mindre summor 

som går snabbt att få och som skall betalas tillbaka 

inom en viss kort tid, vanligen 30 dagar. Lånen, som 

ofta ges till höga räntor och avgifter, ansöker man 

om genom att t.ex. sända ett SMS till ett 

låneföretag”.8  

Vi kommer fortsättningsvis genomgående använda oss av termen sms-lån i detta arbete.  

Det nya med den här låneformen är att lånen ansöks via sms eller internet, det är då små 

lånebelopp utan säkerhet med kort löptid. Beviljandet av lånet och utbetalning sker mycket 

snabbare än vid andra former av lån, oftast sker det samma dag eller dagen efter låneansökan. 

Dessutom finns det inget krav på företagen att utföra en kreditprövning på sina kunder 

eftersom den delen av konsumentkreditlagen inte gäller denna låneform.   

De företag som sysslar med den här typen av utlåning behöver bara registrera sig hos 

Finansinspektionen, men de behöver inget tillstånd för sin utlåningsverksamhet så som 

exempelvis banker behöver. Detta innebär att Finansinspektionen ej utövar någon granskning 

av dessa företag.  Enkelheten att starta och bedriva denna typ av verksamhet har gjort att 

företag på sms-lånemarknaden har ökar markant. Från starten mars 2006 till december 2007 

ökade antalet till cirka 25 företag.9 Enligt Sveriges Konsumenters rapport från november 2009 

hittade man ett 40-tal företag på marknaden.10 Detta tyder på en mycket snabb utveckling som 

                                                 
7 Sveriges Konsumenters rapport: Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån, s 13.  
8 http://www.ne.se/lang/sms-l%C3%A5n  
9 KFM Rapport 2007:2, s 6. 
10 Sveriges Konsumenters rapport: Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån, s 22. 
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även lett till att antalet ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten 

har ökat, detta enligt myndighetens rapport 2007:2.  

 

2.1 Några företag med sms-låneverksamhet 

För att skapa förståelse för hur dessa sms-låneföretag bedriver sin verksamhet har vi tittat 

närmre på fyra företag inom branschen. Dels har vi tittat på Mobillån Sverige AB som var det 

första företaget i Sverige att erbjuda denna tjänst, samt Ferratum Sweden AB som var först 

med att skapa denna kreditform, då i Finland. Vidare har vi tittat på Folkia AB som säger att 

de är den största aktören på den Svenska marknaden med 60 000 kunder och till sist har vi 

tittat på Kredit 365, som inte ser en betalningsanmärkning som ett problem för att bevilja ett 

lån. Dessa fyra företag är bara ett litet urval av de som finns på marknaden och de är typiska 

för branschen.  

 

2.1.1 Mobillån Sverige AB 

Mobillån Sverige AB (Mobillån Sverige) grundades hösten 2005, under namnet Short Money 

Service Scandinavia, men började sin verksamhet i mars 2006. De var då det första företaget 

på den svenska marknaden som erbjöd ”mikrolån via mobiltelefon”, som de kallar det, det vill 

säga sms-lån.  

Kraven de har på låntagarna är att de ska ha fyllt 18 år och inte ha några betalnings-

anmärkningar. Enligt Mobillån Sveriges egen webbsida kan man ansöka om sms-lån på tre 

olika sätt, via mobilen, via deras hemsida eller via deras så kallade Mobillånekort, en form 

utav kreditkort som du enkelt kan ”fylla på med pengar”. Enligt deras webbsida gör de alltid 

en kreditupplysning av sina kunder. Ansöker man under deras öppettider får man sin ansökan 

prövad direkt och beviljas ansökan säger företaget att man får pengarna på kontot inom 15 

minuter eller nästkommande vardag, beroende på vilken bank man har. Lånet skall betalas 

tillbaka inom 30 dagar. I samband med lånet tas en avgift och ränta ut. Exempel: lånar du 

1000 kr är avgiften 270 kr samt en ränta på 20 kr, det vill säga, du skall betala tillbaka 1290 

kr.11 

                                                 
11 http://www.mobillan.se/ 
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2.1.2 Ferratum Sweden AB 

Ferratum startade i Finland 2005 där de var först att utveckla sms-lån som de ser ut idag. De 

introducerades i Sverige våren 2006, då som Ferratum Sweden AB (Ferratum). Ferratum är 

dotterbolag till det finska bolaget och finns nu i 15 länder i Europa.  

Deras lånevillkor är att låntagaren ska ha fyllt 19 år, vara kreditvärdig, det vill säga inte ha 

några betalningsanmärkningar samt som de uttrycker det, ”skött sina penningaffärer 

klanderfritt”. Man ska även ha ett privat telefonabonnemang hos antingen 3, Tele2/Comviq, 

Telia eller Telenor.  

Exempel: lånar du 1000 kr är månadsräntan på 250 kr, ingen avgift anges och därmed ska 

1250 kr betalas tillbaka.12 

 

2.1.3 Folkia AB 

Folkia AB (Folkia) startade sin verksamhet 2006, och säger själv på sin webbsida att de är 

störst på marknaden för sms-lån i Sverige. Ansökningen gör du via deras webbsida eller med 

din mobiltelefon, då via sms-lånetjänsten.  

Villkoren för att få låna av Folkia är att man är över 20 år och inte har några betalnings-

anmärkningar. Man ska även ha varit folkbokförd i Sverige i två år samt ha en inkomst på 

minst 20 000 kr per år. De garanterar pengarna samma dag om du ansöker en helgfri vardag 

innan klockan 13.00. Även här ska lånet vara tillbaka betalt inom 30 dagar. I samband med 

lånet tas en avgift ut för att täcka Folkias kostnader för bland annat kreditprövning samt 

administration. Exempel: lånar du 1000 kr är avgiften 250 kr och därmed blir det 1250 kr som 

ska betalas tillbaka.13 

 

2.1.4 Kredit 365 

Kredit 365 är en del av Folkia men har lite andra krav på sina låntagare jämfört med Folkia. 

Deras grundläggande krav är att man ska ha varit folkbokförd i Sverige under de senaste två 

åren samt ha en inkomst på minst 20 000 kr per år.  

Kredit 365 ger även kredit till de som har en betalningsanmärkning, dock gör de 

kreditupplysning på alla sina kunder. Detta medför att låntagare som eventuellt inte kan få ta 

lån hos någon av deras konkurrenter trots allt kan låna av Kredit 365. Möjligheten till detta 

                                                 
12 https://www.ferratum.se/lanebelopp_och_allmanna_lanevillkor/ 
13 http://www.folkia.se/Mikrolan/Sa-funkar-det/  
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säger företaget, är att varje ansökan granskas och bedöms manuellt.  

Exempel: lånar du 1000 kr är avgiften 300 kr och därmed blir det 1300 kr som ska betalas 

tillbaka.14 

 

2.1.5 Sammanfattning av företagen 

Då vi tittat närmre på dessa fyra företag har vi konstaterat att de har liknande krav på sina 

låntagare. Företagen själva anser sig finnas till då det finns ett behov på marknaden av snabba 

krediter utan säkerhet och även till de som vanligen skulle nekas ett banklån.15 Kostnaderna 

för lånen ligger relativt nära varandra, det är mest små summor som skiljer de åt. Skillnaden 

är att Mobillån Sverige och Ferratum väljer att ta ut en räntesats medan Folkia och Kredit 365 

lånar ut räntefritt med endast avgift. 

Detta kan bero på att både Mobillån Sverige och Ferratum har ställs inför Marknadsdomstolen 

för att ha brustit mot 12 § konsumentkreditlagen, om felaktiga avgifter.16 

 
 

 

  

                                                 
14 http://www.kredit365.se/omforetaget.htm 
15 http://www.mobillan.se/info, http://www.folkia.se/Mikrolan/Sa-funkar-det/, 
http://www.kredit365.se/omforetaget.htm  
16MD 2008:3 och MD 2009:34. 
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3 Myndigheterna 

Vi gör här en kort presentation av de myndigheter som är återkommande i hela uppsatsen. 

Två av dessa myndigheter, Finansinspektionen och Konsumentverket, reglerar företagen inom 

finanssektorn och de finns även till för konsumentskyddet. Samt den myndighet, 

Kronofogdemyndigheten, som träder in när konsumenter inte klarar av sina 

återbetalningsskyldigheter. Även den myndighet, Allmänna reklamationsnämnden, som 

konsumenter kan vända sig till och som löser tvister utanför domstol presenteras. 

 

3.1 Finansinspektionen 

Finansinspektionen är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. De 

verkar för ett gott konsumentskydd. Deras uppgifter är att utfärda tillstånd, utforma regler 

samt utöva tillsyn.   

 

• Utfärda tillstånd: till företag som vill erbjuda finansiella tjänster till allmänheten. 

Dessa tillstånd kan dras in vid misskötsel. Alla företag med tillstånd finns med i 

Finansinspektionens företagsregister.  

De företag utan tillstånd finns i separata register, där återfinns sms-låneföretagen. 

• Utforma regler: bindande föreskrifter som ges ut i Finansinspektionens 

författningssamling (FFFS) samt allmänna råd som inte är bindande. 

• Utöva tillsyn: tillsynsområdet är väldigt omfattande och består av flera delmarknader, 

bestående av cirka 3900 företag.17 Finansinspektionen kan inte utöva fullständig och 

likformig tillsyn av alla företag och det är heller inte önskvärt. Det görs alltid 

prioriteringar utifrån en klassificering av företagen och deras produkter.  

Denna tillsyn berör inte företagen utan tillstånd, bland annat sms-låneföretagen. 

 

Klassificeringen görs enligt följande. 

Företagsklassificering: första kategorin består av företag som är centrala för det finansiella 

systemets stabilitet. Dessa är: Stockholmsbörsen, SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea 

och Euroclear Sweden.  

                                                 
17 http://www.fi.se/Templates/Page____6453.aspx 
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I andra och tredje kategorierna delas företag in beroende på deras storlek, vikten de har för 

konsumenterna och vilken risknivå de har. Här finns övriga banker, värdepappersbolag och 

större försäkringsbolag.  

I den fjärde kategorin finns mindre och/eller lokala försäkringsbolag samt captivebolag.18  

 

Tillsynen skall vara ett led i att minska risken för finansiella problem hos dessa företag då 

stabiliteten på finansmarknaden är viktig för samhället och det enskilda konsumentskyddet.   

 

Produktklassificering: denna klassificering är en komplettering till företagsklassificeringen, 

då det visade sig att den inte var tillräcklig för konsumentskyddet. Produkterna delas in i tre 

nivåer av tillsynsbehov enligt dessa kriterier:19  

• Avser produkten stora värden för en konsument?  

• Är det många kunder som använder produkten? 

• Är det en komplex och svårförstålig produkt? 

• Är det långa bindningstider för produkten? 

• Kan produkten missbrukas för olaglig verksamhet? 

Denna klassificering ligger till grund för den tillsyn som berör konsumentskyddet. Det 

vanligaste sättet att utöva tillsynen är genom temaundersökningar. Då ett specificerat område 

undersöks ingående och alla då berörda företag ingår oftast. Är resultatet i en sådan 

undersökning av intresse för allmänheten så presenteras det i en extern rapport.20  

 

3.2 Konsumentverket 

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för ett flertal lagar som till exempel 

konsumentkreditlagen, marknadsföringslagen och distansavtalslagen. Myndighetens 

generaldirektör har även funktionen som konsumentombudsman (KO). Endast i vissa 

undantags fall kan konsumentombudsmannen ingripa i enskilda tvister eller svara på enskilda 

frågor. Däremot tar myndigheten emot anmälningar från enskilda som har uppmärksammat 

någon felaktighet hos ett företag.  

                                                 
18 Bolag inom en koncern som försäkrar delar av moderbolagets risker.   
19 http://www.fi.se/Templates/Page____6453.aspx 
20 http://www.fi.se/ Templates/Page____6453.aspx 
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Konsumentverket/konsumentombudsmannen ingriper emot:21  

• vilseledande reklam och annan marknadsföring 

• oskäliga avtalsvillkor 

• felaktig prisinformation 

• farliga produkter 

• felaktig information efter köp 

 

Konsumentverket utfärdar bindande föreskrifter samt riktlinjer och vägledning för 

näringsidkare och konsumenter. Föreskrifterna finns i Konsumentverkets författningssamling 

(KOVFS). Utöver föreskrifter och riktlinjer gör myndigheten många 

branschöverenskommelser, dessa baseras antingen på marknadsföringslagen eller på 

avtalsvillkorslagen. Överenskommelserna är vägledande både för företagen och för 

konsumenterna. Vid överträdelser går oftast företagen med på att ändra sig efter 

Konsumentverkets uppmaning. Om så inte är fallet kan myndigheten ta till rättsliga åtgärder. 

Företagen kan föreläggas med ett förbud mot det de gör felaktigt, exempelvis en viss typ av 

marknadsföring. Myndigheten kan även utfärda vitesföreläggande samt om det behövs kan 

konsumentombudsmannen stämma företag inför domstol.   

Konsumentverket har utöver sin tillsyn en omfattande verksamhet, med det gemensamma att 

värna om konsumentskyddet och lära allmänheten vilka rättigheter man har som konsument. 

Bland annat är myndigheten representerad i flertalet råd och i konsumentbyråerna. De utbildar 

även kommunernas konsumentvägledare samt de ger bidrag till forskning om konsumtion.22  

 

Vi har i vårt arbete kontaktat Konsumentverket via mail och Anna Hallqvist, jurist på 

rättsavdelningen svarar så här på våra frågor:23 

På frågan hur de bedriver sin tillsyn av företagen som ej står under Finansinspektionens 

granskning svarade Hallqvist att Konsumentverket granskar sms-lånebolagens 

marknadsföring samt deras avtalsvillkor, de granskar då marknadsföringen utifrån 

marknadsföringslagen och konsumentkreditlagen. De använder sig även av 

Konsumentverkets författningssamling, KOVFS 2004:6, där allmänna råd finns om 

konsumentkrediter. KOVFS 2004:6 omfattar bland annat även god kreditgivningssed, 

kreditprövning, marknadsföring och information samt kreditavtal.  

                                                 
21 http://www.konsumentverket.se/omkonsumentverket/KO/ 
22 http://www.konsumentverket.se/ 
23 Se Bilaga 1 – frågor till Konsumentverket. 
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 I marknadsföringen tittar de på hur krediten framställs, om den är återhållsam och måttfull. 

Det finns ett fall från Marknadsdomstolen 2007 där ett bolag fälldes för sin marknadsföring, 

då budskapet var att krediten kunde erhållas snabbt och bekvämt samt att detta var det 

avgörande argumentet för att välja krediten. Detta ansåg domstolen stred mot god 

kreditgivningssed och var vilseledande för konsumenten enligt marknadsföringslagen.24 

Vidare granskar Konsumentverket om konsumenten uppmanas att ta en kredit av företagen. 

Myndigheten har ingen registrering över företagen som sysslar med sms-lån men de diarieför 

alla ärenden vilka blir underlag för senare statistik. Den baseras dock på anmälningar och 

initiativärenden.  

Samarbetet mellan Konsumentverket, Finansinspektionen samt Kronofogdemyndigheten 

består främst av olika projekt, som rapporter på uppdrag av regeringen.25 Man anser att 

informationen till allmänheten är viktig och även här samarbetar de olika myndigheterna med 

varandra. Frågan om vad Konsumentverket tycker om att sms-låneföretagen inte är 

tillståndpliktiga hos Finansinspektionen ville inte Hallqvist svara på, utan frågan lämnade hon 

över till Finansinspektionen att besvara.  

Konsumentverket har haft en dialog med regeringen angående sms-lån och lagstiftningen. 

Myndighetens syn på lagstiftningen är att den är förlegad. Lagstiftningen är betydligt äldre än 

fenomenet sms-lån och den innehåller en del undantag som gör denna typ av verksamhet 

möjlig. Dock hoppas Hallqvist att den nya konsumentkreditlagen som väntas träda i kraft 

2011 kommer att reglera denna typ av lån.  

 

3.3 Allmänna reklamationsnämnden 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som fungerar snarlikt en 

domstol. Deras huvudsakliga uppgift är att opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och 

näringsidkare. Det är endast konsumenter som kan göra anmälningar till ARN, det tar cirka 

sex månader från anmälan till beslut och detta är kostnadsfritt för konsumenten. Dock måste 

konsumenten anmäla till ARN inom sex månader från det att han eller hon ansåg att felet 

uppkom. Nämnden har ingen möjlighet att ge rådgivning i enskilda ärenden, för detta ska det i 

varje kommun finnas tillgång till konsumentvägledning. ARNs syfte är att på ett rättssäkert 

och kostnadseffektivtsätt ge lösningsförslag till tvister som ett alternativ till stämning inför 

                                                 
24 MD 2007:17. 
25 Exempelvis KFM rapport 2008:3. 
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domstol. Domstolar kan begära in yttranden från nämnden i ärenden som rör konsumenträtt.  

Nämnden är inte behörig att pröva:26 

• tvister mellan enskilda personer eller mellan näringsidkare 

• tvister som rör hälso- eller sjukvård, inklusive tandvård 

• tvister som rör advokattjänster 

• tvister som avser köp av fastigheter, bostadsrätter eller tomträtter 

• hyrestvister eller tvister med bostadsrättsföreningar  

 

Nämndens beslut är utformade som rekommendationer till näringsidkare men är inte bindande 

för någon av parterna, det finns därför ingen möjlighet till verkställighet med tvång. De beslut 

som nämnden tar kan inte överklagas men nämnden kan göra en omprövning av ett ärende 

under speciella förutsättningar. De flesta näringsidkare väljer dock att följa nämndens 

beslut.27  

 

3.4 Kronofogdemyndigheten 

Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med deras 

verksamhet är att den som har fodringar ska få hjälp att driva in dem efter ansökan. 

Myndigheten fastställer först fodringen vilket bekräftar skuldens laglighet. Därefter drivs 

skulden in genom utmätning. En annan del av deras verksamhet är att jobba förebyggande för 

att förhindra överskuldsättning hos både privatpersoner och företag. De handlägger även 

ansökningar om skuldsanering samt har tillsyn över konkursförvaltares uppdrag vid 

konkurser. Kronofogdemyndigheten ska ta tillvara alla parters intressen på ett lagligt och 

korrekt sätt.28  

Deras arbetsuppgifter består av: summarisk process 29, verkställighet (det vill säga 

indrivning), skuldsanering, förebyggande verksamhet och tillsyn i konkurs. 

 

  

                                                 
26 http://www.arn.se/vadarARN/Undantag-fran-namndens-provning/ 
27 http://www.arn.se/vadarARN/Om-namndens-beslut/ 
28 http://www.kronofogden.se/4.4bf45f331098492fe0e80001798.html 
29 Hjälper den som har pengar att kräva att få skulden fastställd i formell mening. 
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Kronofogdemyndighetens uppdrag från Sveriges riksdag och regering lyder: 

 
"En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och 

företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. 

Medborgare och företag ska ha förtroende för 

Kronofogdemyndighetens verksamhet och det ska vara lätt för 

medborgare och företag att göra rätt för sig."30 

 

Vi har varit i kontakt med processen för förebyggande kommunikation vid 

Kronofogdemyndigheten i Östersund. Nedan kommer vi att redogöra för de svar vi fått utifrån 

våra frågor.31  

Kommunikatörerna, Rosvall och Olsson, svarade att betalningsföreläggande för sms-lån inte 

orsakat någon överbelastning för myndigheten och att sms-lånen bara står för en liten del av 

den totala mängden betalningsföreläggande. Däremot så ökar antalet betalningsföreläggande 

orsakade av sms-lån i snabb takt, detta kan bero på att sms-lån fortfarande är en relativt ny 

produkt på marknaden och de ser heller ingen tendens till att det snart ska börja plana ut. På 

frågan angående samarbetet mellan Kronofogdemyndigmyndigheten och Konsumentverket 

samt Finansinspektionen svarade de att det inte finns något samarbete på den nivå som rör 

just sms-lån, utan samarbetet är på betydligt högre nivåer inom organisationerna. Däremot 

stödjer Kronofogdemyndigheten Konsumentverkets förslag till ändrad lagstiftning. Det 

samarbete som bland annat har förekommit är då man tagit fram gemensamma rapporter samt 

information till allmänheten. Denna information anser myndigheten vara viktig i sitt 

förebyggande arbete mot bland annat överskuldsättning. Som myndighet har man ingen 

möjlighet att ta ställning till rådande lagstiftning, utan man verkar opartiskt då man står under 

regeringens styrning. Däremot ser de konsekvenserna av den lagstiftning som finns och 

framförallt de undantagen som gör sms-låneverksamheten möjlig. Utan att ta ställning för 

någon part kan man från myndighetens sida se ett problem med att uppfylla sitt 

regeringsuppdrag gällande att förebygga överskuldsättning med den nuvarande lagstiftningen. 

Den aktiva dialogen mellan myndigheten och regeringen sker på högsta nivå mellan 

Rikskronofogden och regeringen och där kan frågor som rör korta krediter ibland ingå, dessa 

krediter är dock inget specificerat arbetsområde.  

 

                                                 
30 http://www.kronofogden.se/omkronofogden/kronofogdensuppdrag.4.2e56d4ba1202f95012080004813.html 
31 Se bilaga 2 – frågor till Kronofogdemyndigheten. 



 

Diagrammet nedan visar den stadiga ökningen av ansökningar om betalningsföreläggande hos 

Kronofogdemyndigheten för sms

Statistik över ansökningar om betalningsföreläggande för sms
 

2006 kom första ansökan in den 15 juni, därav ingen statistik det första halvåret.
Statistiken för andra halvåret 2009 sammanställs vecka 3 2010.

  

                                                 
32 Sifforna kommer från kommunikationsenheten Kronofogdemyndigheten i Östersund.
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Diagrammet nedan visar den stadiga ökningen av ansökningar om betalningsföreläggande hos 

ogdemyndigheten för sms-lån. 

Statistik över ansökningar om betalningsföreläggande för sms-lån på riksnivå. 

2006 kom första ansökan in den 15 juni, därav ingen statistik det första halvåret.
Statistiken för andra halvåret 2009 sammanställs vecka 3 2010.32 
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Diagrammet nedan visar den stadiga ökningen av ansökningar om betalningsföreläggande hos 

lån på riksnivå.  

 
2006 kom första ansökan in den 15 juni, därav ingen statistik det första halvåret. 
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4 Lagstiftning 

Vi kommer att redogöra för den lagstiftning som berör konsumentkrediter. Tyngdpunkten 

kommer att ligga på konsumentkreditlagen men nämnas kommer även marknadsföringslagen 

och avtalsvillkorslagen. Dessutom har vi tittat närmre på en del förarbeten och vad 

Justitiedepartementet arbetar med i skrivandets stund, angående förändringar i 

konsumentkreditlagstiftningen enligt Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2008/48/EG av 

den 23 april 2008.  

Vi kommer att göra en översiktlig beskrivning av konsumentkreditlagen och mer ingående av 

de paragrafer som berör sms-låneverksamheten, då framförallt de undantag som gjort denna 

typ av kreditgivning möjlig.  

 

4.1 Konsumentkreditlag (1992:830) 

Den nya konsumentkreditlagen antogs 1992, detta för att finansmarknaden hade ändrats 

radikalt sedan den förra konsumentkreditlagen arbetades fram 1977. Myckets hade ändrats 

inom kreditmarknaden med nya former av krediter samtidigt som äldre former hade blivit 

förlegade. I och med Sveriges medlemskap i EFTA och sedermera EES var vi tvungna att 

implementera ett EG-direktiv (87/102/EG) som innebar förändringar för den svenska 

kreditlagstiftningen. 33 Detta ledde till att en helt ny lag arbetades fram då förändringarna 

ansågs för stora för att endast skrivas in i den tidigare lagen. 

Lagen trädde i kraft 1 oktober 1992 då konsumentlagen (1977:981) upphörde att gälla. Det 

var främst en anpassning till ovannämnda EG-direktiv tagit i december 1986 som gjorde den 

nya lagstiftningen nödvändig. Detta direktiv gav ett starkare konsumentskydd vid fristående 

krediter än vad vi hade i den tidigare konsumentkreditlagen. EG-direktivet var ett så kallat 

minimidirektiv. Med detta menas att medlemsländerna får i sin lagstiftning ha en högre 

konsumentskyddsnivå än vad direktivet föreskriver, så länge man inte stör principen om fri 

rörlighet av varor och tjänster inom EG.34  

Konsumentkreditlagen består av 38 paragrafer där 1-4 §§ innehåller inledande bestämmelser. 

Där anges att det framförallt är krediter för enskilt bruk som regleras, krediter som lämnas 

eller erbjuds av näringsidkare till konsumenter. Efter de inledande paragraferna kommer 5 § 

som rubriceras näringsidkarens allmänna skyldigheter och innehåller kravet på god 

kreditgivningssed.  
                                                 
33 Proposition 1991/92:83, s 25. 
34 Proposition 1991/92:83, s 31. 
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I 5a § regleras kreditprövning där man gör undantag i tredje stycket för engångskrediter, när 

krediten skall betalas tillbaka på en gång eller för krediter som avser mindre belopp. Dock 

anges inte någon storlek på beloppet.  

Marknadsföring och information behandlas i 6-8 §§. I 6 § regleras kravet på information som 

näringsidkaren måste lämna till konsumenterna, i tredje stycket görs undantag från detta för 

krediter som uppgår till högst 1500 kronor eller för krediter som ska betalas tillbaka inom tre 

månader. Vad som gäller för kreditavtalet står i 9 §, där framgår bland annat att avtalet ska 

vara skriftligt och undertecknat av konsumenten. Här görs i tredje stycket undantag för 

engångskrediter där hela beloppet ska betalas tillbaka inom 45 dagar eller när krediten är på 

högst 1500 kronor. I 12 § anges att en låntagare kan vara skyldig att utöver eller istället för 

ränta betala särskilda avgifter. Om dessa är för kostnader som kreditgivaren har för den givna 

krediten och detta finns angivet i avtalet.  

Vad som gäller för tillsyn enligt denna lag regleras i 35-38 §§. Där framgår att det är 

Konsumentverket som ska utöva tillsynen med undantag för Sveriges Riksbank och de 

verksamheter som står under Finansinspektionens eller Kronofogdemyndighetens tillsyn.  

Konsumentverket har bland annat rätt att begära in upplysningar, ta del av handlingar samt 

göra inspektion hos de näringsidkare vars verksamhet regleras av denna lag. Näringsidkare 

som inte följer 5a § kan av Konsumentverket föreläggas att sluta med sin kreditgivning, detta 

kan förenas med vite. I 38 § anges vad som gäller för överklagande. Det som 

Konsumentverket beslutar enligt 36 § anda stycket, samt 37 § får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol.35 Övriga beslut av Konsumentverket enligt 36 § får inte överklagas.   

  

4.1.1 Proposition 1991/92:83 

I detta förarbete finns bakgrunden och motiveringarna till konsumentkreditlagen som antogs 

1992. Vi kommer nedan att ta upp de paragrafer som specifik berör sms-lånen och därav inte 

gå igenom hela propositionen.   

Motivering till införandet av 5 §, om näringsidkarens allmänna skyldigheter, är bland annat 

att lagstiftaren vill förtydliga ansvaret hos kreditgivaren gentemot konsumenterna. Paragrafen 

skall fungera som en utfyllande norm när det saknas närmare reglering i lag eller i parternas 

avtal. Det är en allmän bestämmelse som skall utgöra en betoning av näringsidkarens 

skyldigheter och den är inte sanktionerad. Lagstiftaren pekar på att det i konsumenttjänstlagen 

(1985:716) finns en motsvarande paragraf som kan ligga till grund för utformningen av 5 § i 
                                                 
35 Länsrätt, prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
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den nya konsumentkreditlagen. Konsumenternas intresse skall tillvaratas bland annat genom 

hänvisning till god kreditgivningssed.36 Införandet av 5 § avstyrktes av remissinstanserna: 

Svenska Bankföreningen, Svenska Sparbanksföreningen och Finansbolagens förening. Övriga 

remissinstanser var för införandet av paragrafen eller var utan åsikt.37 

Från 5 § görs inga undantag. 

Till den 6 §, om marknadsföring och information, finns ett undantag när det gäller krediter 

som uppgår till högst 1500 kr eller om krediten betalas tillbaka inom 3 månader, då behövs 

inte informationen lämnas till kredittagaren. Det vill säga att långivarens informations-

skyldighet är borttagen. Även kravet på skriftliga kreditavtal, som behandlas i 9 §, undantas 

småkrediter på högst 1500 kr eller då hela beloppet betalas tillbaka inom 45 dagar. 

Undantaget gäller även kravet på låntagarens underskrift då avtalet sluts. 12 § är ny i 

förhållande till konsumentkreditlagen (1977:981), i och med undantaget i 9 § för sms-lån 

finns det inget avtal att läsa där ränte- och avgiftsvillkoren finns nedskrivna, då det handlar 

om småkrediter. Därav blir ränte- och avgiftsvillkorens krav på att vara i skriven form 

indirekt undantagna. Däremot undantas inte kreditgivarens rättighet att ta ut avgifter för sin 

kreditgivning. I förarbetet visar man på svårigheten att avgöra vad som är en avgift för den 

givna krediten och vad som inte är det. Detta menar lagstiftaren är upp till rättspraxis att 

avgöra.38 Slutligen har vi tittat på tillsynen av konsumentkreditlagen. För att göra 

Konsumentverkets tillsyn effektivare har lagstiftaren tagit bort maximeringen av 

vitesbeloppen och Konsumentverket får nu själv avgöra lämplig storlek på beloppet.39 

Lagstiftaren poängterar i förarbetet att Konsumentverket och Finansinspektionen ska samråda 

med varandra i tillsynsfrågor. Man är angelägen om att myndigheternas praxis ska 

överrensstämma så långt det är möjligt. 

 

4.1.2 Proposition 2002/03:139 

I denna proposition kommer man med förslag till en uppdatering av lagstiftningen rörande 

finansiella institut. Förslagen innebär förändringar i definitionerna av bank- samt av 

finansieringsrörelse. Den senare anpassas till EG-rättens definition av kreditinstitut.  Detta 

innebär att man vill tillåta vissa undantag från kravet på tillstånd hos Finansinspektionen. 

                                                 
36 God kreditgivningssed förklaras närmare i kap. 4.1.3. 
37 Proposition 1991/92:83, s 32. 
38 Proposition 1991/92:83, s 119. MD 2009:34, MD 2009:13, MD 2008:3. I dessa fall från Marknadsdomstolen 
har domstolen reglerat det som man i förarbetet inte ville precisera.  
39 Enligt 3 § lagen (1985:206) om viten. 
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Fortsättningsvis skall bara de som sysslar med upplåning från allmänheten komma att behöva 

tillstånd från Finansinspektionen. Den nya definitionen innebär då också att färre företag kan 

komma att stå under Finansinspektionens tillsyn, det sker alltså en avreglering av 

tillståndskravet. I propositionen vill man i samband med denna avreglering stärka 

konsumentskyddet genom ändringar i konsumentkreditlagen. I detta förarbete framställs även 

att en av målsättningarna är ett bra konsumentskydd, samtidigt som man strävar efter att ha ett 

finanssystem som är både stabilt och effektivt. Även om kreditföretag fortsättningsvis inte 

kommer att behöva tillstånd från Finansinspektionen, ska de ändå anmäla och registrera sin 

verksamhet hos dem. Denna anmälningsplikt beror på att dessa företag trots avregleringen 

omfattas av penningtvättlagstiftningen.  

Den stora förändringen i konsumentkreditlagen är att ett krav på kreditprövning införs. Man 

motiverar införandet av kreditprövning med att det behövs ett bra konsumentskydd vid 

kreditgivning, särskilt efter den avreglering för tillståndspliktig finansieringsrörelse som 

också föreslås i denna proposition. Man anser att det indirekta kravet på kreditprövning 

genom god kreditgivningssed inte kommer att förbli tillräcklig, därav vill man betona 

näringsidkarens ansvar för att förhindra att konsumenter överskuldsätter sig. Trots att man 

framhåller konsumentskyddet vill man undanta vissa krediter från kravet på kreditprövning. 

De krediter man väljer att undanta är de så kallade fakturakrediterna eller engångskrediter, då 

dessa har kort löptid och då hela beloppet oftast ska betalas tillbaka på en gång. Lagstiftaren 

motiverar detta med att risken för överskuldsättning för denna typ av kredit är liten. Man 

väljer även att undanta kravet på kreditprövning när det gäller mindre kreditbelopp, även här 

bedöms risken för överskuldsättning som relativt liten. I lagen vill man inte fastställa ett 

specifikt belopp, detta bör överlåtas till rättstillämpningen anses det.  

 

4.1.3 God kreditgivningssed och kreditprövning 

I konsumentkreditlagen 5 § står det följande ” Näringsidkaren skall i sitt förhållande till 

konsumenten iaktta god kreditgivningssed och därvid ta till vara konsumentens intressen med 

tillbörlig omsorg”. I lagrummet preciseras inte vad god kreditgivningssed innebär, för att få 

en uppfattning om innebörden måste man ta hjälp av förarbeten och litteratur. I förarbetet till 

konsumentkreditlagen från 1992, då framförallt i specialmotiveringen får man en bra 

förståelse för vad som förväntas av näringsidkaren vid kreditgivning.40  

                                                 
40 Proposition 1991/92:83, s 106-108. 
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Allmänt sett innebär god kreditgivningssed att både låntagarens intresse av att få låna till 

skäliga villkor, samt kreditgivarnas intresse av att inte utsätta sig för större risker än 

nödvändigt tillgodoses. Kreditgivaren ska både innan ingående av avtal och under hela 

avtalstiden vara ansvarsfull i sitt handlande, då det anses att låntagaren är den svagare parten i 

kreditförhållandet.41 Lagstiftarens syfte med god kreditgivningssed är bland annat att 

förhindra överskuldsättning hos låntagarna. Detta görs i de flesta fall genom att 

näringsidkaren utför en kreditprövning av låntagaren. Undantaget från kreditprövning gäller 

bland annat för sms-lån. Där nämner Konsumentverket i sina allmänna råd om 

konsumentkrediter, att krediter som uppgår till högst 1/10 av prisbasbeloppet42 bör omfattas 

av detta undantag.43 

Även marknadsföring, information samt utformningen av avtalen ska ske med god 

kreditgivningssed i åtanke. Bestämmelsen angående god kreditgivningssed är inte 

sanktionerad men den fungerar som en grund till tolkning av lagens övriga paragrafer. Vid 

eventuella brister mot god kreditgivningssed kan 36 § avtalslagen tillämpas.44  

Det är upp till varje kreditgivare om denne vill lämna kredit eller ej, det är med andra ord 

ingen skyldighet. Däremot är det en skyldighet för kreditgivaren att utföra en kreditprövning 

enligt konsumentkreditlagen § 5a, av låntagaren innan denne beviljas någon kredit. Syftet 

med denna kreditprövning är från kreditgivarens sida att minska risken för eventuella förluster 

och från kredittagarens sida ett skydd mot överskuldsättning.45 

Kreditgivaren söker vid kreditprövning upplysningar om eventuella skulder, 

betalningsanmärkningar samt om låntagarens inkomst. Man tittar även på om det finns några 

andra säkerheter än inkomsten. Detta kan göras genom olika företag så som exempelvis 

Upplysningscentralen AB.46 Det finns ett femtontal olika upplysningsföretag som har tillstånd 

hos datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet.47   

 

Det finns två fall som blivit publicerade i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) som behandlar jämkning 

på grund av bristande kreditprövning. Det är delvis på grund av dessa domar som Allmänna 

reklamationsnämnden inte tar upp fall till prövning då det gäller bristande kreditprövning. 

                                                 
41 Sven-Olof Wärnsund och Susanne Johansson, God kreditgivningssed i konsumentförhållande, (Uppsala Iustus 
förlag AB, 1998), s 12-13.     
42 Prisbasbelopp för 2009 är 43 600kr. Detta enligt lag (1962:381) om allmän försäkring. 
43 KOVFS 2004:6, s 2. 
44 Proposition 1991/92:83, s 107-108. 
45 Wärnsund, Johansson, 1998, s 25-26. 
46 https://www.uc.se/frontrow/InitServlet 
47 http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kreditupplysning/vem-bedriver-
kreditupplysningsverksamhet1/ 
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Det första fallet är NJA 1996 s. 3 angående ett företag som erbjuder sina anställda att köpa 

konvertibla skuldbrev i företaget för att det skulle få in nytt kapital. Banken som ställde upp 

med lånen för de anställda betalade ut lånebeloppet direkt till företaget. Detta gjordes innan de 

konvertibla skuldebreven ställts ut och strax därefter gick företaget i konkurs. Tvisten gäller 

om banken brustit i sin rutin då de betalade ut lånebeloppet innan de fått in säkerheten för 

lånet, genom de konvertibla skuldebreven samt att den inte vidtog någon granskning av 

företagets emissionsprospekt eller senaste bokslut. Även bristen i kreditprövningen av 

låntagarna åberopades. De kärande försökte få tillstånd en jämkning av skulden med stöd av 

36 § avtalslagen.48 Banken med medhåll av Bankinspektionen, menar att den inte har gjort 

något fel då det i detta fall inte var bankens skyldighet att granska prospektet. 

Högsta domstolen slår fast att banken uppfyllt sina skyldigheter mot de kärande vad gäller 

kreditprövningen. De menar att kreditprövningens syfte är att pröva låntagarens förmåga att 

uppfylla villkoren i kreditavtalet samt se om det finns utrymme i låntagarens ekonomi för 

lånet, detta är det enda som kan utläsas av 5 § konsumentkreditlagen enligt domstolen.  

Detta medför att det blivit svårt att åberopa bristande kreditprövning som skäl för jämkning 

för betalningsansvar.  

 

Det andra NJA fallet är 1999 s. 304 och är väldigt likt NJA 1996 s 3. Det handlar om en 

anställd i ett aktiebolag som blev erbjuden att köpa konvertibla skuldebrev av bolaget, detta 

genom att ta lån i en bank med skuldebreven som säkerhet. Även denna gång handlar tvisten 

om gäldenären ska frias från sitt betalningsansvar i och med bristande kreditprövning från 

bankens sida. Detta enligt 36 § avtalslagen samt 5 § konsumentkreditlagen, då gäldenären 

anser sig själv som icke kreditvärdig med tanke på tidigare lån samt låg inkomst. 

Högsta domstolen slår fast att gäldenären ska betala tillbaka hela beloppet jämte ränta. Detta 

då domstolen bland annat pekar på att den som ansöker om ett lån själv borde ha vetskap om 

sin egen ekonomi och då kunnat bedöma om han eller hon har möjlighet till ett kreditåtagande 

eller inte. Dessutom anser domstolen att det är upp till lånesökanden att själv avgöra vad han 

eller hon ska använda sina pengar till samt vilka risker han eller hon är beredd att ta.  

Denna dom förstärker praxis från NJA s 3 1996.  

 

                                                 
48 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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I båda fallen finner Högsta domstolen; att då kreditgivaren försummat sina 

kreditprövningsskyldigheter kan detta endast i undantagsfall leda till att låntagaren slipper 

undan från sin återbetalningsskyldighet.  

 

4.2 Marknadsföringslag (2008:417) 

Vi gör en översiktlig genomgång av marknadsföringslagen då det är den som reglerar 

näringsidkarens skyldigheter mot konsumenter när det kommer till marknadsföring av 

företagets produkter. Vi fokuserar på de inledande paragraferna samt de paragrafer som 

särskilt reglerar konsumentombudsmannens befogenheter.  

Marknadsföringslagen gjordes nyligen om och innehåller nu 66 paragrafer och en bilaga. 

Syftet med denna lag är att främja både konsumenternas och näringslivets intressen gällande 

marknadsföring. Lagen ska tillämpas när näringsidkare marknadsför sina produkter. I 2 § 

andra stycket anges att denna lag även tillämpas när konsumentombudsmannen fullgör sina 

skyldigheter som behörig myndighet för tillsyn av konsumentlagstiftningen. Denna 

behörighet regleras i ett EG-direktiv om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter 

som har ansvar för konsumentskyddslagstiftningen.49 I inledningen av lagen tas olika 

definitioner upp, bland annat definieras god marknadsföringssed. I god marknadsföringssed 

anges att god affärssed eller andra vedertagna normer med konsumentskydd ska beaktas vid 

marknadsföring av produkter. God marknadsföringssed betonas mer ingående i 5 §,  

där anges att all marknadsföring ska stämma överrens med god marknadsföringssed.  

Den marknadsföring som strider mot detta kan vara otillbörlig, bedömningen av detta regleras 

i 6 §. 

Lagen ställer upp ett flertal paragrafer för reglering av aggressiv marknadsföring och 

vilseledande marknadsföring, samt jämförande reklam och obeställd reklam.  

I 23 § regleras att en näringsidkare kan förbjudas att fortsätta med den marknadsföring som 

bedömts vara otillbörlig. Näringsidkare kan också bli ålagda att lämna information vid sin 

marknadsföring, enligt 24 §.  Om förbud eller åläggande meddelas enligt 23-25 §§ får dessa 

förenas med vite.  

28 § reglerar befogenheter för konsumentombudsmannen att meddela förelägganden ifall av 

mindre vikt, gällande 23-25 §§. Det anges att detta ska förenas med vite. Men för att 

föreläggandet ska bli gällande måste näringsidkaren godkänna detta omedelbart, då gäller 

föreläggandet som en lagakraftvunnen dom. En näringsidkare som bryter mot reglerna för 
                                                 
49 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004. 
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marknadsföring kan dömas att betala en marknadsstörningsavgift. Avgiften är som lägst fem 

tusen kronor och som högst fem miljoner kronor, avgiften tillfaller staten.  

I 42-43§§ regleras att konsumentombudsmannen kan kräva in yttranden och upplysningar av 

näringsidkare. Även handlingar, varuprover och liknande kan begäras in av 

konsumentombudsmannen. För att kunna fullgöra sin tillsyn enligt 42 § 2p. och 43 § får 

konsumentombudsmannen utföra inspektion i näringsidkares verksamhetslokaler. Den 

näringsidkare som inte följer konsumentombudsmannens uppmaningar enligt 42-44 §§ får av 

konsumentombudsmannen föreläggas om ett fullgörande av skyldigheterna vid vite. Detta 

regleras i 45 §. Ska talan om förbud eller åläggande enligt 23-25 §§ väckas, så görs det vid 

Marknadsdomstolen, i vissa fall är det istället vid Stockholms tingsrätt. Talan får väckas av 

bland annat konsumentombudsmannen, vad som gäller i detta fall regleras i 47 §.  

I 48-49 §§ anges det att talan om marknadsstörningsavgift och vite väcks av konsument-

ombudsmannen vid Stockholms tingsrätt, men talan om vite får även väckas vid tingsrätt som 

är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken. Det som konsumentombudsmannen beslutat enligt 

42-44 §§ och om vites föreläggande efter sådan uppmaning får överklagas hos Stockholms 

tingsrätt. Tingsrättens domar och beslut enligt denna lag överklagas hos Marknadsdomstolen. 

Vad som gäller för överklaganden regleras i 51-52 §§.   

 

4.2.1 Rättsfall Marknadsdomstolen 

 
MD 2007:17 - I juli 2007 kom ett avgörande från Marknadsdomstolen angående 

marknadsföringen av konsumentkrediter via medierna radio, TV och Internet. Det var 

Mobillån Sverige AB som stämdes inför Marknadsdomstolen av konsumentombudsmannen. 

Yrkandet från konsumentombudsmannen gällde att snabbheten av kreditgivningen var ett 

tungt vägande argument i reklamen för dessa krediter. Samt att informationen om avgifterna 

och den effektiva räntan för krediten inte framgick eller var otydlig i reklamen. 

Informationsbristen stred mot 6 § konsumentkreditlagen menade konsumentombudsmannen. 

Yrkandet innebar att Mobillån Sverige AB vid vite skulle informera om löptid och kostnader, 

samt upphöra med den nuvarande reklamen. Konsumentombudsmannen yrkade även att 

Mobillån Sverige AB skulle upphöra med att framställa snabbheten som ett avgörande 

argument för deras kreditgivning.  

Marknadsdomstolen biföll endast yrkandet angående upphörandet av radioreklamen, de andra 

yrkandena lämnades utan bifall. Det var endast radioreklamen som ansågs framhålla 

snabbheten i kreditgivningen på ett sådant sätt att det stred mot god kreditgivningssed enligt 
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konsumentkreditlagen. Konsumentombudsmannens yrkande på bättre information vid 

kreditgivningen lämnades utan bifall, då det enligt konsumentkreditlagen inte finns någon 

informationsskyldighet vid denna utlåningsform.  

 

MD 2008:3 - I januari 2008 kom ännu ett avgörande från Marknadsdomstolen som fällde 

Mobillån Sverige AB, denna gång för att de hade tagit ut avgifter som översteg de kostnader 

företaget hade för den givna krediten. Konsumentombudsmannen yrkade på att vid vite 

förbjuda Mobillån Sverige AB att använda oskäliga avtalsvillkor, innebärande att Mobillån 

Sverige AB inte får ta ut en avgift högre än den faktiska kostnaden som företaget har för den 

givna krediten.  

Domstolen biföll konsumentombudsmannens yrkande då Mobillån Sverige AB inte kunde 

bevisa vilka faktiska kostnader som avgifterna hade täckt. Domen grundar sig på att 

avgifterna strider mot 12 § konsumentkreditlagen samt anses oskäliga enligt 3 § lagen 

(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.   

 

 

MD 2009:34 - I november 2009 fälldes ytterligare ett företag, Ferratum Sweden AB, för att 

ha stridit mot 12 § konsumentkreditlagen samt vara oskäliga enligt 3 § lag (1994:1512) om 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden, genom att ha tagit ut avgifter för krediten som 

överskrider de faktiska kostnader som företaget haft för den givna krediten, detta istället för 

att ha tagit ut en ränta. Konsumentombudsmannen yrkade bland annat på att vid vite skulle 

Ferratum upphöra med att ta ut avgifter som genererar vinst för företaget samt avgifter som 

täcker kostnader för upplåning, kreditförluster, marknadsföring med mera. 

Konsumentombudsmannen pekade på att företaget måste visa att avgiften ska täcka endast 

den kostnaden som den sökta krediten givit upphov till. Marknadsdomstolen biföll 

konsumentombudsmannens yrkanden angående de uttagna avgifterna. Domstolen ansåg att då 

Ferratum Sweden AB endast marknadsför en enda produkt utan att ta ut ränta måste företagets 

vinst komma från avgifterna. 
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4.3 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållande  

Denna lag reglerar vad som gäller för de avtalsvillkor som används av näringsidkare när de 

erbjuder konsumenter varor, tjänster eller andra nyttigheter. Lagen gäller även muntliga 

avtalsvillkor och hela konsumentområdet, då även finansiella tjänster.50 3-9 §§ används även 

av konsumentombudsmannen när han fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet.51  

I 3 § regleras att oskäliga avtalsvillkor mot konsument får förbjudas av Marknadsdomstolen, 

detta förbud förenas med vite. Det är konsumentombudsmannen som ansöker om förbud hos 

Marknadsdomstolen om fallet inte är av mindre vikt, då kan konsumentombudsmannen själv 

förelägga om förbudet. I sådant fall måste förbudet godkännas av den det är ställt till och vid 

godkännande gäller förbudet som ett förbud av Marknadsdomstolen. I likhet med 

marknadsföringslagen får konsumentombudsmannen begära in yttranden, upplysningar och 

handlingar samt göra inspektion i näringsidkares verksamhetslokaler.  

Det är denna lag som används när man sanktionerar villkoren i ett avtal då 

konsumentkreditlagen och marknadsföringslagen inte räcker till. 

 
 

4.4 Allmänna råd och rekommendationer  

FFFS 2005:3 - Finansinspektionens författningssamling  

Finansinspektionens allmänna råd om krediter och konsumentförhållanden, beslutade den 20 

april 2005.  

Med dessa allmänna råd vill Finansinspektionen arbeta för att de företag som står under dess 

tillsyn handhar krediter i konsumentförhållande på att betryggande sätt. Finansinspektionen 

uppmanar alla företag under tillsyn som tillhandahåller krediter till konsumenter att följa 

deras råd, dock är dessa råd inte bindande.  

I råden tas bland annat marknadsföringen och informationen till konsumenten upp. 

Informationen om krediten ska enligt Finansinspektionen vara tydlig och neutral, 

kreditgivarna ska alltid beakta att krediter har stor betydelse för den enskildes ekonomi. 

Marknadsföringen bör vara återhållsam samt måttfull, det ska inte gå att missförstå vad 

kreditavtalet kommer att innebära. Man pekar särskilt på att snabbheten i kreditgivningen inte 

får framhållas som ett avgörande argument framför andra kreditvillkor. Finansinspektionen 

uppmanar alla kreditgivare till kreditprövning, även då det ställs säkerhet för lånet. Dock kan 

                                                 
50 Ingemar Persson ”Konsumenträtt” i KARNOV Svensk lagsamling med kommentarer, red. Cecilia Bergman et 
al. (Thomson Fakta AB, 2007 Uppl. 12). s 604-606. 
51Enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 2006/2004 av den 27 oktober av 2004.  
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kreditprövningsprocessen förenklas då krediten uppgår till högst 50 % av prisbasbeloppet. 

Dessutom anser Finansinspektionen att den effektiva räntan bör anges vid ett kreditavtal.  

 

KOVFS 2004:6 – Konsumentverkets författningssamling 

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter, beslutade den 23 juni 2004.  

De råd Konsumentverket ger är inte bindande. Dock anses det att de bör följas. Författningen 

är egentligen ett förtydligande av konsumentkreditlagen, den ger en bra vägledning för företag 

samt kan vara mer lätthanterlig än själva lagtexten. Det finns många likheter mellan 

Konsumentverkets och Finansinspektionens föreskrifter, då även Konsumentverket pekar på 

att kreditgivaren alltid ska beakta att kreditavtalet är av stor betydelse för den enskildes 

ekonomi. I föreskriften får 5 § och 5a § i konsumentkreditlagen stort utrymme då det är de 

paragrafer som reglerar kravet på god kreditgivningssed samt kravet på kreditprövning och då 

även undantaget från kreditprövning vid små engångskrediter. Konsumentverket ser gärna att 

alla företag gör kreditprövning på sina kunder, även då det ställts säkerhet.  
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5 Rapporter 
Vi har tittat lite närmre på en del av de rapporter som Kronofogdemyndigheten, 

Konsumentverket samt Sveriges Konsumenter har författat. Sveriges Konsumenter är en 

samarbetsorganisation som verkar för konsumentens intressen. De är en partipolitiskt 

obunden organisation som har två dotterbolag, Råd och Rön samt Konsumentcentrum.52 

Sveriges Konsumenter består av 27 medlemsorganisationer som tillsammans verkar för en 

starkare konsumentmakt i samhället. Deras arbete går ut på att påverka och bilda opinion 

kring konsumentskydd. Rapporten ”Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån” 

är en del av deras opinionsbildning.53  

De rapporter som Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket sammanställt de senaste tre 

åren visar tydligt att sms-lån är ett problem utifrån risken för överskuldsättning.  

 

KFM Rapport 2007:2 - ”Sms-lån – en kartläggning av unga och vuxnas erfarenheter”. 

Rapporten sammanställdes av en arbetsgrupp bestående av representanter från 

Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket, då de båda myndigheterna uppmärksammat 

problemet på var sitt håll. Båda myndigheterna använder sig av rapporten i sitt förebyggande 

arbete. Rapporten består av en sammanställning av unga och vuxnas vanor kring sms-lån. Den 

baseras på en enkät som myndigheterna lagt upp på community-sajten Playahead54 hösten 

2007. Man valde att avgränsa åldern på respondenterna till åldersintervallet 18-25 år. 

Frågorna bestod av att redogöra om och hur ofta man tagit sms-lån, om man i efterhand ångrat 

sig eller inte, samt hur återbetalningsförmågan varit efter lånet.  

 

KFM Rapport 2008:1 - ”Alla vill göra rätt för sig – Överskuldsättningens orsaker och 

konsekvenser”. Denna rapport sammanställdes av en arbetsgrupp från Kronofogde-

myndigheten och Skatteverket under 2006-2008. Den är egentligen inte gjord utifrån sms-

låneperspektivet, men tar upp många problem som är relaterade även till denna typ av lån. 

Rapporten har en helhetssyn på skuldsituationen i Sverige. Då rapporten är så omfattande 

refereras det ofta till denna i samband med andra rapporter och skrivelser. 

 

 

                                                 
52 Konsumentcentrum bedriver vägledning i fem stadsdelar i Stockholms stad.  
53 http://www.sverigeskonsumenter.se/start.asp?sida=3233 
54 Playahead är en träffpunkt på internet för ungdomar.  
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KFM Rapport 2008:3 - ”Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar – en 

kartläggning av risker”. Kronofogdemyndigheten fick tillsammans med Konsumentverket i 

uppdrag av regeringen att sammanställa en rapport om riskfaktorerna för överskuldsättning 

samt hur överskuldsättningen ser ut bland ungdomar. Det är en väldigt omfattande rapport 

som tar upp hela livssituationen för ungdomar, inte bara lån och krediter. Därav blir sms-lån 

bara en lite del av denna rapport. 

I rapporten tar de upp att sms-lån är en av den vanligaste förekommande skuldformen som 

ungdomar har till privata fordringsägare.  

 

Sveriges Konsumenters rapport - Den senaste rapporten om kreditformen sms-lån är 

Sveriges Konsumenters rapport ”Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån”. 

Konsumentverket har bidragit med medlen till Sveriges Konsumenter för att granska denna 

marknad. Till hjälp under arbetets gång har de haft en referensgrupp, där både 

Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen fanns representerade. 

Rapporten handlar om hur kreditmarknaden har utvecklats från 1980-talet fram till idag med 

fokus på sms-lån.  Sveriges Konsumenter lyfter fram problemet med den nuvarande 

lagstiftningen som gör det möjligt med sms-lån. De är mycket negativt inställda till att 

lagstiftningen gällande sms-lån inte ger det konsumentskydd samt inte förebygger risken för 

överskuldsättning så som vid annan kreditgivning. Organisationen är för en skärpt 

lagstiftning, detta för att försöka komma tillrätta med överskuldsättningen i samhället. I 

rapporten presenterar Sveriges Konsumenter elva punkter för ett förbättrat konsumentskydd 

och hjälp vid överskuldsättning, det vill säga både förebyggande åtgärder och hantering av de 

som redan drabbats. Bland annat tar man upp att de luckor i lagen som gör det möjligt för 

företagen att bedriva verksamheten som den ser ut idag måste täppas till. Man vill att all 

kreditgivning ska omfattas av en kreditprövning, den effektiva ränta ska visas samt räknas ut 

efter de formler som är vedertagna. Dessutom vill man kräva skriftliga avtal samt en 

betänketid för lånen, detta för att lånen inte ska kunna tas på impuls. I rapporten har man även 

plockat ut över hundra personer ur Kronofogdemyndighetens skuldregister, genomsnittet är 

att de har mellan 10-20 sms-lån de inte kan betala. 
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6 Förslag till ny konsumentkreditlag 

I ett snabbprotokoll55 från den 4 december 2009 besvarar justitieminister Beatrice Ask 

interpellation 2009/10:118 om reglering av sms-lån, ställd av Monica Green (s) den 18 

november 2009.  

Där säger Ask bland annat att en ny konsumentkreditlag är under utveckling. Förslaget som 

delvis innebär ett förstärkt skydd för låntagarna, väntas komma ut som proposition under 

våren 2010 och den nya lagen ska förhoppningsvis börja gälla från och med den 1 januari 

2011. Men än så länge är det bara på planeringsstadiet. I den nya konsumentkreditlagen 

föreslås skärpta krav på information till konsumenten, detta bland annat om den effektiva 

räntan samt en skyldighet för kreditgivaren att förklara verkningarna av kreditavtalet för 

konsumenten. Även en skärpning av kravet på kreditprövning införs, då även mindre krediter 

ska innefattas i detta krav. Det kommer också att diskuteras om konsumenterna ska få rätt att 

ångra sitt kreditavtal. Ask säger att hon tror problemet med överskuldsättning på grund av 

sms-lån kommer att minska i och med den nya lagen. 

 

6.1 Promemoria – Ds 2009:67 

Den 21 december 2009 släppte Justitiedepartementet en promemoria med ett förslag till en ny 

konsumentkreditlag. Bakgrunden till lagförslaget är ett EG-direktiv som behandlar 

konsumentkrediter inom medlemsländerna, detta för att harmonisera ländernas lagstiftning.56 

Dessutom är den nya lagen tänkt att motverka problemen med överskuldsättning som orsakas 

av sms-lån. Enligt direktivet ska den nya lagen träda i kraft den 11 juni 2010. Dock skriver 

Justitiedepartementet i promemorian att det inte är möjligt att införa direktivet i tid, utan man 

tror att den nya lagen kommer att träda i kraft först den 1 januari 2011. Detta direktiv är ett 

fullharmoniseringsdirektiv, vilket innebär att alla medlemsstaterna måste uppfylla alla 

harmoniseringsbestämmelser. De kreditformer som faller utanför direktivets tillämpnings-

område får reglers av medlemsstaterna om de anser det lämpligt. Det svenska förslaget är 

utvecklat så att lagen även kommer att gälla de krediter som hamnar utanför direktivets 

tillämpningsområde, dit hör sms-lånen.   

I promemorian har ett helt kapitel ägnats åt åtgärder för att motverka problemen med 

snabblån. Där är föreslaget att även sms-lånen ska omfattas av informationskravet om bland 

annat den effektiva räntan, fullständig information innan ett avtal sluts samt att informationen 
                                                 
55 Protokoll 2009/10:43. 
56 EG-direktiv (2008/48/EG). 
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ska finnas i kreditavtalet. Avtalet ska dokumenteras i en läsbar och varaktig form.57 

Motiveringen till detta är att departementet anser att det underlättar för låntagaren att fatta ett 

välgrundat beslut innan man ingår ett kreditavtal. Även vid alla typer av marknadsföring ska 

information om den effektiva räntan alltid anges, det vill säga inget undantag för sms-lån. Den 

effektiva räntan är ett neutralt och bra mått på vad en kredit kommer att kosta och gör det 

lättare för konsumenten att jämföra olika kreditalternativ. Departementet anser att det är 

viktigt i bekämpningen av överskuldsättningen att det är samma krav på information i 

marknadsföringen när det gäller sms-lån som för andra konsumentkrediter.  

 

Man vill även att sms-lån inte ska undantas från kravet på kreditprövning. Detta anses vara ett 

effektivt sätt att minska risken för överskuldsättning och att det även stämmer överrens med 

Konsumentverkets önskemål. Det anses vara viktigare att minska problemet med 

överskuldsättningen än att ta hänsyn till eventuella ökade kostnader vid kreditgivningen. Om 

en näringsidkare brister i sin skyldighet av kreditprövning, kan Konsumentverket i 

förlängningen förbjuda näringsidkaren att fortsätta med sin kreditgivning. Det anses inte vara 

nödvändigt med någon civilrättslig sanktionering, så som Finansdepartementet föreslagit i sin 

promemoria "Konsumentskyddet inom det finansiella området”- FI 2005/1958.58 Sanktionen 

skulle innebära att näringsidkare som brustit i sin kreditprövning och om den skulle ha visat 

att konsumenten inte har förmåga att betala tillbaka, får sin fordran nedsatt i motsvarande 

mån. Justitiedepartementet tar stöd av Högsta domstolens avgörande59 och man ser en risk för 

att kreditgivningen kan bli alltför komplicerad samt att möjligheten att låna kommer att 

försvåras avsevärt. Nytt är även att låntagaren ska få information av långivaren vid eventuellt 

avslag på sin kreditansökan, om avslaget grundar sig på uppgifter i en databas.  

Tillsynen av företagen som sysslar med konsumentkrediter kommer inte att förändras på 

något nämnvärt sätt utan tillsynen kommer att ha samma upplägg och fördelning som i 1992 

års lag. Nytt är att Konsumentverket kan utdela varningar till de företag som inte följer 

kreditprövningen.   

Promemorian tar även upp något som vi i Sverige redan har, nämligen en möjlighet till 

tvistlösning utanför domstol då det gäller konsumenttvister om kreditavtal. Denna möjlighet 

tillhandahålls av Allmänna reklamationsnämnden. Detta krav kommer från EG-direktivet och 

ska finnas tillängligt i alla medlemsstater. Då ARN bara prövar tvister inom Sverige kan man 

                                                 
57 Detta behöver dock inte vara i pappersform utan avtalet ska upprättas i en form som ska vara tillgänglig för 
konsumenten.  
58 Ds 2009:67, s 61. 
59 NJA 1996 s. 3 och NJA 1999 s. 304. 
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som konsument vända sig till European Consumer Centres (ECC) för tvister som sträcker sig 

inom EU men utanför den egna medlemsstaten. ARN är redan sedan tidigare medlem i ECC 

så för Sveriges del är det nya kravet redan uppfyllt. Som konsument kan man även vända sig 

till Konsument Europa, som tillhör Konsumentverket och de ger råd vid tvister över gränserna 

men inom Europa. Denna organisation ingår också i ECC.   
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7 Resultat 

 De företag som bedriver denna utlåningsverksamhet gör det fullt lagligt, däremot så hävdas 

det ofta i debattinlägg att deras verksamhet är oseriös.60 Det är en tolkningsfråga om de kan 

anses vara oseriösa eller inte, det beror på vad som ska läggas in i begreppet oseriöst. De sms-

låneföretag som vi tittat närmre på är väldigt likartade i sina krediterbjudanden. Ytterst lite 

skiljer dem åt när det gäller villkoren för lånen samt kostnaderna för krediterna. 

Dessa företag följer lagstiftningen och utnyttjar de undantag som finns i den nuvarande 

konsumentkreditlagen, enligt 5a, 6 och 9 §§. Enligt dessa behöver de inte uppfylla kravet på 

kreditprövning, information om ränta och övriga kostnader samt skriftliga avtal. Detta 

eftersom undantagen gäller om man lånar ut småbelopp med kort löptid och oftast så kallade 

blancolån, det vill säga lån utan säkerhet. Vid införandet av kravet på kreditprövning i 5a §, 

2004, undantogs små krediter då lagstiftaren inte såg någon risk för överskuldsättning i 

samband med dessa.61 Dessa undantag i konsumentkreditlagen gör att konsumentskyddet är 

betydligt svagare för låntagare av sms-lån än för låntagare av större lånebelopp. Det 

konsumentskydd som finns avseende kreditprövning är den genom förarbetet angivna 

innebörden av god kreditgivningssed. Enligt detta ska god kreditgivningssed förhindra 

överskuldsättning och näringsidkaren bör då göra en kreditprövning.62 Något som även är 

förenligt med Finansinspektionens allmänna råd om krediter och konsumentförhållanden.63  

 

Myndigheternas syn på sms-lån är enad; att risken är stor för överskuldsättning. Detta kan 

man utläsa av deras publicerade rapporter samt Kronofogdemyndighetens statistik. 

Konsumentverket har redan från det att de första företagen etablerade sig på marknaden 2006, 

jobbat aktivt för att uppmärksamma problemet med överskuldsättning, samt för att företagen 

ska tvingas vara tydligare i sin marknadsföring och information till konsumenterna. 

Konsumentombudsmannen anmälde redan på våren 2006 ett sms-låneföretag för ocker, men 

åklagaren valde att lägga ner ärendet.64 Men det finns fall där Konsumentombudsmannen har 

vunnit över sms-låneföretag i Marknadsdomstolen, dock har dessa fall inte berört undantagen 

för småkrediter i konsumentkreditlagen.65 Det närmaste man kommer praxis på detta område 

                                                 
60 http://www.aftonbladet.se/debatt/article6325231.ab, http://stockholm.etc.se/24565/-ofta-tragedier-bakom-sms-
lanen-/, http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/snabblanen-ett-samhallsproblem_1711461.e24.  
61 Proposition 2002/03:139, s 587. 
62 Proposition 1991/92:83, s 106-108. 
63 FFFS 2005:3 
64 KFM Rapport 2007:2. 
65 MD 2007:17 om brister marknadsföringen, MD 2008:3 om felaktiga avgifter, MD 2009:13 om felaktiga 
avgifter och MD 2009:34 om felaktiga avgifter. 
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är de två NJA-fallen från 1996 och 1999. Dessa berör bristande kreditprövning men det har 

gällt andra typer av lån än sms-lån. Vi har därmed inte kunnat finna någon rättspraxis som 

konkret berör de undantag i konsumentkreditlagen, som sms-låneföretagen använder sig av 

för att utöva sin verksamhet.  

Det bristande konsumentskyddet i samband med sms-lån är uppmärksammat av både 

myndigheter och Justitiedepartementet. I den promemoria som Justitiedepartementet 

publicerade den 21 december 2009 , föreslås det en rad förbättringar av konsumentskyddet i 

samband med sms-lån. Detta leder till att sms-låneföretagen inte kommer att kunna bedriva 

sin verksamhet så som de gör idag. Bland annat vill man införa ett krav på kreditprövning för 

alla typer av krediter, det vill säga inga undantag.66  Man föreslår också en skärpning av lagen 

då det gäller informationsskyldigheten hos kreditgivarna, detta genom bland annat ett krav på 

att ange den effektiva räntan oberoende av vilket slags krediter som avses. Även vid sms-lån 

föreslås det nu krav på skriftliga avtal, dock i en moderniserad form som innebär att avtalet 

ska finnas i en läsbar och varaktig form. För konsumenttvister angående kreditavtal inom EU, 

ska nu alla medlemsländer ha en lämplig och effektiv tvistlösningsmöjlighet utanför domstol. 

Denna myndighet ska vara kopplad till ECC i ett nätverk för tvistlösning över gränserna inom 

EU. Detta medför för Sveriges del inga förändringar då ARN redan uppfyller detta krav i EG-

direktivet och dessutom redan är kopplade till ECCs nätverk. Denna nyhet inom 

konsumentområdet är ytterligare ett sätt att stärka konsumentskyddet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
66 Ds 2009:67, s 88. 
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8 Diskussion  

Vi valde att skriva om sms-lån då vi finner ämnet väldigt intressant och i dagsläget aktuellt. 

Sms-lån är en relativt ny kreditform och har redan från starten 2006 varit omdebatterat, både i 

media och hos myndigheter.  

Vi har läst en del debattinlägg och artiklar i media, där många skriver att de anser att 

företagen är oseriösa i sin verksamhet. Vi har ställt oss frågan vad som egentligen menas med 

oseriöst, då företagen följer den lagstiftning som finns och därmed inte bryter mot någon lag. 

Många menar att företagen agerar oseriöst då de lånar ut pengar till människor som inte skulle 

få ta lån hos till exempel en bank eller till människor som egentligen inte ens har råd att låna 

och betala tillbaka små lån. Då företagen inte har någon kreditprövningsskyldighet så som 

lagen är nu, är vi inte till freds med att kalla dessa företag oseriösa när det gäller 

kreditgivningen. De företag vi tittade närmre på var likvärdiga i sin verksamhet, deras 

utlåningsvillkor var väldigt snarlika. Dock kan vi tycka att deras marknadsföring ligger på 

gränsen till att vara för påstridig. Det är lätt att få en förståelse för de som har lockats att ta lån 

utan att tänka efter först. 

Det är konstaterat i två NJA-fall, som tidigare nämnts, att som låntagare har man ett eget 

ansvar för att inte överbelasta sin ekonomi. Som Högsta domstolen har kommit fram till är det 

upp till var och en att ha kontroll på sin privatekonomi och att själv avgöra om man har 

utrymme för ett lån eller ej. Detta anser vi vara fullt rimligt.  

Ett sätt att försöka lösa problematiken med sms-lån är att bankerna erbjuder privatpersoner 

små lån så som sms-företagen gör nu, men då till vettiga kostnader. Vad vi kunnat se då vi 

tittat på några av de stora bankerna i Sverige så som SEB, Swedbank samt Ikano banken är att 

det minsta beloppet att låna är 20 000 kr.67 Vi tror att om möjligheten fanns att låna ett litet 

belopp hos den bank man redan är kund hos skulle en del av problemet kunnat lösas. 

Dessutom kanske man då kan komma ifrån problemet med att samma person har flera lån hos 

olika kreditgivare samtidigt.  

Som vi ser det är konsumentskyddet försvagat då det gäller sms-lån och liknande krediter. I 

och med undantagen, 5a, 6 och 9 §§, i konsumentkreditlagen som gör det möjligt för 

företagen att bedriva verksamheten som den ser ut idag, försvinner även en del av 

konsumentskyddet mot överskuldsättning. Om det vore lite svårare och ta lite längre tid att få 

dessa lån tror vi att eventuella låntagare skulle hinna tänka igenom sitt lånebehov ytterligare 

en gång och kanske avstå från krediten. Detta skulle göra det omöjligt att ta impulslån. En 

                                                 
67 http://www.lån.se/privatalan.php 
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noggrannare kreditprövning skulle antagligen förhindra att man kan ha flera obetalda sms-lån 

samtidigt samt hindra de som egentligen inte kan hantera ytterligare ett lån. Om kravet på 

redovisning av den effektiva räntan även gällde alla sms-låneföretag, tror vi att fler skulle 

reagera på de höga kostnaderna för de relativt små lånebeloppen. Det skulle även bli mycket 

lättare för konsumenter att kunna jämföra de olika företagen och deras krediterbjudanden, för 

att sedan ta ställning till vilket lån som passar deras situation bäst.   

En annan reflektion vi har gjort är att sms-låneföretagen inte står under Finansinspektionens 

tillsyn, att det är så anser vi vara ytterligare en brist i konsumentskyddet. Detta eftersom ingen 

granskar företagen på ett grundligt sätt. Som det ser ut idag är det Konsumentverket som står 

för tillsynen av dessa företag, men utan den auktoritet som Finansinspektionen har. Vi tror att 

detta kan ha bidragit till att så många företag har haft möjlighet att växa fram i den takt de har 

gjort, det är förmodligen lättare att bedriva verksamhet utan tillstånd än med. Den registrering 

som sker idag har enbart betydelse för tillämpningen av penningtvättlagstiftningen. 

Registreringen är något vissa kreditgivare nämner i sin information om företaget, för att 

troligtvis inge ett större förtroende hos sina låntagare.68  

Då vi besökte Kronofogdemyndigheten i Östersund och diskuterade undantagen i 

konsumentkreditlagen, fick vi intrycket av att myndighetsuppdraget är svårt att uppfylla med 

den nuvarande lagstiftningen. Detta då deras förebyggande arbete mot överskuldsättning 

rimmar illa med undantagen i lagstiftningen. Vi anser att detta är uppenbart men det är dock 

inget de kan bekräfta med myndighetens krav på opartiskhet.   

Vi har även tittat närmre på några fall från Marknadsdomstolen där konsumentombuds-

mannen har stämt sms-låneföretag inför rätta. I MD 2007:17 hade konsumentombudsmannen 

ett flertal yrkanden men endast ett bifölls. Ett av de yrkandena som ej bifölls gällde bristande 

information om kreditens effektiva ränta och kostnader vid marknadsföringen av krediten. 

Där konstaterade domstolen att genom undantaget i konsumentkreditlagen 6 § fanns ingen 

skyldighet att lämna sådan information i marknadsföringen av sms-lån. Med detta konstaterar 

vi att undantaget i 6 § även befästs i praxis.  

Andra domar har berört de avgifter som sms-låneföretagen tar ut vid sin kreditgivning. Där 

har konsumentombudsmannen haft större framgång och fått företagen fällda för felaktiga 

avgifter. Dock har det i praktiken endast lett till att företagen ändrat från avgift till ränta på 

sina lån. Det positiva med det är att konsumenten får en tydligare prisbild av kostnaden för 

krediten.  

                                                 
68 https://www.easycredit.se/index.asp?sub=om-easycredit 
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Det nya lagförslaget som regeringen släppte i slutet av december 2009 innehåller förslag på 

skärpta regler vid kreditgivning. Lagen blir stramare för sms-låneföretagen vilket innebär att 

konsumentskyddet stärks. Detta genom skärpta regler gällande information till låntagarna, 

både innan man ansöker om krediten samt vid avtalets ingående. Informationen ska bland 

annat gälla den effektiva räntan, som nu måste redovisas samt andra räntesatser och avgifter. 

Detta anser vi medför ett enklare sätt för konsumenten att ta ställning för om han eller hon 

tycker det är värt att ta krediten, med tanke på de höga kostnaderna för lånen. Promemorian 

innehåller även ett krav på företagen att genomföra kreditprövning av sina kunder, detta gäller 

för alla företag som sysslar med kreditgivning. Även detta är ett sätt att förbättra 

konsumentskyddet och förhoppningsvis minska överskuldsättningen. Detta ser vi som en 

positiv nyhet och en av de viktigare åtgärderna för att stärka konsumentskyddet och minska 

överskuldsättningen. Vi tror att många inte skulle kunna ta sms-lån om kreditprövning varit 

obligatorisk och då förhoppningsvis sluppit hamna i Kronofogdemyndighetens register.  

  

I direktivet kommer även ett krav på en organisation som ser till konsumentens intressen och 

som bedriver tvistlösning utanför domstol. ARN är den myndighet i Sverige som finns för 

konsumenten att vända sig till då han eller hon anser sig blivit felbehandlad. Att vi ska få ett 

nätverk inom EU som hjälper konsumenter att lösa tvister då man slutit avtal utanför 

medlemslandet men inom EU ser vi som ett bra initiativ. Trots att Sverige redan är anslutna i 

detta nätverk via ARN, så blir det lättare för privatpersoner att få hjälp utanför hemlandet. Då 

det nu blir mer uppmärksammat att det finns en möjlighet till hjälp och det är positivt. Vi tror 

att många människor helt enkelt inte vetat om att ECC via ARN kunnat hjälpa till i 

kredittvister utanför Sverige. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att konsumentskyddet stärks med den kommande 

konsumentkreditlagen om den antas. Däremot kommer inte problemet med överskuldsättning 

helt att upphöra i och med en ny lag. Men vi tror att det blir lättare för konsumenter att fatta 

kloka beslut som passar deras ekonomiska situation. Sms-låneföretagen kommer inte att 

kunna bedriva sin verksamhet så som de gör idag med den nya lagen.  

Vi tycker att den nya lagen är ett steg i rätt riktning även om man aldrig kan frångå det egna 

ansvaret man har som konsument för sin egen ekonomi.    
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Muntliga källor 
 
Intervju med Petra Rosvall och Anna-Karin Olsson på Kronofogdemyndighetens 

kommunikationsenhet i Östersund, den 10 december 2009. 

 

Korrespondens via e-post med Anna Hallqvist, jurist på rättsavdelningen, Konsumentverket. 

Svaret inkom den 10 december 2009. 
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Bilaga 1- Frågor till Konsumentverket 
 
Vi är två studenter på Mittuniversitetet som skriver vår C-uppsats inom rättsvetenskap. Vi har 
tänk skriva om de så kallade ”sms-lånen” som kom 2006. Detta genom att bland annat se hur 
Konsumentverkets tillsyn över dessa företag fungerar.  
 
 

• Hur bedrivs er tillsyn av de företag som inte står under finansinspektionens 
granskning, då främst de som sysslar med korttidskrediter? 

 
• Har ni någon form av registrering av de företag som sysslar med denna typ av lån? 

Och för ni statik över de ärendena? 
 

• Hur fungerar ert nuvarande samarbete med Kronofogdemyndigheten samt 
Finansinspektionen, utifrån ”sms-lånen”? 
 

• Hur ser ni på att denna typ av verksamhet inte är tillståndspliktiga hos 
Finansinspektionen? 
 

• Hur ser ni på den rådande lagstiftningen på denna typ av låneform? 
 

 
• Har ni någon aktiv dialog med regeringen eller justitiedepartementet angående 

regleringen kring denna typ av lån?     
 

• Hur ser ni på behovet av information till allmänheten och särskilt ungdomar om denna 
typ av lån?  
 

Är det något mer ni vill tillägga som ni anser vara av vikt för oss i vårt arbete med denna 
uppsats.  
 
 
Vi är tacksamma för er hjälp!  
 
 
 
Linn Mårtensson lima0707@student.miun.se 
 
Maria Hjalmarsson mahj0701@student.miun.se 
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Bilaga 2 - Frågor till Kronofogdemyndigheten 
 
Vi är två studenter på Mittuniversitetet som skriver vår C-uppsats inom rättsvetenskap. Vi har 
tänk skriva om de så kallade ”sms-lånen” som kom 2006. Detta genom att bland annat se hur 
Kronofogdemyndigheten hanterat problemet med allt fler betalningsföreläggande och 
framförallt bland ungdomar.  
 
Vi ser gärna att vi får komma och träffa en handläggare personligen men mailar redan nu ett 
utkast av våra frågor. Detta för att underlätta för er.  
 
 
 

• Har denna typ av lån lett till en överbelastning på myndigheten, och i så fall hur har ni 
hanterat detta? Har ni någon form av statistik över ökningen av antalet ärenden som 
rör denna låneform?  

 
• Hur fungerar ert nuvarande samarbete med Konsumentverket samt 

Finansinspektionen, utifrån ”sms-lånen”? 
 

• Hur ser ni på att denna typ av verksamhet inte är tillståndspliktiga hos 
Finansinspektionen? 
 

• Hur ser ni på den rådande lagstiftningen på denna typ av låneform? 
 

 
• Har ni någon aktiv dialog med regeringen eller justitiedepartementet angående 

regleringen kring denna typ av lån?     
 

• Hur ser ni på behovet av information till allmänheten och särskilt ungdomar om denna 
typ av lån?  
 

 
 
 
Vi är tacksamma för din hjälp!  
 
 
 
Linn Mårtensson lima0707@student.miun.se 
 
Maria Hjalmarsson mahj0701@student.miun.se 
 
 


