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1. INLEDNING
Konsumtionslånen ökar i samhället. De sker via snabblån, avbetalningar med ränta och via nya
former av krediter. Gemensamt för konsumtionslånen är en stor risk att hamna i en spiral av höga
räntor och avgifter som för många blir svåra att klara av. Marknadsföringen är ofta inriktad mot
konsumenter med låga inkomster och kreditprövningar är alltför ofta bristfälliga.
Konsekvenserna syns både på individnivå där överskuldsatta dras med hög psykisk och fysisk
ohälsa. På samhällsnivå spär konsumtionslånen på en materiell konsumtion med ett redan
ohållbart högt och växande ekologiskt fotavtryck, och på den ekonomiska sidan skapar skulderna
en riskfylld instabilitet och stora samhällskostnader.
Sveriges Konsumenter välkomnar de regleringar av snabblån och insatser för överskuldsatta
som gjorts, mer måste göras. Vi föreslår en rad politiska initiativ som bland annat skulle
reglera räntor och kostnader för alla typer av konsumtionslån, skärpa marknadsföringslagen
ytterligare, ge överskuldsatta fler möjligheter att ta sig ur sin situation, men framförallt
understödja välinformerade och övervägda beslut från konsumenter för att minska risken till
överskuldsättning.
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2. BAKGRUND
Vi lever idag i ett kreditsamhälle. För några decennier sedan var det vanligt att låna till stora
inköp som boende eller bil. Idag bekostas inte sällan allt ifrån kläder, leksaker, elektronik och
resor till hyra och räkningar med lånade pengar.
Svenskarnas skulder har ökat långt snabbare än inkomsterna1 och internationellt sett har Sverige
rekordhög skuldsättning hos privatpersoner. Som del av den disponibla inkomsten har skulderna
ökat från 90 till 170 procent från 1990-talets mitt tills nu. Idag är de privata skulderna 1,5 gånger
högre än genomsnittet i Euroområdet2. Trenden har hållit i sig men ökningstakten har det senaste
året försvagats3, mycket för att bolåneskulderna har minskat, vilka utgör 80 procent av hushållens
skulder.
En trend som fortsätter är dock ökningen av konsumtionslån, vilka sedan 2008 nästan har
tredubblats4. Dessa står nu för 18 procent av hushållens skulder, men samtidigt för majoriteten av
skuldbetalningarna4. Detta för att konsumtionslån har högre räntor och högre amorteringstakt än
andra lån. Sedan 2008 har volymen på nya lån under 50 000 kronor tredubblats4.
Det finns idag ingen enhetlig definition av överskuldsättning. 417 6935 personer fanns i
Kronofogdens register 2018. Många av dessa personer betalar dock av sina skulder och lämnar
registret, men 22 procent6 är fortfarande kvar i registret efter fem år. År 2013 hade över
95 000 personer4 i registret en skuld från innan 1992, vilket tyder på att de inte kommer ur sin
överskuldsättning. 175 885 barn5 lever också år 2018 i hushåll med skulder hos Kronofogden.
Denna statistik täcker dock inte in alla med stora skuldproblem. Många överskuldsatta antas
finnas utanför Kronofogdens register�.
Orsaker till överskuldsättning
En viktig orsak till överskuldsättningen är att företag som ger krediter för konsumtion expanderat
sin marknadsföring och riktat den till grupper med lägre inkomster och lockat med snabba
pengar till konsumtion, utan att kräva säkerhet för lånen. Fler och fler varor går nu också att
köpa på avbetalning som på grund av avgifter är detsamma som krediter med ränta. Avbetalning
marknadsförs hårt och är ofta i e-handeln presenterat som ett förstahandsval.
Finansinspektionen visar också på att ökningen av konsumtionslån sammanfaller med en ökad
e-handel. Detta verkar vara en orsak då många köp på internet ofta betalas på kredit�.
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SvD 2018. https://www.svd.se/om/hushallens-skulder
SOU 2013. https://www.regeringen.se/49bb85/contentassets/7d6ed04741ab4b9badd089ed01fd3039/
overskuldsattning-i-kreditsamhallet-sou-201378-hela-betankandet
SR 2018. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7029926
FI 2018. https://www.fi.se/contentassets/1f940c907eb94e16806c8f774622ce0b/konsumtionslan_2018.pdf
Kronofogden 2018. https://www.kronofogden.se/statistikantalskuldsatta.html
Kronofogden 2018. https://www.kronofogden.se/download/18.77420b161614b6f				
20248b0f/1522230581836/Forstagangsgaldenarer_slutversion.pdf
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I och med att Kronofogdemyndigheten fungerar som en sorts garant för indrivning av skulder,
och är kostnadsfri för långivaren, så skapas en benägenhet för långivare att ta för stora risker och
överskatta låntagare. En kartläggning genomförd av Finansinspektionen visar att det finns
långivare som inte ens tar in uppgifter om ett hushålls samlade befintliga skulder7.
En LO-rapport pekar på minskat ekonomiskt stöd vid arbetslöshet och sjukdom, färre
medlemmar i a-kassan samt osäkrare anställningar som anledningar till att fler med dåliga
ekonomiska förutsättningar ansett sig tvungna att skuldsätta sig8.
Bristande förståelse om privatekonomi och sin egen betalningsförmåga är förmodligen också en
orsak till att konsumenter tar lån de inte kan betala tillbaka. Enligt undersökningar genomförda
av Finansinspektionen saknar ungefär hälften av konsumenterna grundläggande kunskap om
finansiella koncept såsom ränta, finansiell risk eller inflation. En stor del av konsumenterna saknar
också färdigheter i grundläggande matematik. Bland de med lägre kunskaper i undersökningen
fanns en överrespresentation av personer utan högskoleutbildning, personer med lägre inkomster
samt äldre, kvinnor och utrikesfödda9.
Finansinspektionen pekar även på att forskning i beteendevetenskap visar hur människors val
påverkas av hur de presenteras, till exempel i vilken ordning valen ges10. I detta avseende är
utformningen av marknadsföring och plattformar för internet-handel väldigt viktig.

7
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9
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FI 2018. https://www.fi.se/contentassets/1f940c907eb94e16806c8f774622ce0b/konsumtionslan_2018.pdf
LO 2016. http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_langvarig_overskuldsattning_
pdf/$File/Langvarig_overskuldsattning.pdf
FI 2015. https://www.fi.se/contentassets/a415dba719684ff4a29fd9c7fad3c541/finansiell_formaga_2015ny.
pdf
FI 2017. https://www.fi.se/contentassets/4835d2aae077404591f447b5d13fec7b/kons2017.pdf
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3. PROBLEM MED KONSUMTIONSLÅN
Ohälsa och sociala problem
De som framförallt blir överskuldsatta är de som drabbas av livskriser såsom arbetslöshet,
sjukdom, skilsmässa eller liknande kriser. Låginkomsttagare, lågutbildade, arbetslösa, sjukskrivna
och ensamstående är överrepresenterade bland överskuldsatta1.
Skuldfällan förvärrar i sin tur de sociala problemen och förstärker stress och en ohälsosam livsstil.
Överskuldsatta är extremt överrepresenterade vad gäller många ohälsotal såsom depression,
ångest, psykisk sjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Folkhälsomyndighetens
kartläggning av överskuldsattas hälsa har var sjätte överskuldsatt försökt ta sitt liv2. En annan
studie kom fram till att dödligheten är 30 gånger högre3 hos överskuldsatta än hos genomsnittet.
Barn i ekonomiskt utsatta familjer riskerar att senare få fysiska och psykiska sjukdomar, hamna
utanför arbetsmarknaden och löper större risk att hamna i kriminalitet4.
Även för konsumenter som inte är överskuldsatta är konsumtionslånen kännbara. Hushåll med
större konsumtionslån betalar i genomsnitt en fjärdedel av sin inkomst i amortering och ränta5.
Miljöproblem
Samtidigt som konsumtionslånen till stor del bidrar till överskuldsättning i samhället och
de sociala problem detta medför så har det ekologiska fotavtrycket från svensk konsumtion
ökat. Idag förbrukar den genomsnittliga konsumenten i Sverige naturresurser och släpper ut
växthusgaser som om vi hade över fyra jordklot6. Särskilt ökar våra växthusgasutsläpp från
konsumtionsvaror tillverkade i andra länder7.
Mycket måste göras för att göra vår konsumtion mer hållbar. Lån kan å ena sidan spela en
viktig roll för stat och företag vad gäller investeringar i hållbarare teknik, grön stadsplanering,
utsläppssnål infrastruktur, förnyelsebar el eller anpassningar till ett varmare klimat. Via gröna
sparprodukter kan konsumenter vara med att finansiera detta.
Att låna av framtiden till snabb konsumtion eldar å andra sidan på den redan ohållbara
konsumtionen. Givetvis kan lånade pengar gå till mer eller mindre miljöbelastande produkter
eller tjänster, men så länge varorna i våra butiker i genomsnitt har ett stort ekologiskt fotavtryck
förvärras läget av den lånefinansierade konsumtionen.
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LO 2016. http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_langvarig_overskuldsatt
ning_pdf/$Fi		le/Langvarig_overskuldsattning.pdf
SvD 2015. https://www.sydsvenskan.se/2015-03-24/var-sjatte-overskuldsatt-har-forsokt-ta-sitt-liv
Konsumentverket 2010. http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:378555/FULLTEXT02.pdf
Bynner, John (1998). Origins of social exklusion: risk factors affecting young children. London: City
University.
FI 2018. https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/rapporter/2018/svenska-lan-till-konsumtion/
WWF 2020. http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-re			
port/1672817-tva-tredjede lar-av-planetens-ryggradsdjur-riskerar-att-forsvinna-till-2020
Naturvårdsverket 2017. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/		
Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/
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Ekonomiska makro-problem
Ekonomer varnar dessutom för att den ökande skuldsättningen gör ekonomin mer och mer
sårbar för en ekonomisk nedgång eller kris8.
För den offentliga sektorn medför överskuldsättning en stor kostnad i form av sjukvårdskostnader
och insatser mot arbetslöshet såsom försörjningsstöd9. De ekonomiska incitamenten att jobba
kan också minska vid löneutmätning hos Kronofogdemyndigheten eftersom myndigheten
driver in alla inkomster över ett satt belopp. Det finns förstås ett motiv för den som genomgår
löneutmätning att öka sin inkomst för att snabbare bli skuldfri. För de som inte har möjlighet att
betala mer än de månatliga räntekostnaderna kan dock situationen kännas hopplös och viljan att
arbeta kan påverkas.
Kronofogdemyndigheten beräknade 2008 samhällskostnaderna för överskuldsättning till mellan
30 och 50 miljarder kronor per år9.

8
9

8

SvD 2018. https://www.svd.se/storbanken-politikerna-har-gjort-hushallen-sarbara
LO 2016. http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_langvarig_overskuldsatt		
ning_pdf/$File/Langvarig_overskuldsattning.pdf
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4. OLIKA TYPER AV KONSUMTIONSLÅN
Snabblån
Den sannolikt mest problematiska formen av konsumtionslån är de så kallade snabblånen. Dessa
kallas också högkostnadskrediter, vilka definieras av lagen som ett lån med en ränta som är minst 30
procentenheter högre än referensräntan (Riksbankens reporänta). Snabblån gäller ofta relativt små
belopp och kräver ofta ingen säkerhet eller några speciella krav på låntagaren.
Marknadsföringen av snabblån har särskilt riktat in sig mot grupper med svag ekonomi och lockat
med tillgång till snabba krediter utan att de totala kostnaderna har varit tydliga. Genom riktad
reklam har dessa grupper matats med en förskönande bild av snabblån som mer fördelaktiga och
mindre riskfyllda än vad de egentligen är. Kreditprövningar har ofta varit bristfälliga och många
gånger har den effektiva krediträntan (den totala kostnaden) överstigit 1 000 procent.
Den 1 september 2018 började nya regler för snabblån gälla. Detta innebar regleringar i
konsumentkreditlagen – räntetak och kostnadstak för snabblån samt begränsningar i lånens löptid
– samt regleringar i marknadsföringslagen gällande snabblån. Förändringarna var helt i enlighet
med de krav Sveriges Konsumenter drivit i flera år.
Avbetalningar/faktura-krediter
En avbetalning innebär att konsumenten delar upp betalningen över tid. Företaget betalar alltså
konsumentens vara och hen blir skyldig summan. Detta är alltså ett lån och det tas därför ut
en avgift som fungerar som en ränta. Lånet är oftast egentligen inte till företaget utan till ett
kreditbolag som företaget använder sig av.
Ett ökande antal konsumenter får problem med skulder då de handlar med delbetalning1.
Via samarbeten mellan butiker, företag och kreditbolag erbjuds fler och fler typer av varor på
avbetalning. Dessa köp är för de flesta konsumenters privatekonomi i längden bättre att spara till,
om köpen alls svarar mot ett verkligt behov eller ett genomtänkt beslut.
Idag kan allt från telefoner, elektronik, kläder och datorer till tele-abonnemang, resor och
eventbiljetter köpas på avbetalning. Ofta framhålls avbetalning och fakturabetalning i e-handlarnas
kassor och det har även hänt att direktbetalning är dolt för konsumenten2. Fakturor från
betaltjänstföretaget Klarna har även lockat3 med alternativet att betala en lägre månadskostnad vid
avbetalning utan att den totala kostnaden har framkommit. Då den nya avbetalningsplanen varit
förifyllt har detta vilselett konsumenter att betala högre ränteavgifter än de tänkt från början. Efter
kritik och varningar från Konsumentverket har Klarna åtgärdat problemet. Fortfarande kommer
dock klagomål in från konsumenter som menar att de får påminnelseavgifter utan att ha nåtts med
en faktura.

1
2
3

SR 2012. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5321129
SR 2017. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6841814
DI 2018. https://digital.di.se/artikel/konsumentverket-kritiserar-klarna-men-lagger-ner-utredning
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Större blancolån
Blanco-lån är ett lån utan säkerhet med fastställd amorteringsplan och förfallodag. De flesta
blancolån ligger runt 100 000 kronor. En relativt vanlig metod är att konsumenter tar blancolån
för att lösa in flera mindre lån. Konsumenter som lever på små marginaler kan ta fler och fler
små lån för att ha råd med avbetalning och andra utgifter. Cirka 90 procent av de som tar lån
under 2000 kronor har redan en skuld till samma kreditbolag4. Ett blancolån kan i vissa fall
vara en lösning för att reducera smålånen till ett lån med lägre räntekostnader, men ibland leder
detta istället till att skuldproblemen förvärras, då den totala kostnaden över tid kan öka (se nästa
stycke).
Samlingslån
Ett samlingslån är en tjänst som gör att du byter alla dina lån mot ett lån. Detta kan ha en
fördel för konsumenten då det blir mindre lån att hålla reda på och den totala räntekostnaden
kan bli lägre. Det är dock inte säkert att den totala kostnaden alltid blir lägre, särskilt svårt att
få ner räntan är det om konsumenten har betalningsanmärkningar. Låneföretag såsom Lendo
har varnats av Konsumentverket för vilseledande marknadsföring5 . Bland annat har bolagen
beskrivit en sänkt månadskostnad som en besparing, medan i själva verket handlar om lägre
amorteringsbelopp, vilket inte minskar kostnaden över tid.
Revolverade krediter
Revolverande krediter är ett låneutrymme som konsumenten kan använda när den vill. Exempel
på detta är kreditkort eller kontokrediter vid internetköp. Revolverande krediter har oftast ett
tidsspann där all kredit är räntefritt, men om lånet inte betalas tillbaka inom tidsspannet tas en
relativt hög ränta. Oftast finns ingen amorteringsplan eller förfallodag efter att tidsspannet är
över.
För de flesta konsumenter innebär kreditkort eller kontokrediter inga problem. För konsumenter
som har svårt att begränsa sitt köpande eller som har svårigheter med att uppskatta sin budget,
kan revolverande krediter bli ett problem. För konsumenter som till exempel lätt hamnar i
spelberoende kan den snabba möjligheten till kredit förstärka problemen (se nästa stycke). Det
outnyttjade låneutrymmet som finns på en konsuments kreditkort eller kontokrediter kan också
räknas in i kreditupplysningen för andra lån och därmed, utan att konsumenten har insett detta,
begränsa möjligheten att kunna få ett lån beviljat6.
Spel för krediter
Att ge krediter för spel är inte tillåtet. Det finns dock flera spelbolag som kringgår lagen7 genom
att använda sig av kreditbolag. Bland annat är det fullt möjligt att spela på nätkasinon och betala
med fakturatjänster som erbjuder delbetalning8.
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FI 2018. https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/rapporter/2018/svenska-lan-till-konsumtion/
Expressen 2017. https://www.expressen.se/dinapengar/laneforetagens-reklam-doms-ut/
Konsumenternas 2015. https://www.konsumenternas.se/lana/olika-lan/om-konsumtionslan/avbetalning
SVT 2015. https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/sa-gor-foretagen-for-att-runda-svenska-lagar
SR 2018. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1019548?programid=3626
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5. NYLIGEN INFÖRDA ÅTGÄRDER
En strategi för att motverka överskuldsättning har presenterats av regeringen och röstats igenom
av Riksdagen1; dels i maj 2016 genom lagändringar gällande överskuldsatta2 och dels i maj 2018
genom lagändringar angående snabblån3. Sammantaget innehåller strategin följande:

1
2
3

•

Räntetak och kostnadstak införs på högkostnadskrediter (snabblån). Räntetaket är på
40 procent över referensräntan och kostnadstaket innebär att konsumenten aldrig ska
behöva betala mer i ränta och avgifter än 100 procent av kreditbeloppet. Det ska också
vara svårare att förlänga löptiden på högkostnadskrediterna.

•

Marknadsföringen av konsumtionslån ska vara ”måttfull” och konsumenten ska få
information om att det handlar om en högkostnadskredit, om dess risker och var hjälp
med överskuldsättning finns att få. Det ska också bli lättare att stoppa reklam som bryter
mot reglerna. Någon civilrättslig ersättning till drabbade konsumenter har dock inte
införts.

•

Kraven på kreditprövning skärps något. Långivare måste ta hänsyn till att låntagaren har
tillräckligt mycket pengar att leva för.

•

Utmätning tar större hänsyn till barnfamiljers levnadsbehov.

•

Skuldsanering har underlättats, så att det blir lättare att ansöka om och genomgå en
skuldsanering samt att saneringen ska gå snabbare.

•

Förtydligade rekommendationer till kommunerna att erbjuda mer effektiv
skuldrådgivning.

•

Samarbetet mellan myndigheter ska stärkas genom ett samverkansråd, där bland annat
Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Kriminalvården och
försäkringskassan deltar. Även civila grupper och företag är inbjudna att delta.

•

Initiativ har tagits till finansiell folkbildning genom bland annat att Finansinspektionen
ska utbilda informatörer som ska vända sig till utsatta grupper.

Regeringen 2015. https://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/strategi-for-att-motverka-overskuldsatt
ning/
Riksdagen 2016. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/debatt-om-forslag/skuldsane		
ring---forbattrade-mojligheter-for_H301CU19
Riksdagen 2018. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/rantetak-och-an		
dra-atgarder-pa-marknaden-for_H501CU20
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5. VÅRA POLITISKA LÖSNINGAR
Politikerna har med nyligen nämda insatser gjort mycket för att minska det antal som i framtiden
kan tänkas hamna i skuldfällan och också gjort det lättare för överskuldsatta. Men fler insatser
behövs. Alla typer av överdrivna konsumtionslån, utan rätt regleringar, medverkar till en ohållbar
överbelåning och konsumtion. För att gå vidare föreslår Sveriges Konsumenter följande politiska
lösningar.
Minska riskerna för skuldsättning
Skärp marknadsföringslagen
Ytterligare skärpa och precisera marknadsföringsregleringen av konsumtionslån.
Exempelvis behöver ”måttfullhet” förtydligas i antingen praxis eller lagtext och
civilrättslig påföljd införas om du som konsument blivit ”inlurad” i ett lån du inte
kan betala tillbaka. Marknadsföringen som är särskild riktad till utsatta grupper bör
också förbjudas. Till exempel finns annonser på internet riktad specifikt till personer
med betalningsanmärkningar. Även om inte alla dessa konsumenter är olämpliga
för konsumtionslån borde risken för överskuldsättning vara större och vi ansser
det därför olämpligt att rikta in sig till denna grupp. På samma sätt som risk för
överdriven och ohälsosam konsumtion av alkohol och tobak motiverar en kraftigt
reglerad marknadsföring bör konsumtionslånens negativa effekter motivera liknande
regleringar. Den varningstext och hänvisning till skuldrådgivning som numera är
obligatorisk vid marknadsföring av högkostnadskrediter borde även gälla andra
konsumtionslån.
Inför reflektionsperiod
En reflektionsperiod efter besked om snabblån gör att konsumenten får tid till
eftertanke och möjlighet att ångra lånet. Detta skulle förebygga impulslån. I likhet
med vad Finland infört borde snabblån inte kunna tas sena kvällar och nätter, för att
motverka impulslån i samband med spel och alkohol.
Inför räntetak och kostnadstak
Ett räntetak och kostnadstak för andra typer av konsumtionslån än
högkostnadskrediter måste utredas omgående. Utredningen bör gälla eventuella
regleringar av avbetalningar, större blanco-lån, samlingslån och revolverande krediter.
Att utöka räntetaket och kostnadstaket till alla konsumtionslån kan rimligen tänkas ha
samma berättigande för att motverka överskuldsättning som de införda regleringarna
av högkostnadskrediter. Utgångspunkten borde vara att regleringen ska gälla den
effektiva räntan och innehålla en begränsning av lånens löptid såsom gjorts för
högkostnadskrediter.
Ställ krav på kreditprövning
Öka kreditgivarens ansvar vid kreditprövning. Jämkning till följd av bristfällig
kreditprövning bör vara lättare att utdela. Konsumentkreditlagen kan behöva
modifieras.
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Låt långivaren betala
Långivaren ska stå för en större kostnad vid verkställighet hos Kronofogden
om inte tillräcklig kreditupplysning har insamlats och säkerhet inte krävts för
lånet. Finansinspektionen måste också få tillräckliga resurser att granska företags
kreditprövningar för att upptäcka brister.
Stoppa spelbolag som kringgår lagen
Inför åtgärder för att komma åt spelbolag som utnyttjar kreditbolag och därmed
kringgår lagen. Skärpt tillståndsgivning för kreditverksamhet och skärpt tillsyn genom extra resurser till Finansinspektionen.
Förhindra krediter till unga
Inför obligatoriska ålderskontroller vid såväl e-handel som i fysiska butiker för att
försäkra att minderåriga inte köper på kredit, vilket idag är olagligt.
Förbjud avbetalning som förstahandsval
Avbetalning ska aldrig uppges som förstahandsval vid betalningar., och inte heller
lyftas fram med större skrift eller formuleras som mer fördelaktigt än direktbetalning.
Vid abonnemang där telefoner och andra specialerbjudanden ingår måste det tydligt
anges vad den totala kostnaden blir och vad konsumenten får.
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Underlätta för överskuldsatta
Skuldamnesti
Slutlig preskription efter 15 år, enligt rekommendation från en SOU-utredning1 från
2013.
Inför garantistiftelse
Inför en ”garantistiftelse”2 som likt i Finland kan gå i borgen för överskuldsatta så
att de kan beviljas ett banklån till en skälig kostnad för att betala av gamla skulder
med höga räntor (om detta är lämpligare än skuldsanering ur den överskuldsattes
perspektiv).
Avbetalning på kapitalbelopp först
Idag förmår en del skuldsatta bara betala räntekostnaderna och därmed minskar inte
skulden över tid. Ändra därför avräkningsreglerna så att låntagare i Kronofogdens
register först betalar av på kapitalbeloppet och sedan på räntor och avgifter. På detta
sätt kan låntagaren snabbare bli skuldfri och skulden minskar hela tiden även om
den skuldsatta bara kan betala ett litet månadsbelopp. Detta skulle underlätta både
privatekonomiskt och psykologiskt.
Utbildning och information
Obligatorisk information om månadskostnad
Idag är det obligatoriskt att ange den effektiva räntan, alltså den totala kostnaden
(inklusive alla räntor och avgifter) i relation till kreditbeloppet (oftast i procent). Med
tanke på att många som skuldsätter sig har bristande förståelse för privatekonomi och
matematik, bör det också bli obligatoriskt att visa både den månatliga kostnaden där
amorteringsbelopp och andra kostnader sammanräknas, samt den totala kostnaden
över tid. Detta för att ge impulsiva konsumenter eller konsumenter med bristande
matematiska kunskaper en tydlig direkt överblick över den ekonomiska konsekvensen
av lånet.
Information om krediter och kreditkort
Det borde vara obligatoriskt att informera om att låneutrymmet för revolverande krediter – kreditkort och kontokrediter på internet – kan påverka konsumentens möjlighet att ta lån.
Utöka folkbildningen
Utöka satsningarna på folkbildning i sparande och finansiella tjänster samt dess risker.
Inför mer privatekonomi i skolplanen.

1
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Regeringen 2010. https://www.regeringen.se/49bb85/contentassets/7d6ed04741ab4b		
9badd089ed01fd3039/overskuldsattning-i-kreditsamhallet-sou-201378-hela-betankan		
det
Takuu Säätiö 2018. https://www.takuusaatio.fi/sv/garanti-stiftelsen
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Myndigheter och stöd
Öka samarbetet mellan myndigheter
Om en anmälan om löneutmätning inkommer borde Kronofogdemyndigheten först
medla för att långivare och låntagare ska nå en överenskommelse. Den skuldsatte
borde i samband med verkställighet hos Kronofogden få obligatorisk information
om de sociala myndigheter (och eventuellt civila grupper) som hen kan vända sig till
om det finns speciella sociala skäl till skuldsituationen. Genom myndighetssamarbete
bör socialtjänsten även kunna kontakta eller uppsöka skuldsatta för att ta reda på om
myndigheten kan bistå med hjälp.
Korta köerna till den kommunala skuldrådgivningen
Ingen ska behöva vänta längre än fyra veckor. Kan inte efterfrågan på skuldrådgivare i
en kommun tillfredsställas borde kommunen kunna samarbeta med grannkommuner
för att skuldsatta ska kunna få råd fortare
Minska domstolskostnader
Minska kostnaderna för konsumenter att driva ett fall gällande kreditavtal till domstol.
Antingen genom en ombudsman för låntagare som kan driva en rättstvist eller ett
ekonomiskt och juridiskt stöd till låntagare i rättsprocesser.
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Sveriges Konsumenter är en oberoende ideell organisation som arbetar
för ökad konsumentmakt. Vi verkar för alla konsumenters självklara rätt
till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val.
Organisationen arbetar brett med konsumentfrågor, men lägger också
särskilt fokus vid frågor som rör livsmedel, banktjänster, tillgänglighet,
integritet på nätet och hållbar konsumtion. Bakom vår organisation står 21
medlemsorganisationer.
Vi driver frågor både nationellt, inom EU och internationellt och
representerar konsumentperspektivet i ett 30-tal forum. Däribland genom
aktivt medlemskap i den europeiska konsumentorganisationen BEUC, i
Consumers International och standardiseringsorganet ANEC.
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uppdrag av kommuner rådgivande konsumentvägledning.
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