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Sammanfattning	  

I konsumentkreditlagen (2010:1846), (”KkrL”), finns bestämmelser om kreditprövning vid 

kreditgivning till konsumenter. Bestämmelserna i KkrL omfattar alla kommersiella kreditgiv-

are och har till syfte att skydda konsumenter från att ingå kreditavtal som på olika sätt kan 

vara mindre lämpliga för konsumenten. Tillsynsansvaret enligt KkrL är delat mellan Finans-

inspektionen (”FI”) och Konsumentverket (”KOV”). 

 

Enligt den nu gällande KkrL föreligger ett krav på att genomföra en kreditprövning innan en 

konsument beviljas en kredit, se KkrL 12 §. Bestämmelsen har till syfte att skydda konsumen-

ter mot överskuldsättning. Ett krav på kreditprövning har inte alltid varit en del av KkrL och 

ett eventuellt införande av en sådan bestämmelse har i omgångar stött på kritik. Av den an-

ledningen dröjde det till 2004 innan kravet blev en del av KkrL.  

 

För att upprätthålla regelefterlevnad av KkrL 12 § och således skyddet för konsumenter är det 

av vikt att det finns en aktiv tillsyn. Tillsynen avseende konsumentkreditlagen har, sedan den 

första lagen infördes, varit delad mellan KOV och FI. Syftet med denna uppsats har varit att 

utreda huruvida det föreligger skillnader i myndigheternas tillsynsarbete, vilka problem even-

tuella skillnader kan leda till och vilka förändringar som eventuellt bör göras. Jämförelsen 

mellan tillsynsmyndigheternas arbete har haft sin utgångspunkt i kravet på kreditprövning 

enligt KkrL 12 § och vilka krav som respektive tillsynsmyndighet anser föreligga enligt be-

stämmelsen.  

 

Det konstateras i uppsatsen att det föreligger skillnader i myndigheternas tillsyn och att det 

kan finnas flera anledningar till det. Skillnaderna kan bland annat bero på att myndigheternas 

instruktioner och regleringsbrev samt myndigheternas allmänna råd avseende kreditprövning-

ar ser olika ut. En annan eventuell anledning som diskuteras är myndigheternas tillvägagångs-

sätt för att arbeta med tillsynen. De problem som skillnader i tillsynen kan leda till diskuteras. 

Det är framförallt skyddet för konsumenter som uppmärksammas men även det faktum att 

kreditgivarna inte kan verka på lika konkurrensvillkor. Med beaktande av de problem som 

den bristande tillsynen leder till förs även en diskussion om eventuella förändringar som bör 

göras. 
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1	  Inledning	  

1.1 Bakgrund 

Alla näringsidkare som i sin verksamhet erbjuder krediter till konsumenter måste efterleva 

KkrL. Enligt KkrL 12 § måste en kreditgivare genomföra en kreditprövning innan kreditgivar-

en beviljar en kredit till en konsument. Kreditprövningen innebär att kreditgivaren ska få en 

uppfattning om konsumentens ekonomiska situation för att således kunna ta ett välgrundat 

beslut huruvida konsumenten ska beviljas krediten eller inte. Tillsynen över att kreditgivare 

efterlever KkrL är enligt KkrL 49 § delad mellan FI och KOV. Beroende på vilken typ av 

verksamhet kreditgivaren bedriver är det antingen FI eller KOV som är tillsynsmyndighet 

avseende KkrL. 

 

Vad som ska anses omfattas av kravet på kreditprövning enligt KkrL 12 § har i omgångar 

varit uppe för debatt. När den första konsumentkreditlagen infördes ansågs det inte finnas ett 

behov av ett lagstadgat krav på kreditprövning för att få bevilja en kredit till en konsument. 

Krav på kreditprövning infördes först genom en lagändring 2004 och har sedan dess utveck-

lats i riktning mot fler och fler krav för att få bevilja en kredit. Framförallt skedde stora för-

ändringar genom den senaste och nu gällande KkrL. Lagen infördes år 2010 och bygger på ett 

direktiv från Europeiska Unionen (”EU”). Det övergripande syftet med de skärpta reglerna 

var att minska överskuldsättningen hos konsumenter och således skydda konsumenter från att 

ingå kreditavtal som konsumenten inte har förmåga att fullfölja. Framförallt skulle den 

skärpta regleringen innebära att de så kallade snabblåneföretagen inte i samma utsträckning 

skulle kunna bevilja krediter till icke-kreditvärdiga konsumenter.1  

 

Efter att den nu gällande KkrL infördes 2010 har dock överskuldsättningen fortsatt att öka. En 

av de åtgärder som har vidtagits för att minska problemen med överskuldsättning är att kre-

ditgivare, vars verksamhet innebär att erbjuda lån och krediter till konsumenter, måste ansöka 

om tillstånd hos FI, se lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Syftet 

med att genomföra denna lagstiftning var även här att begränsa antalet snabblåneföretag som 

                                                
1 Prop. 2009/10:242, s. 1. 
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beviljade krediter till icke-kreditvärdiga konsumenter. Således skulle ett krav på tillstånd bi-

dra till att minska överskuldsättningen hos konsumenter.2  

 

Att det föreligger brister i tillsynen avseende lagstiftning till skydd för konsumenter på den 

finansiella marknaden har bland annat uppmärksammats i Riksrevisionens rapport från 2006. 

I rapporten konstaterar Riksrevisionen att både FI:s och KOV:s tillsyn har varit eftersatt.3 Av 

rapporten framgår det bland annat att det föreligger brister i myndigheternas samråd och att 

ett av problemen med FI:s tillsyn har varit att myndigheten har valt att koncentrera sitt till-

synsarbete på de större aktörerna på marknaden.4 Att problem med överskuldsättning kan bero 

på det faktum att tillsynen avseende KkrL är delad mellan FI och KOV har däremot inte getts 

någon uppmärksamhet. Om det föreligger skillnader mellan FI och KOV i deras tillsyn över 

KkrL kan det leda till ett sämre skydd för konsumenter men även konkurrensfördelar för vissa 

kreditgivare. Uppsatsen avser således att utreda om det föreligger skillnader i myndigheternas 

tillsyn avseende KkrL och om någon förändring av tillsynen bör genomföras. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det föreligger skillnader mellan FI:s och 

KOV:s delade tillsyn avseende KkrL. Jämförelsen görs med utgångspunkt i kravet på kredit-

prövning enligt KkrL 12 § och närmare bestämt kraven som KOV respektive FI ställer på 

kreditgivarna i tillsynen. Uppsatsen avser således att dels besvara frågan vad som anses om-

fattas av begreppet kreditprövning enligt KkrL, dels om tillsynsmyndigheterna tillämpar kra-

vet på kreditprövning olika och om så är fallet, vad detta kan bero på. Kärnan i uppsatsen är 

att utreda om det föreligger eventuella skillnader i myndigheternas tillsynsarbete och om 

dessa skillnader grundar anledning att förändra lagstiftningen. Uppsatsen kan delas in i föl-

jande delområden: 

 

1. Det första delområdet avser att utreda vad som omfattas av begreppet kreditprövning 

enligt KkrL 12 § och om det föreligger skillnader i vad myndigheterna anser omfattas 

av kravet på kreditprövning. Frågor som kommer att behandlas är: Vad säger förarbet-

                                                
2 Prop. 2013/14:107, Viss kreditgivning till konsumenter, s. 1. 
3 Riksrevisionens rapport, Konsumentskyddet inom det finansiella området – fungerar tillsynen?, s. 8. 
4 Riksrevisionens rapport, Konsumentskyddet inom det finansiella området – fungerar tillsynen?, s. 10 samt s. 
49. 
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ena? Vad säger tillsynsmyndigheterna? Finns det praxis på området som kan vara väg-

ledande? Föreligger det skillnader i myndigheternas praxis? 

 

2. Det andra delområdet avser att försöka ge en förklaring till varför det föreligger even-

tuella skillnader i myndigheternas syn på kravet på kreditprövning enligt KkrL 12 §. 

Hur förhåller sig myndigheternas instruktioner och regleringsbrev till varandra? Hur 

ser myndigheternas allmänna råd ut? Har myndigheternas olika arbetssätt någon på-

verkan?  

 

3. Det tredje delområdet avser att besvara frågan huruvida det finns behov av att förändra 

lagstiftningen. Om det föreligger skillnader i tillsynen, vilka problem kan det leda till? 

Är problemen av sådan vikt att lagstiftningen bör ändras? Ska en av myndigheterna få 

ta över hela tillsynsansvaret och vilken myndighet är i så fall bäst lämpad?  

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen avser att bedöma de båda myndigheternas tillsyn utifrån kravet på kreditprövning 

enligt 12 § KkrL. Således är avsikten att tillsynen över resterande reglering i KkrL inte ska 

undersökas. Alla näringsidkare som lämnar krediter till konsumenter ska följa KkrL. Vad gäl-

ler kreditgivare under FI:s tillsyns ska enbart de kreditgivare som står under tillsyn av FI ge-

nom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (”LBF”) undersökas i denna upp-

sats. 

 

Eftersom alla kreditgivare som erbjuder lån och krediter till konsumenter måste följa KkrL 

finns det ett flertal olika lån och krediter som kan bli föremål för tillsyn. För att kunna göra en 

rättvis jämförelse mellan kreditgivare under FI:s och KOV:s tillsyn avser uppsatsen enbart att 

undersöka lån och krediter som erbjuds konsumenten utan att krav på säkerhet ställs. Således 

kommer inte exempelvis huslån att tas med i jämförelsen. En jämförelse mellan lån med och 

lån utan säkerhet ger inte en rättvis bild eftersom kreditgivarna generellt ställer högre krav på 

vilka uppgifter som inhämtas och vilka krav som ställs för att bevilja ett lån med säkerhet. En 

typ av lån med säkerhet är huslånet. Kreditprövningen vid ansökan om huslån uppfyller oftast 

kraven enligt KkrL. Vad som däremot är intressant att jämföra är mindre krediter utan säker-

het. Exempelvis krediter och delbetalningar som en konsument ansöker om när konsumenten 

går in på SIBA för att köpa en TV eller när en konsument köper en tröja via H&M:s hemsida. 
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Uppsatsen omfattar endast beslut fattade av KOV under åren 2013-2015. Under 2013 tog 

KOV 10 beslut varav 4 av dessa beslut redogörs för i uppsatsen. För 2014 och 2015 har alla 

beslut som KOV tagit redogjorts för. Anledningen till avgränsningen är att uppsatsen inte 

huvudsakligen ska avse en redogörelse för KOV:s beslut. Dessa ska enbart tjäna som underlag 

för en analys av huruvida det föreligger skillnader i myndigheternas tillsyn. En avgränsning i 

tiden innebär även att de beslut som redogörs för ger en mer rättvisande bild av vad myndig-

heten, i dagsläget, anser omfattas av kravet på kreditprövning.  

 

1.4 Metod och källmaterial 

I en uppsats av detta slag, där syftet är att utreda och analysera två myndigheters delade till-

synsarbete samt eventuellt ge förslag på förändringar, blir det naturligt att inte använda sig av 

den traditionella rättsdogmatiska metoden. Detta eftersom den rättsdogmatiska metoden inne-

bär en studie av de vedertagna rättskällorna för att finna svaret på ett rättsligt problem.5 Syftet 

med uppsatsen är att utreda om det faktiskt föreligger skillnader i myndigheternas tillsyn, 

vilka problem det kan leda till och om dessa problem ger grundad anledning att förändra lag-

stiftningen. Således omfattar uppsatsen dels rättsanalytisk metod, dels rättspolitisk metod. 

Gränsen mellan dessa två metoder är på många sätt flytande.6 

 

Syftet med den rättsanalytiska metoden är att dels fastställa vad som är gällande rätt, dels att 

analysera denna. Metoden innebär en möjlighet för författaren att använda andra former av 

material än de källor som ingår in den rättsdogmatiska metoden. En självklar del av den rätts-

analytiska metoden är att kritisera rätten.7 Denna uppsats avser att utreda huruvida tillsynen 

över att kreditgivare efterlever kravet på kreditprövning enligt KkrL bör förändras. Som ett 

led i att kunna göra ett sådant ställningstagande måste en utredning göras av vad som anses 

vara kreditprövning enligt KkrL. Denna utredning innebär dels att studera vad förarbetena 

säger, dels att studera myndigheternas och domstolars praxis på området. Eftersom det inte 

finns någon praxis från FI har det blivit nödvändigt att i uppsatsen göra en jämförelse mellan 

KOV:s praxis och de ansökningsformulär som kreditgivare under FI:s tillsyn använder sig av. 

Med hjälp av denna jämförelse kan slutsatser dras huruvida det föreligger skillnader i vad 

myndigheterna anser omfattas av kravet på kreditprövning. Om det föreligger skillnader i 

myndigheternas krav kan det konstateras att det föreligger skillnader i myndigheternas till-
                                                
5 Kleineman, s. 21. 
6 Sandgren, s. 47. 
7 Sandgren, s. 45-46. 
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synsarbete. En sådan situation ger fog för att kritisera gällande lagstiftning. En naturlig del i 

att kritisera den gällande lagstiftningen är att ge förslag på förändringar. Det är i detta avse-

ende som den rättspolitiska metoden blir en del av uppsatsen. 

 

Den rättspolitiska metoden har till syfte att utreda huruvida rätten är i behov av förändring. 

Behovet av förändring ska ses ur ett visst perspektiv, exempelvis att en förändring behöver 

göras för att ett visst ändamål bättre ska tillgodoses. För att kunna göra en sådan bedömning 

måste rätten analyseras.8 Den analys och de konstateranden som gjorts i det rättsanalytiska 

arbetet utgör grunden för en rättspolitisk diskussion. Den rättspolitiska delen av uppsatsen 

avser att använda analysen för att upptäcka eventuella problem med den rådande ordningen. 

Kravet på kreditprövning har till syfte att skydda konsumenter från överskuldsättning. Om 

syftet inte tillgodoses finns det grundad anledning att förändra lagstiftningen. En ordning som 

dessutom innebär att kreditgivare under den ena tillsynsmyndigheten åläggs högre krav än 

kreditgivare under den andra tillsynsmyndigheten leder dessutom in på en diskussion 

huruvida dessa kreditgivare kan konkurrera på lika villkor. Om det inte föreligger konkurrens 

på lika villkor finns det även av den anledningen grund att ändra lagstiftningen.  

 

För att kunna föra en diskussion och ge förslag på förändringar måste ett resonemang föras 

om varför det föreligger skillnader i tillsynen och varför problemen således har uppstått. Re-

sonemanget bygger på en jämförelse av myndigheternas instruktioner och regleringsbrev, 

myndigheternas allmänna råd inom detta område samt deras respektive arbetssätt. Som ett led 

i den rättspolitiska metoden avslutas uppsatsen med ett avsnitt där eventuella förändringar 

föreslås med beaktande av de problem som uppdagats. 

 

1.5 Disposition 

För att kunna avgöra huruvida det föreligger skillnader i myndigheternas respektive tillsyns-

arbete måste först frågan om vad som omfattas av begreppet kreditprövning utredas. Således 

kommer uppsatsen först behandla begreppet kreditprövning för att sedan utreda och jämföra 

tillsynsmyndigheternas tillsynsarbete. 

 

I uppsatsens andra kapitel redogörs för utvecklingen av begreppet kreditprövning och tillsyns-

ansvaret samt en beskrivning av hur rättsläget ser ut idag. Redogörelsen avser att ge läsaren 
                                                
8 Sandgren, s. 48.	  
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en bild över hur synen på kreditprövning och tillsyn enligt KkrL har utvecklats. Denna ut-

veckling omfattar förarbetena till konsumentkreditlagen (1977:981), (”1977 års KkrL”), kon-

sumentkreditlagen (1992:830), (”1992 års KkrL”) samt den nu gällande KkrL. 

 

I uppsatsens tredje kapitel redogörs för tillsynsmyndigheterna och den reglering som styr 

myndigheternas arbete. I kapitlet redogörs även för myndigheternas allmänna råd vad avser 

kreditprövning samt hur deras tillsynsarbete utförs.  

 

I uppsatsens fjärde kapitel följer en redogörelse för den praxis, det vill säga de beslut, som 

myndigheterna har tagit på området för kreditprövningar enligt KkrL. I avsaknad av beslut 

från FI görs istället en redogörelse för vilka uppgifter vissa av de kreditgivare som står under 

FI:s tillsyn inhämtar vid en konsuments ansökan om kredit eller lån. 

 

I uppsatsens femte kapitel följer sedan en analys av den faktaredogörelse som har presenterats 

och i sjätte kapitlet ges några avslutande kommentarer. I den första delen av analysen görs en 

bedömning av vad som anses omfattas av kreditprövning enligt KkrL i förhållande till förar-

beten, beslut och praxis. I den andra delen av analysen utreds vad som kan vara orsakerna till 

att det föreligger skillnader i myndigheternas syn på kreditprövning enligt KkrL. I tredje delen 

av analysen följer slutligen ett avsnitt i vilket en redogörelse görs för vilka problem skillnader 

i tillsynen kan leda till. Avsnittet avslutas med en diskussion avseende vilka förändringar som 

behöver genomföras. 
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2	  Kreditprövning	  och	  tillsyn	  enligt	  KkrL	  

2.1 Utvecklingen av begreppet kreditprövning enligt KkrL 

Som konstaterats ovan innehåller den nu gällande KkrL ett krav på kreditprövning. I 1977 års 

KkrL saknades däremot en bestämmelse om kreditprövning. Enligt 1977 års KkrL infördes ett 

krav på kontantinsats. Enligt förarbetena till lagen skulle införandet av obligatorisk kontantin-

sats hindra konsumenter från att ingå kreditavtal som konsumenten inte hade tillräcklig betal-

ningsförmåga att fullfölja. Således skulle bestämmelsen skydda de ekonomiskt svagare kon-

sumenterna från att ingå kreditavtal som de inte hade förmåga att uppfylla.9 

 

I förarbetena till 1992 års KkrL ansågs ett införande av, bland annat, ett krav på kreditpröv-

ning innebära en för långtgående reglering av den fria marknaden. En sådan reglering skulle 

medföra att byråkratin ökade samt att antalet tvister med anledning av regleringen skulle bli 

fler. I förarbetena uttalas att kreditgivarna genom självsanering skulle komma och hade till 

viss del kommit till rätta med de tidigare bristfälliga kreditprövningarna. Det låg således i 

kreditgivarnas eget intresse att minska sina kreditförluster och inte lämna krediter till kredit-

tagare som inte hade betalningsförmåga att fullfölja sina åtaganden enligt kreditavtalet. Kre-

ditprövningarna hade således redan förbättrats och det föreföll onödigt att exempelvis införa 

en bestämmelse om kreditprövning för att minska problemen med överskuldsättning.10 Att 

helt utesluta att företa någon form av kreditprövning ansågs även stå i strid med god kredit-

givningssed.11  

 

Lagrådet ansåg däremot att en lagstadgad reglering vad gäller kreditprövning borde bli en del 

av KkrL. Som främsta argument framhöll Lagrådet att en sådan reglering hade till syfte att 

minska skuldsättningen hos privatpersoner och att en sådan reglering inte fanns enligt dåvar-

ande gällande bestämmelser. Lagrådet framhöll även att de ansåg att kreditgivare, av affärs-

mässiga skäl, vill genomföra en kreditprövning för att pröva huruvida en potentiell kredittag-

are har tillräcklig återbetalningsförmåga för att kunna fullfölja kreditavtalet.12 Trots lagrådets 

förslag att införa en lagstadgad skyldighet för kreditgivarna att genomföra en kreditprövning 

infördes inte en sådan reglering i samband med att 1992 års KkrL trädde i kraft. 
                                                
9 Prop. 1976/77:123, s. 42. 
10 Prop. 1991/92:83, s. 24 f. 
11 Prop. 1991/92:83, s. 35. 
12 Prop. 1991/92:83, s. 210. 
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Kravet på kreditprövning infördes däremot genom en lagändring år 2004. Frågan om kravet 

på kreditprövning skulle införas togs upp i samband med införandet av den nu gällande LBF. 

I propositionen framförs att syftet med en lagstadgad kreditprövning var att minska proble-

men med överskuldsättning hos konsumenter.13 Kravet på kreditprövning skulle även inne-

bära att lagstiftaren på ett tydligt sätt betonade det ansvar som åligger kreditgivarna att bidra 

till att konsumenter inte överskuldsätter sig.14 Flera remissinstanser ställde sig frågande till en 

sådan lagstadgad skyldighet. Finansbolagens Förening och Företagarnas Riksorganisation 

framförde bland annat att en sådan reglering skulle innebära negativa konsekvenser för kre-

ditgivarna. Kreditgivarna skulle få utökade administrativa bördor samt att ett krav på kredit-

prövning skulle innebära ökade kostnader för kreditgivarna. Regeringen medgav att så var 

fallet men att de nackdelar som regleringen skulle innebära för kreditgivarna måste vägas mot 

skyddet för konsumenter.15 Vad som närmare skulle omfattas av kravet på kreditprövning 

skulle lämnas åt FI och KOV att precisera i sina respektive allmänna råd och riktlinjer.16 Det 

lagstadgade kravet på kreditprövning förenades med undantag för situationer där kreditgivar-

en redan hade god kännedom om konsumenten samt avseende krediter av mindre värde eller 

kort löptid.17 

 

Genom införandet av en den nu gällande konsumentkreditlagen blev kraven för vad som 

skulle omfattas av kreditprövning större. Införandet av en ny KkrL syftade till att genomföra 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkre-

ditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (”Konsumentkreditdirektivet”). Den 

nya konsumentkreditlagen skulle även ha till syfte att stävja de problem som uppstått genom 

att snabblån blivit allt vanligare och bidragit till en ökning av överskuldsättningen hos kon-

sumenter.18 Enligt p. 7 i skälen och artikel 1 i Konsumentkreditdirektivet är det övergripande 

syftet med direktivet att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning och således främja en 

fungerande inre marknad på området för konsumentkrediter. Enligt p. 9 i skälen måste en 

fullharmonisering av medlemsstaternas lagstiftning genomföras för att kunna ge ett högt och 

likvärdigt skydd åt konsumenter.  

 

                                                
13 Prop. 2002/03:139, s. 587. 
14 Prop. 2002/03:139, s. 253. 
15 Prop. 2002/03:139, s. 253. 
16 Prop. 2002/03:139, s. 254. 
17 Prop. 2002/03:139, s. 587 f. 
18 Prop. 2009/10:242, s. 1. 
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I enlighet med Konsumentkreditdirektivet genomfördes några förändringar vad gäller kredit-

prövning enligt KkrL. Enligt 1992 års KkrL behövde kreditgivaren inte genomföra en kredit-

prövning under vissa givna förutsättningar. I och med den nya lagen kom dessa undantag att 

tas bort.19 Med den nya lagen infördes ett krav på att kreditprövningen måste grundas på till-

räckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. I samma paragraf infördes 

även ett klart förbud mot att bevilja en kredit till en konsument som inte har ekonomiska för-

utsättningar att fullfölja sina åtaganden enligt kreditavtalet.20  

 

2.2 Utveckling av tillsyn enligt KkrL 

Enligt 1977 års KkrL tilldelades KOV ansvaret för tillsynen över att kreditgivare på den fi-

nansiella marknaden efterlevde lagen. Enligt förarbetena var det av stor vikt att tillsynen gen-

omfördes fortlöpande och att alla kreditgivare, vid någon tidpunkt, blev granskade. Om inte så 

blev fallet skulle de kreditgivare som följde kravet på kontantinsats hamna i ett sämre konkur-

rensmässigt läge än de kreditgivare som inte följde lagen.21 Enligt förarbetena skulle det vara 

en omöjlighet för KOV att kontinuerligt utöva tillsyn över alla de kreditgivare som hade att 

efterleva kravet på kontantinsats enligt KkrL. Därför skulle tillsynen utföras genom stickprov-

skontroller. KOV skulle således inte behöva befara att kreditgivaren bröt mot KkrL för att 

ingripa.22 KOV:s tillsyn begränsades på så sätt att myndighetens tillsyn inte skulle omfatta de 

kreditgivare som stod under dåvarande Bankinspektionens tillsyn. Detta framförallt på grund 

av att Bankinspektionen, i sitt allmänna tillsynsarbete, hade ett ansvar för att arbeta med kon-

sumentfrågor samt att Bankinspektionen själv hade understrukit detta i sitt remissyttrande 

över förslaget till ny KkrL.23 

 

I förarbetena till 1992 års KkrL togs frågan om den delade tillsynen mellan KOV och FI upp 

på nytt. Det medges i propositionen att den delade tillsynen hade gett upphov till en splittring 

i tillsynen och att KOV:s och FI:s arbete i vissa delar hade överlappat varandra.24 Det fram-

hålls även att FI hade fått ett större tillsynsansvar och att KOV:s tillsynsansvar i samma ut-

sträckning hade minskat. I propositionen understryks vikten av att myndigheternas praxis 

överensstämmer och att det är genom samråd som detta kan ske. Det konstateras att det arbete 

                                                
19 Prop. 2009/10:242, s. 55. 
20 Prop. 2009/10:242, s. 100 f. 
21 Prop. 1976/77:123, s. 58. 
22 Prop. 1976/77:123, s. 144. 
23 Prop. 1976/77:123, s. 147. 
24 Prop. 1991/92:83, s. 95. 
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som hittills hade genomförts hade kunnat genomföras framförallt på grund av att myndighet-

erna hade samverkat. Det ansågs således inte finnas några problem med att fortsätta med den 

gällande ordningen.25  

 

Enligt förarbetena till den nu gällande KkrL framhåller Kronofogdemyndigheten (”KFM”) att 

de kreditgivare som lämnar krediter till konsumenten bör stå under FI:s tillsyn. FI understryk-

er vikten av att det tydliggörs uppdelningen av tillsynsansvaret mellan FI och KOV. Det kon-

stateras att frågor om tydliggörande av tillsynsansvar och skärpta tillsynsregler ska övervägas 

och att regleringen, i avvaktan på dessa överväganden, ska bestå.26 

 

2.3 Dagens regelverk 

Reglerna för kreditprövning och tillsyn regleras idag genom stadganden i både KkrL och 

LBF. Kreditprövning enligt KkrL 12 § har till syfte att skydda konsumenten från att ingå kre-

ditavtal som konsumenten inte har ekonomisk förmåga att fullfölja.27 Alla kreditgivare som 

avser att erbjuda krediter till konsumenter måste således efterleva KkrL. Till skillnad från 

bestämmelsen om kreditprövning enligt KkrL har regeln om kreditprövning enligt LBF 8 kap. 

1 § till syfte att begränsa risken för kreditförluster hos en kreditgivare och således bidra till ett 

stabilt finansiellt system.28 Regeln i LBF 8 kap. 1 § innebär därför även ett skydd för insätt-

arna.29 LBF är tillämplig avseende kreditgivare som driver bank- eller finansieringsrörelse 

enligt LBF 1 kap. 1, 3 och 4 §§. 

 

2.3.1 Kraven för kreditprövning enligt KkrL 

KkrL tillämpas i situationer när en näringsidkare erbjuder kredit till konsumenter, se lagens 1 

§. Således ska alla kreditgivare på den finansiella marknaden som erbjuder krediter till kon-

sumenter följa bestämmelserna i KkrL. KkrL är enligt KkrL 5 § tvingande till fördel för kon-

sumenten. Detta innebär att avtalsvillkor som medför lägre skydd för konsumenten än det som 

erbjuds enligt KkrL inte är gällande. Detta under förutsättning att det inte anges något annat i 

KkrL.  

                                                
25 Prop. 1991/92:83, s. 145. 
26 Prop. 2009/10:242, s. 78. 
27 Prop. 2002/03:139, s. 587. 
28 Prop. 2002/03:139, s. 324. 
29 Ds 2013:26, Viss kreditgivning till konsumenter, s. 40 och Prop. 2013/14:107, Viss kreditgivning till konsu-
menter, s. 36. 
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Enligt KkrL 12 § ska kreditgivaren genomföra en kreditprövning av konsumenten för att av-

göra huruvida konsumenten har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka den sökta kredi-

ten. Bara om kreditgivaren anser att konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra 

sina åtagande får kreditgivaren bevilja krediten. För att klarlägga konsumentens ekonomiska 

förutsättningar måste kreditgivaren, enligt paragrafen, inhämta tillräckliga uppgifter. Vid en 

väsentlig ökning av krediten ska en ny kreditprövning göras. 

 

Enligt förarbetena sker en kreditprövning i tre steg. Kreditgivaren samlar i det första steget in 

information om konsumenten. Enligt KkrL 12 § och Konsumentkreditdirektivet 8 § måste 

tillräckliga uppgifter om konsumenten samlas in. I direktivet definieras inte vad som avses 

med tillräckliga uppgifter. I propositionen anges däremot att tillräckliga uppgifter anses vara 

”så många uppgifter att konsumentens betalningsförmåga för krediten i fråga kan bedömas 

med en hög grad av säkerhet.”30. För att kunna bedöma betalningsförmågan måste kreditgiva-

ren få en helhetsbild över konsumentens ekonomiska situation. De uppgifter som samlas in 

bör alltid omfatta konsumentens inkomster men även huruvida konsumenten har andra kredit-

åtaganden. Kreditgivaren kan även beakta konsumentens förmögenhetsställning om det visar 

sig att konsumenten inte har tillräcklig inkomst.31  

 

Det framhålls i propositionen att uppgifter om konsumenten kan behöva inhämtas från flera 

olika källor. Exempel på sådana källor är konsumenten själv, kreditupplysning och eventuell 

information från kreditgivarens egna databas. Uppgifter från konsumenten bör alltid kontroll-

eras och anses oftast inte ensamma vara tillräckligt för att ha uppfyllt kravet på tillräckliga 

uppgifter. Det framhålls att information från konsumenten tillsammans med en kreditupplys-

ning bör vara att anse som tillräckliga uppgifter. Detta dock under förutsättning att uppgifter-

na i kreditupplysningen är korrekta och uppdaterade.32 

 

Utifrån denna information sker sedan en bedömning i det andra steget. Denna bedömning görs 

för att beräkna huruvida konsumenten har tillräcklig betalningsförmåga för att kunna uppfylla 

åtagandena enligt kreditavtalet. För att anses ha tillräcklig betalningsförmåga måste konsu-

menten ha disponibla inkomster för att dels kunna betala sina månatliga kostnader, dels ha 

utrymme kvar att betala de kostnader och amorteringar som är förknippade med den kredit 

                                                
30 Prop. 2009/10:242, s. 100. 
31 Prop. 2009/10:242, s. 100. 
32 Prop. 2009/10:242, s. 100 f. 
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som söks.33 I det tredje steget tas sedan, med beaktande av den beräkning som sker i andra 

steget, ett beslut huruvida konsumenten ska beviljas krediten eller inte.34  

 

Vad gäller ansökan om ökning av befintlig kredit ska en ny kreditprövning genomföras om 

krediten ökas väsentligt. Vad som avses med väsentlig ökning måste, enligt förarbetena, sättas 

i relation till hur stor krediten är. I förarbetena framhålls att en ökning av krediten med mer än 

10 procent bör anses som en väsentlig ökning. I en sådan situation ska således en ny kredit-

prövning genomföras.35 

 

Undantag från bestämmelsen i KkrL 12 § återfinns i KkrL 4 §. Enligt 4 § görs undantag för 

annan räntefri kredit än kontokredit som inte är förbunden med mer än obetydlig avgift och 

som ska betalas tillbaka inom tre månader. Undantaget är avsett bland annat för fakturakredi-

ter och abonnemangsavtal. Vad som avses med obetydlig avgift ska enligt förarbetena avgöras 

i det enskilda fallet. Vilken typ av avtal som har ingåtts kan vara en faktor att ta hänsyn till 

vid bestämmandet av om vad som anses vara en obetydlig avgift. När det gäller fakturor bör 

några tiotal kronor anses som obetydlig avgift medan en sådan avgift kan vara högre vid 

abonnemangsavtal.36 

 

2.3.2 Kraven för kreditprövning enligt LBF 

Enligt LBF 8 kap. 1 § ska en kreditgivare, som driver tillståndspliktig verksamhet enligt LBF, 

göra en kreditprövning av den potentiella kredittagaren innan en kredit beviljas. Enligt lag-

rummet ska kreditprövningen innebära en bedömning av hur stor risken är att den potentiella 

kredittagaren inte kan uppfylla sina åtaganden enligt kreditavtalet. Kreditgivaren får enligt 

lagrummet enbart bevilja krediten om det föreligger goda grunder för att åtagandena enligt 

kreditavtalet kan bli uppfyllda. 

 

Enligt förarbetena bör kreditgivaren, vid kreditprövningen, ta hänsyn till kredittagarens eko-

nomiska situation och andra omständigheter avseende låntagaren. Kreditgivaren bör även ta 

hänsyn till eventuella säkerheter som ställs av kredittagaren själv eller av tredje man. Det 

framhålls även att olika lånevillkor kan inverka på bedömningen om kredittagaren på goda 

                                                
33 Prop. 2009/10:242, s. 101 f. 
34 Prop. 2009/10:242, s. 100. 
35 Prop. 2009/10:242, s. 101. 
36 Prop. 2009/10:242, s. 88 f. 



 18 

grunder kan fullfölja de åtaganden som följer av ett kreditavtal.37 I propositionen framhålls 

även att KkrL ska beaktas om den som ansöker om krediten är att anse som konsument.38 

Kravet på kreditprövning enligt LBF har till syfte att begränsa de kreditförluster hos en kre-

ditgivare som kan bli en följd av att kreditgivaren inte gör en tillräckligt omfattande kredit-

prövning. Vad som anses omfattas av en kreditprövning kan beror på vilken risk ett beviljande 

av krediten kan innebära. I propositionen ges som exempel på situationer när en kreditpröv-

ning inte behöver vara omfattande att kredittagaren sedan tidigare är känd hos kreditgivaren 

eller om den ansökta krediten avser ett mindre belopp. Det lagstadgade kravet på kreditpröv-

ning enligt LBF ska förstås på så sätt att bestämmelsen anger när en kredit får beviljas. Den 

avser inte att reglera vilka omständigheter som ska ligga till grund för kreditprövningen.39 

 

Enligt LBF 8 kap. 2 § ska en kreditgivarens kreditprövning vara organiserad. Det innebär att 

den som tar ett beslut i ett visst ärende ska ha tillräckligt beslutsunderlag. Beslutsunderlaget 

ska vara tillräckligt för att den som tar beslutet ska kunna avgöra vilken risk som beviljandet 

av krediten kan innebära. Enligt propositionen är det av stor vikt att kreditgivarna genomför 

en korrekt kreditprövning. För att kunna göra detta måste kreditgivarna inhämta tillräcklig 

information om den potentiella låntagaren. Informationen ska sedan kunna hanteras och ut-

göra grunden till den utvärdering som görs för att kunna avgöra huruvida en kredit ska bevil-

jas eller inte. Utvärdering ska avse en utvärdering av både låntagaren och vilken risk ett bevil-

jande av krediten kan innebära för kreditgivarens samlade riskexponering.40 Den information 

som ska inhämtas om den potentiella låntagaren kan avse olika uppgifter. Exempel på infor-

mation som kan inhämtas är vilka inkomster kredittagaren har, hur kredittagarens förmögen-

hetsställning ser ut, om det finns kopplingar till andra kredittagare i kreditgivarens verksam-

het, vilken betalningsförmåga kredittagaren har samt andra omständigheter av betydelse för 

att avgöra vilken risk ett beviljande av krediten kan innebära.41 

 

2.3.3 Tillsyn och sanktionsmöjligheter enligt KkrL och LBF 

Enligt KkrL 49 § utövar KOV tillsyn över efterlevnaden av KkrL. Undantag görs för sådan 

verksamhet som står under FI:s tillsyn, Riksbanken eller verksamhet hos KFM. Banker och 

andra kreditinstitut står under FI:s tillsyn enligt LBF 13 kap. 2 §. FI ska, enligt LBF 13 kap. 2 
                                                
37 Prop. 2002/03:139, s.324 samt s. 535. 
38 Prop. 2002/03:139, s. 535. 
39 Prop. 2002/03:139, s. 324. 
40 Prop. 2002/03:139, s. 326 f. 
41 Prop. 2002/03:139, s. 535 f. 



 19 

§, utöva tillsyn över att kreditgivarens rörelse drivs i enlighet med LBF och andra författning-

ar som reglerar kreditgivarnas verksamhet. Således utövar FI tillsyn över att kreditgivare som 

har tillstånd enligt LBF efterlever KkrL. FI har även tillsyn över konsumentkreditinstitut som 

erhållit tillstånd enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Enligt lagens 16 § 

har FI tillsyn över att konsumentkreditinstituten efterlever den lagen samt andra författningar 

som reglerar kreditgivarens verksamhet. Däremot har inte FI tillsyn över konsumentkreditin-

stitutens efterlevnad av KkrL, se KkrL 49 § och lagen om viss verksamhet med konsument-

krediter 16 § 2 st. KOV har således tillsynen över att konsumentkreditinstitut efterlever KkrL. 

 

KOV har, enligt KkrL 50 §, rätt att företa inspektion hos de kreditgivare som har att efterleva 

KkrL. KOV har rätt att ta del av alla dokument som behövs för tillsynen och alla kreditgivare 

som har att efterleva KkrL måste lämna de upplysningar som KOV begär. KOV har rätt att 

meddela föreläggande och även förena föreläggandet med vite om en viss kreditgivare inte 

låter KOV få tillgång till kreditgivarens dokument eller om kreditgivaren inte lämnar de upp-

lysningar som begärs. Enligt KkrL 51 § kan KOV meddela en kreditgivare, som inte efterlev-

er KkrL 12 §, en varning vilken kan förenas med en sanktionsavgift. Enligt KkrL 52 § ska 

sanktionsavgiften vara minst 5 000 kronor och max 10 000 000 kronor. Däremot får inte 

sanktionsavgiften överstiga 10 % av kreditgivarens totala omsättning. Om överträdelsen av 

KkrL 12 § är särskilt allvarlig har KOV möjlighet att förelägga kreditgivaren att upphöra med 

verksamheten, se KkrL 51 § 2 st. Vid en bedömning av vad som anses vara en särskilt allvar-

lig överträdelse ska särskilt stor vikt läggas vid huruvida överträdelserna är systematiska och 

huruvida överträdelsen har skett vid upprepade tillfällen. Ett föreläggande om att upphöra 

med verksamheten kan även riktas mot en kreditgivare som tidigare har meddelats varning. 

Oavsett grunden kan båda föreläggandena kombineras med vite.  

 

FI:s sanktionsmöjligheter regleras i LBF. Enligt LBF 15 kap. 1 § har FI möjlighet att rikta ett 

föreläggande om att vidta åtgärd mot en kreditgivare som inte efterlever KkrL 12 §. FI kan 

även meddela förbud att verkställa fattade beslut samt meddela anmärkning. Som den mest 

ingripande åtgärden kan FI återkalla kreditgivarens tillstånd att bedriva rörelsen. FI får enbart 

återkalla tillståndet om överträdelsen anses vara allvarlig. I annat fall har FI möjlighet att 

meddela varning. Enligt LBF 13 kap. 3 § ska kreditgivare under FI:s tillsyn rapportera in de 
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uppgifter och den information som FI begär. Enligt propositionen har FI rätt att begära att 

kreditgivaren rapporterar in information om kreditgivarens verksamhet.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Prop. 2002/03:139, s. 544. 
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3	  Tillsynsmyndigheterna	  

3.1 Konsumentverket 

3.1.1 Instruktion och regleringsbrev 

Enligt förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket 1 § är KOV förvalt-

ningsmyndighet vad gäller konsumentfrågor. KOV ska ansvara för att de regler till skydd för 

konsumenter som myndigheten har tillsyn över åtföljs, att konsumenter har tillgång till in-

formation samt att stärka konsumenters ställning på marknaden. Enligt 3 § 1 p. i instruktionen 

ska myndigheten följa och analysera konsumenters ställning på marknaderna och vidta eller 

föreslå de åtgärder som myndigheten anser att det finns behov av. KOV ska enligt 6 § 2 p. i 

instruktionen löpande samråda med FI angående de områden där myndigheterna har delad 

tillsyn.  

 

Varje år ger Regeringen KOV ett nytt regleringsbrev. Regleringsbrevet ska precisera KOV:s 

arbete genom att ange de mål som KOV ska uppnå. De medel som KOV får till sitt förfog-

ande anges i regleringsbrevet.43 Regleringsbrevet kan komma att ändras under det år som re-

gleringsbrevet avser. Enligt 2016 års regleringsbrev ska KOV till Regeringen rapportera hur 

samverkan med FI sett ut. Regeringen har även gett KOV i uppdrag att utvärdera resultaten av 

tjänsten Hallå konsument och vilka verkningar tjänsten har gett upphov till. Av de tilldelade 

anslagen har 3 000 000 kronor avsatts till arbete med Hallå konsument.44 Enligt 2015 års re-

gleringsbrev har KOV fått i uppgift av Regeringen att redovisa för hur myndigheten har sam-

verkat med FI i syfte att stärka konsumenternas ställning på den finansiella marknaden.45 Av 

regleringsbrevet går det även att utläsa att ett av villkoren för de tilldelade anslagen är att 

minst 2 000 000 kronor ska avsättas till arbete med överskuldsättningsfrågor och att förstärka 

tillsynen på den finansiella marknaden.46 KOV fick även enligt 2014 år regleringsbrev i upp-

gift att redovisa hur myndigheten hade samverkat med FI för att stärka konsumenters ställning 

                                                
43 https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/ordlistan-a-o#R, 2016-03-10. 
44 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Konsumentverket, Fi2015/02609/KO, Fi2015/05549/KO (del-
vis), s. 1 ff. 
45 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Konsumentverket, Ju2014/7711/KO, Ju2014/7754/KO (delvis), 
s. 1. 
46 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Konsumentverket, Ju2014/7711/KO, Ju2014/7754/KO (delvis), 
s. 3. 
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på finansmarknaden.47 Vidare skulle även en viss del av det beviljade anslaget öronmärkas för 

arbete med överskuldsättningsfrågor och förbättrad tillsyn på finansmarknaden.48 Enligt 2013 

års regleringsbrev ålades KOV även då att redovisa för sin samverkan med FI samt att de be-

viljade anslagen ålades samma villkor som under år 2014 och 2015.49 

 

3.1.2 Allmänna råd om kreditprövning 

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1) omfattar bland an-

nat råd om den kreditprövning som kreditgivaren är skyldig att genomföra enligt KkrL 12 §.  

Vad gäller just kreditprövning inleds råden i detta avseende med en redogörelse för kreditgiv-

arens skyldigheter enligt KkrL 12 §. Vidare följer sedan en mer djupgående redogörelse för 

vilka skyldigheter som åligger kreditgivare.50 

 

Enligt råden bör en kreditprövning anpassas efter särskilda omständigheter i det enskilda fall-

et. KOV definierar rekvisitet ”tillräckliga uppgifter” i KkrL 12 § på så vis att kreditgivaren 

åläggs en skyldighet att inhämta det antal uppgifter som anses nödvändigt för att kunna be-

döma en konsuments nuvarande och framtida betalningsförmåga. Bedömningen ska kunna 

göras med en hög grad av säkerhet. Vidare anför KOV att uppgifterna bör inhämtas från flera 

olika källor och att metoderna för att inhämta informationen måste vara tillförlitliga. Om kon-

sumenten själv lämnar uppgifter bör dessa kontrolleras av kreditgivaren. Vad avser väsentlig 

ökning av kreditbeloppet enligt KkrL 12 § anger KOV att vad som anses vara en väsentlig 

ökning får avgöras utifrån en jämförelse mellan den ansökta kredithöjning och den befintliga 

krediten i det enskilda fallet. Som en riktlinje anses att om kredithöjningen avser en ökning 

om minst 10 procent bör det ses som en väsentlig ökning och KOV föreskriver att en ny kre-

ditprövning då ska göras.51 

 

Vidare framför KOV att kreditgivaren, vid sin bedömning av huruvida konsumenten har eko-

nomiska förutsättningar att fullgöra kreditavtalet, kan beakta konsumentens inkomster och 

utgifter samt tillgångar och skulder. KOV anser även att kreditgivaren bör ta hänsyn till om 

konsumenten ingår i ett hushåll med flera personer och om så är fallet, hela hushållets eko-
                                                
47 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Konsumentverket, Ju2013/8521/KO, Ju2013/8661/KO (delvis), 
s. 2. 
48 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Konsumentverket, Ju2013/8521/KO, Ju2013/8661/KO (delvis), 
s. 3. 
49 Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Konsumentverket, Ju2013/6387/KO, s. 1 f. 
50 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1), s. 6. 
51 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1), s. 6. 
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nomi i lämplig utsträckning bör beaktas. Med hjälp av uppgifterna bör kreditgivaren göra en 

beräkning för att kunna bedöma huruvida personen har tillräckligt betalningsutrymme att 

kunna beviljas krediten. KOV anser att kreditgivaren vid denna prövning bör ta hänsyn till 

skäliga levnadskostnader och att kreditgivaren kan finna ledning i KOV:s beräkningar av så-

dana kostnader. KOV råder även kreditgivaren att inhämta en kreditupplysning för att på så 

sätt kunna få uppdaterad information om konsumentens betalningsförmåga. Upplysningen bör 

innehålla uppgifter om konsumentens inkomster och skulder samt om det finns några betal-

ningsanmärkningar. KOV anger även att en kreditupplysning bör göras oavsett om säkerhet 

har ställts för kreditbeloppet och tillhörande kostnader.52 

 

3.1.3 Hur utförs myndighetens tillsyn? 

KOV:s arbete med tillsynsfrågor ska inte, till skillnad från FI:s tillsynsarbete (se nedan), inne-

bära en kontinuerlig övervakning av de kreditgivare under myndighetens tillsyn. Däremot ska 

KOV genom stickprovskontroller utöva tillsyn över att de kreditgivare under myndighetens 

tillsyn efterlever KkrL. Om KOV misstänker att det föreligger bristande efterlevnad av KkrL 

ska de resurser som KOV har till sitt förfogande användas för punktvisa insatser. Frågan om 

vilka insatser som ska företas åligger myndigheten själv att avgöra.53 

 

3.2 Finansinspektionen 

3.2.1 Instruktion och regleringsbrev 

Enligt förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 1 § ansvarar FI för tillsy-

nen, regelgivningen och tillståndsprövningen över finansiella marknader och finansiella bo-

lag. FI ska även vara samordningsorgan för tillsyn vad gäller penningtvätt och finansiering av 

terrorism. I syfte att bibehålla en stabil kreditmarknad ska FI även ansvara för att åtgärder 

vidtas för att motverka finansiella obalanser. I förordningens 2 § anges att FI ska arbeta för ett 

stabilt finansiellt system som ger ett högt skydd för konsumenter. Det betonas i 2 § att FI sär-

skilt ska svara för att följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde. FI ska infor-

mera Regeringen om FI anser att det finns anledning att befara att en viss instabilitet i den 

finansiella sektorn kan leda till negativa konsekvenser för hela systemet.  

                                                
52 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1), s. 6. 
53 Ds 2013:26, Viss kreditgivning till konsumenter, s. 39 och och Prop. 2013/14:107, Viss kreditgivning till kon-
sumenter, s. 35. 
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FI ska, enligt 3 § i instruktionen, en gång om året avge en rapport till regeringen avseende 

konsumentskyddet på den finansiella marknaden. Rapporten ska innehålla uppgifter om FI:s 

erfarenheter av tillsynsarbete vad avser konsumentskydd, bedömning av de risker som finns 

för konsumenter på den finansiella marknaden, vilka åtgärder som bör vidtas men även de 

som har vidtagits för att stärka skyddet för konsumenter på finansmarknaden samt avge en 

bedömning huruvida FI anser att ytterligare reglering behövs på området. Enligt 7 § i instruk-

tionen ska FI samråda med KOV avseende de områden där myndigheterna har delat tillsyns-

ansvar. 

 

Precis som för KOV, ger Regeringen FI ett nytt regleringsbrev varje år. Regleringsbrevet ska 

precisera FI:s arbete genom att ange de mål som FI ska uppnå. De medel som FI får till sitt 

förfogande anges i regleringsbrevet.54 Regleringsbrevet kan komma att ändras under det år 

som regleringsbrevet avser. Enligt 2016 års regleringsbrev avseende FI ska FI avge en rapport 

som beskriver hur arbetet med effektiv reglering, tillsyn, registrering och tillståndsprövning 

har fortskridit bland annat med hänsyn till målet att erhålla ett högt skydd för konsumenter på 

den finansiella marknaden. I regleringsbrevet anges vidare som mål att FI genom finansiell 

folkbildning ska stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden. Arbetet med att ge-

nomföra detta ska enligt regleringsbrevet rapporteras till regeringen. FI ska till Regeringen 

även avge redovisning för den samverkan som FI ska ha med KOV angående att stärka kon-

sumenternas ställning på finansmarknaden.55 Enligt regleringsbreven avseende budgetåren 

201356, 201457 och 201558 har FI ålagts att avge rapporter angående samma mål som under 

2016.  

 

3.2.2 Allmänna råd om kreditprövning 

FI har liksom KOV tagit fram allmänna råd avseende konsumentkrediter. Enligt Finans-

inspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2014:11) bör en kre-

ditprövning ha sin grund i skriftlig dokumentation eller på annat sätt grunda sig på tillförlitlig 

information. Som exempel på hur en kreditgivare kan införskaffa tillförlitlig information 

anges kreditupplysning. Vid en bedömning av en konsuments ekonomiska förutsättningar bör 

                                                
54 https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/ordlistan-a-o#R, 2016-03-10. 
55 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Finansinspektionen, Fi2015/05652/RS (delvis), 
Fi2015/05072/FPM, Fi2015/05060/FPM m.fl., s. 1 f. 
56 Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Finansinspektionen, Fi2013/2264, s. 1 f. 
57 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Finansinspektionen, Fi2014/4288, s. 1 f. 
58 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen, Fi2015/3817, s. 1 f. 
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kreditgivaren, enligt FI:s allmänna råd, beakta konsumentens inkomster och utgifter samt till-

gångar och skulder. Om det förekommer borgensåtagande bör även detta tas med i bedöm-

ningen av en konsuments betalningsförmåga. Oavsett om en säkerhet ställs för krediten bör en 

kreditprövning genomföras.59 

 

3.2.3 Hur utförs myndighetens tillsyn? 

FI utövar tillsyn, enligt olika regelverk, över ett flertal aktörer på den finansiella marknaden. 

Utgångspunkten för FI:s tillsynsverksamhet är att minimera riskerna för att problem uppstår 

som kan ha negativ inverkan på det finansiella systemets stabilitet eller för konsumenter. För 

att FI:s tillsynsverksamhet ska vara samhällsekonomiskt effektiv är det utifrån ovan risker 

som FI väljer vilka aktörer som ska prioriteras vad gäller tillsynsåtgärder.60 Det är de största 

riskerna för samhället och konsumenter som ska prioriteras.61  

 

FI:s tillsynsarbete är uppdelat i tre olika typer av tillsyn. Tillsynen kan vara löpande eller hän-

delsestyrd men den kan även ske i form av undersökningar. Den löpande tillsynen innebär att 

de aktörer som står under myndighetens tillsyn rapporterar in efterfrågad information. Denna 

information granskas sedan av FI. Händelsestyrd tillsyn innebär att FI agerar om myndigheten 

finner anledning att göra det. Exempelvis kan händelsestyrd tillsyn bli aktuellt om en aktör på 

marknaden får akuta problem. Ett annat exempel på händelsestyrd tillsyn är att det uppdagas 

att konsumenter har utsatts för oseriös rådgivning. Tillsyn i form av undersökning innebär att 

FI genomför en mer djupgående och heltäckande undersökning av en aktör. Den information 

som uppdagas i ett sådant tillsynsärende är ofta av sådan art att den inte upptäcks i den lö-

pande tillsynen.62  

 

Av tillsynsstrategin framgår det att de tre typerna av tillsyn kan gå in i varandra. Det innebär 

att FI kan besluta om att genomföra en undersökning med grund i de uppgifter som rapporter-

ats in till myndigheten genom den löpande tillsynen. Det kan även innebära att en händelse 

leder fram till att FI vidtar en tillsynsåtgärd i form av en undersökning.63 

 

                                                
59 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2014:11), s. 2. 
60 Finansinspektionens promemoria, Tillsynsstrategi, oktober 2014, dnr 13-12064, s. 12. 
61 Finansinspektionens promemoria, Tillsynsstrategi, oktober 2014, dnr 13-12064, s. 13. 
62 Finansinspektionens promemoria, Tillsynsstrategi, oktober 2014, dnr 13-12064, s. 9 f. 
63 Finansinspektionens promemoria, Tillsynsstrategi, oktober 2014, dnr 13-12064, s. 10. 
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Den riskbaserade tillsynen omfattas av den löpande tillsynen samt tillsynen i form av under-

sökningar. FI framhåller i sin tillsynsstrategi att den största skillnaden mellan riskbaserad till-

syn och händelsestyrd tillsyn är att FI själv kan välja vilka problem som förtjänar att belysas 

vad gäller den riskbaserade tillsynen. Den riskbaserade tillsynen blir således proaktiv och in-

nebär att FI i ett tidigt stadie kan identifiera vilka problem som finns och hur man kan komma 

tillrätta med dessa.64 

 

För att FI ska kunna göra en korrekt bedömning av vilka aktörer och problem som ska priori-

teras utgår FI från två begrepp. Dessa två begrepp är riskbedömning och riskklassificering. 

Riskbedömningen innebär att man inom varje verksamhetsområde identifierar vilka risker 

som finns. De risker som identifieras rangordnas och bildar sedan underlag för bestämmandet 

av vilka risker som ska prioriteras i tillsynen. Riskklassificering innebär en rangordning av de 

aktörer som står under FI:s tillsyn. Rangordningen baseras på vilken betydelse varje aktör har 

för samhället och konsumenter. En systemviktig aktör kommer således att i större omfattning 

bli föremål för tillsynsåtgärder.65 

 

Varje aktör som står under tillsyn av FI ska bli föremål för minst en tillsynsåtgärd under en 

period av tre år. Det innebär att myndigheten ska tillämpa en heltäckande tillsyn och verka för 

att även aktörer som inte har negativ inverkan på konsumenter eller samhällsekonomin blir 

föremål för tillsynsåtgärder. FI framhåller i sin tillsynsstrategi att det är av vikt att alla aktörer 

under tillsyn av FI blir föremål för tillsynsåtgärder för att upprätthålla regelefterlevnad. FI 

understryker att likhet i tillsynsverksamheten även är viktigt ur ett konkurrensperspektiv.66  

 

FI har valt att dela in sin tillsyn i fyra tillsynsområden. Ett av dessa områden avser konsu-

mentskydd och har till syfte att utöva tillsyn över, bland annat, aktörernas regelefterlevnad. 

Inom området för konsumentskydd styrs tillsynen även här av riskbedömning och riskklassifi-

cering. Vilka tillsynsåtgärder som prioriteras beror således på vilka produkter och tjänster som 

anses vara av störst betydelse för konsumenter. Riskklassificeringen grundar sig till stor del 

på hur stora marknadsandelar olika aktörer har men kan se olika ut inom olika typer av verk-

samhetsområden. Riskklassificering styrs främst utifrån vilka konsekvenser det skulle inne-

bära om en aktör inte följer de regelverk som aktören har att efterleva. De konsekvenser som 

                                                
64 Finansinspektionens promemoria, Tillsynsstrategi, oktober 2014, dnr 13-12064, s. 13. 
65 Finansinspektionens promemoria, Tillsynsstrategi, oktober 2014, dnr 13-12064, s. 14. 
66 Finansinspektionens promemoria, Tillsynsstrategi, oktober 2014, dnr 13-12064, s. 4. 
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framförallt ges uppmärksamhet är hur marknaden påverkas i stort men även hur många kon-

sumenter som drabbas av att en aktör inte efterlever regelverken. En annan konsekvens som 

även den är av betydelse vid riskklassificeringen är storleken av de värden som riskeras.67 

 

3.3 Samråd mellan Konsumentverket och Finansinspektionen 

3.3.1 Överenskommelse om samråd 

FI och KOV har ingått en överenskommelse om samarbete inom de delar av konsumentområ-

det där myndigheterna delar tillsynsansvaret. Myndigheterna avser att med överenskommel-

sen tydliggöra myndigheternas ansvar, effektivisera den konsumentnära tillsynen samt främja 

samarbetet mellan FI och KOV. Samrådet mellan myndigheterna ska innebära att myndighet-

erna samråder och utbyter information i de fall då deras tillsynsarbete överlappar varandra. I 

överenskommelsen framhålls att de erfarenheter som varje myndighet besitter ska komma den 

andra myndigheten till del. Myndigheterna har överenskommit att deras strävan ska vara att 

bland annat löpande effektivisera tillsynen samt utvärdera och utveckla samarbetet mellan 

myndigheterna.68 

 

För att samarbetet ska fungera ska generaldirektörerna träffas med viss regelbundenhet samt 

att FI och KOV löpande ska samråda i frågor som rör exempelvis tillsynsfrågor. Om FI eller 

KOV upptäcker brister som kan innebära att konsumentskyddet blir eftersatt ska, beroende på 

vem som är ansvarig tillsynsmyndighet, den andra myndigheten lämna information till den 

ansvariga myndigheten.69 

 

I överenskommelsen framhålls att tillsynen över efterlevnaden av KkrL delas mellan KOV 

och FI och att båda myndigheterna har utfärdat allmänna råd avseende kreditgivning till kon-

sumenter. Det understryks i överenskommelsen att myndigheternas respektive allmänna råd 

bör vara i överensstämmelse med varandra. Enbart om det föreligger sakliga skäl kan skillna-

der förekomma i de allmänna råden.70 

                                                
67 Finansinspektionens promemoria, Tillsynsstrategi, oktober 2014, dnr 13-12064, s. 20-21. 
68 Överenskommelse om samarbete mellan Finansinspektionen och Konsumentverket/KO, 2010-03-29, FI Dnr 
09-10159, s. 2. 
69 Överenskommelse om samarbete mellan Finansinspektionen och Konsumentverket/KO, 2010-03-29, FI Dnr 
09-10159, s. 2. 
70 Överenskommelse om samarbete mellan Finansinspektionen och Konsumentverket/KO, 2010-03-29, FI Dnr 
09-10159, s. 5. 
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4	  Tillsynsmyndigheternas	  tillsynsarbete	  enligt	  KkrL	  

4.1 Konsumentverkets praxis 

4.1.1 Beslut tagna av Konsumentverket under 2015 

Under 2015 har KOV tagit två beslut mot kreditgivare som KOV inte ansett efterlever KkrL. 

Nedan redogörs för dessa beslut. Redogörelsen avser att beskriva på vilka grunder KOV anser 

att kreditgivarna har brustit i efterlevnaden av KkrL. 

 

Ambrion Finans AB 

 

Beslut 

Konsumentverket meddelar Ambrion Finans AB (”Ambrion”) en varning som förenas med en 

sanktionsavgift om 200 000 kronor.71 

 

Ambrions beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

En konsument som vill ansöka om kredit hos Ambrion gör detta via deras hemsida. Vid an-

sökningstillfället ska konsumenten lämna uppgifter om inkomster per månad i hushållet, om 

konsumenten har andra lån, vad konsumentens boendekostnad är per månad samt om det 

finns andra vuxna och/eller barn under 18 år i hushållet. Enligt den policy som Ambrion har 

för hur en kreditansökan ska gå till framgår det att konsumenten ska uppge sina totala inkoms-

ter per månad innan skatt, eventuella övriga kostnader som betalas varje månad samt hur stor 

del av boendekostnaderna som, per månad, belöper på konsumenten. Konsumenten ska enligt 

policyn även lämna information om adress och om konsumenten är i en politiskt utsatt ställ-

ning. Vid kreditprövningen använder sig Ambrion av både interna och externa uppgifter. 

Ambrion inhämtar även en extern kreditupplysning. För att bedöma om konsumenten har 

ekonomisk förmåga att bli beviljad krediten använder sig Ambrion dels av en kreditscoring-

modell som Ambrion får genom kreditupplysningen, dels av en modell som Ambrion själv 

har tagit fram.  

 

 

 
                                                
71 Konsumentverkets beslut mot Ambrion Finans AB, 2015-11-04, dnr 2015/442. 
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Skäl för KOV:s beslut 

KOV anser överträdelsen av KkrL vara allvarlig och systematisk. Av den anledningen beslut-

ar KOV att meddela Ambrion en varning i kombination med en sanktionsavgift. Som grund 

för sitt beslut anger KOV att det föreligger brister i Ambrions kreditprövningsprocess som 

resulterat i att konsumenter som inte haft tillräcklig betalningsförmåga har beviljats krediter. 

Bristerna består i att Ambrion har valt att ta in uppgifter om hela hushållets inkomster vilket 

inneburit att Ambrion inte haft information om inkomst för den konsument som ansökt om 

krediten. Vidare har Ambrion, vid beräkning av om konsumenten haft tillräcklig återbetal-

ningsförmåga, inte tagit hänsyn till att den ansökta krediten ska återbetalas. 

 

JSM Capital AB 

 

Beslut 

Konsumentverket meddelar JSM Capital AB (”JSM”) en varning som förenas med en sank-

tionsavgift om 500 000 kr.72 

 

JSM:s beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

JSM Capital AB (”JSM”) verkar på den finansiella marknaden under namnet Cashbuddy. 

JSM erbjuder krediter till konsumenter och ansökan kan göras via Cashbuddys hemsida, per 

post eller via kreditförmedlare. Vid kreditprövningen använder JSM både interna och externa 

uppgifter. JSM inhämtar uppgifter om konsumenten både från konsumenten och genom en 

kreditupplysning. De uppgifter som inhämtas avser bland annat information om konsument-

ens inkomster men även kostnader för boende och kostnader för andra lån och krediter. Upp-

gifterna som konsumenten lämnar kontrolleras av JSM. JSM genomför även en beräkning av 

en lånekalkyl med utgångspunkt i de uppgifter som inhämtats och Konsumentverkets uppgift-

er om skäliga levnadskostnader.  

 

Skäl för KOV:s beslut 

JSM meddelas varning förenad med sanktionsavgift på den grunden att JSM vid ansökan via 

kreditförmedlare inte har inhämtat uppgifter från konsumenten om dennes ekonomiska situat-

ion förrän först efter att krediten blivit beviljad. KOV anser att ett sådant förfarande är en all-

varlig brist i kreditprövningen eftersom JSM inte utan dessa uppgifter har kunnat klargöra 

                                                
72 Konsumentverkets beslut mot JSM Capital AB, 2015-09-10, dnr 2015/443.  
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konsumentens betalningsförmåga. Bristen anses vara systematisk eftersom varje kreditansök-

ning under den avsedda tiden har uppvisat samma brist. 

  

4.1.2 Beslut tagna av Konsumentverket under 2014 

Under 2014 har KOV tagit fyra beslut mot kreditgivare som KOV inte ansett efterlever KkrL. 

Nedan redogörs för dessa beslut. Redogörelsen avser att beskriva på vilka grunder KOV anser 

att kreditgivarna har brustit i efterlevnaden av KkrL. 

 

Förskottslön Sverige AB 

 

Beslut 

Konsumentverket meddelar Förskottslön Sverige AB (”Förskottslön”) en varning som förenas 

med en sanktionsavgift om 200 000 kr.73 

 

Förskottslöns beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

Vid ansökan anger konsumenten uppgifter om namn, adress, personnummer, e-postadress och 

telefonnummer. Genom e-postadressen kontrolleras om konsumenten har ansökt om lån tidi-

gare hos Förskottslön. Konsumenten får enbart ha ett lån i taget hos bolaget. Förskottslön in-

hämtar även en kreditupplysning som bland annat används för att kontrollera så att de uppgif-

ter konsumenten lämnat stämmer överens med uppgifterna i upplysningen. I kreditprövnings-

processen undersöker Förskottslön även om konsumenten har skuldsaldo samt betalningsan-

märkningar hos KFM. Förskottslön begär sedan in kompletterande uppgifter av konsumenten, 

bland annat information om senaste löneutbetalningen. Förskottslön har som regel att en kon-

sument inte får beviljas en högre kredit än hälften av den förestående löneutbetalningen. 

 

Skäl för KOV:s beslut 

KOV väljer att meddela en varning förenad med en sanktionsavgift på den grunden att För-

skottslön har brustit i sin kreditprövning på ett sätt som anses vara allvarligt. Genom att inte 

inhämta uppgifter om bland annat konsumentens boendeform, utgifter och kostnader har För-

skottslön inte haft tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma konsumentens återbetalnings-

förmåga. KOV anser dessa brister vara systematiska eftersom alla de undersökta kreditpröv-

ningarna uppvisar samma problem. KOV framhåller att denna brist är av sådan art att den 
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skulle, om inte Förskottsbetalning redan infört ett förbättringsarbete avseende kreditprövning-

en och numera inhämtar sådana uppgifter, leda till ett föreläggande om upphörande av verk-

samheten. 

 

KOV:s beslut mot Förskottslön har överklagats till förvaltningsrätten (”FörvR”). Under av-

snitt 4.1.4 redogörs för FörvR dom.  

 

Grandvik AB 

 

Beslut 

Konsumentverket förelägger Grandvik AB (”Grandvik”) att upphöra med att lämna krediter. 

Beslutet om föreläggande förenas med vite om 750 000 kronor.74 

 

Grandviks beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

Vid ansökan skapar konsumenten ett konto hos Grandvik. Kontot skapas genom att konsu-

menten uppger sitt personnummer och sin mailadress. Med hjälp av dessa uppgifter inhämtar 

Grandvik en kreditupplysning. Av de uppgifter som framkommer i kreditupplysningen beak-

tar Grandvik uppgifter om skuldsaldo hos KFM, eventuella betalningsanmärkningar och kon-

sumentens årsinkomst. Genom upplysningen får Grandvik även en bedömning av konsumen-

tens kreditvärdighet. Efter att ha valt kreditbelopp ska konsumenten fylla i ett underlag som 

ligger till grund för krediten. Uppgifter som här fylls i är månadsinkomst, anställningsform 

samt boendeform och hur många personer som bor i hushållet. Slutligen görs en systemkon-

troll och i vissa fall även en manuell kontroll. 

 

Skäl för KOV:s beslut 

Bristerna i Grandviks kreditprövningsprocess är särskilt allvarliga eftersom Grandvik uteslutit 

att inhämta uppgifter om konsumentens utgifter och eventuella andra krediter. Denna brist i 

kreditprövningen har inneburit att Grandvik inte har kunnat bedöma konsumentens återbetal-

ningsförmåga. Utöver detta har inhämtandet av uppgifter från konsumenten angående må-

nadsinkomst, anställningsform, boendeform och antalet personer i hushållet inte skett vad 

gäller en av Grandviks produkter. Av bolagets dokument har KOV uppmärksammat att det 

inte anges att bolaget vid kreditprövningen ska beakta uppgifter om utgifter och andra kredit-
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er. KOV bedömer bristerna vara systematiska eftersom samtliga krediter som undersökts har 

uppvisat dessa brister. Föreläggandet om att upphöra med att lämna krediter grundar sig i det 

faktum att den kreditprövningsprocess som Grandvik tillämpar inte överhuvudtaget ger möj-

lighet att bedöma konsumentens möjligheter att fullgöra sina åtaganden enligt kreditavtalet. 

 

KOV:s beslut mot Grandvik har överklagats till FörvR. Under avsnitt 4.1.4 redogörs för 

FörvR dom.  

 

H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 

 

Beslut 

Konsumentverket meddelar H & M Hennes & Mauritz Sverige AB (”H&M”) en varning som 

förenas med en sanktionsavgift om 8 000 000 kr.75 

 

H&M:s beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

En ansökan hos H&M kan göras via deras hemsida, per telefon eller genom att fylla i en blan-

kett som skickas till H&M per post. För att pröva en konsuments betalningsförmåga gör 

H&M en kreditprövning i två steg, en intern och en extern prövning. För att kunna gå vidare 

till den externa kontrollen måste alla krav vara uppfyllda enligt den interna kontrollen. Sådana 

krav kan exempelvis vara om personen är myndig och har ett personnummer samt om det 

redan finns en pågående ansökan och hur konsumenten skött tidigare krediter hos H&M. Den 

externa kontrollen innebär att H&M inhämtar en kreditupplysning. I det första steget elimine-

ras konsumenten om konsumenten inte uppfyller kraven på exempelvis förvärvsinkomst, ålder 

och skuldsaldo. I det andra steget avgörs konsumentens scoringvärde som i sin tur bestämmer 

kreditvärdighet. Scoringvärdet bestäms genom att de parametrar som uppfylldes i första steget 

genomförs och värderas i andra steget. Konsumentens betalningsförmåga och risk avspeglar 

sig i scoringvärdet. 

 

Skäl för KOV:s beslut 

KOV anser att bristerna i H&M:s kreditprövningsprocess är särskilt allvarliga eftersom H&M 

varken från konsumenten eller på annat sätt inhämtat tillräckliga uppgifter om bland annat 

konsumentens inkomster och utgifter. Detta har inneburit att H&M inte haft ett fullgott un-
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derlag för att bedöma huruvida konsumenten haft tillräcklig återbetalningsförmåga. Av 

H&M:s dokument saknas det även uppgifter om att det i kreditprövningsprocessen ska tas in 

uppgifter om konsumentens inkomster, utgifter och kostnader. Det föreligger även en avsak-

nad av information i dokumenten om att en beräkning av konsumentens återbetalningsför-

måga ska göras. KOV anser bristerna vara systematiska eftersom dessa föreligger i samtliga 

kreditärenden som undersökts. KOV understryker att de brister som förekommer i H&M:s 

kreditprövningsprocess är av sådan art att det skulle kunna föranleda ett föreläggande om att 

upphöra med att erbjuda krediter till konsumenter. H&M har dock inlett en granskning av sin 

policy vad gäller kreditprövning vilket ger KOV anledning att meddela varning förenat med 

sanktionsavgift istället. 

 

KOV:s beslut mot H&M har överklagats till FörvR. Under avsnitt 4.1.4 redogörs för FörvR 

dom.  

 

La Redoute Sverige AB 

 

Beslut 

Konsumentverket förelägger La Redoute Sverige AB (”La Redoute”) att upphöra med att 

lämna krediter. Beslutet om föreläggande förenas med vite om 5 000 000 kronor. Beslutet ska 

gälla omedelbart.76 

 

La Redoutes beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

Vid en ansökan hos La Redoute görs en intern och en extern kontroll. Den interna kontrollen 

innebär att konsumenten kontrolleras så att konsumenten exempelvis är myndig och inte har 

tidigare misskötta krediter hos La Redoute. Genom en kreditupplysning görs en extern kon-

troll av konsumenten. Med hjälp av kreditupplysningen kontrolleras att konsumenten inte har 

betalningsanmärkningar eller eventuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. Även kon-

sumenten inkomst kontrolleras. Om konsumenten är en ny kund hos La Redoute begränsas 

konsumentens kredit till ett belopp om max 4 000 kronor.  
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Skäl för KOV:s beslut 

Bristerna i La Redoutes kreditprövningsprocess anser KOV vara av särskilt allvarlig art. La 

Redoute bortser helt från att inhämta uppgifter från konsumenten om dennes ekonomiska si-

tuation. Detta innebär att La Redoute, vid sin kreditprövning, inte har information om konsu-

mentens inkomster och utgifter samt om det finns andra eventuella skulder. Denna informa-

tion inhämtas inte heller på annat sätt. Genom att underlåta att inhämta dessa uppgifter har La 

Redoute inte haft möjlighet att undersöka och beräkna konsumentens återbetalningsförmåga. 

Således har inte La Redoute kunnat fastställa om konsumenten haft reella möjligheter att full-

göra sina åtaganden gentemot La Redoute. KOV framhåller även att det inte framkommer av 

de dokument som KOV har fått ta del av att bolaget vid sin kreditprövning ska inhämta upp-

gifter om konsumentens ekonomiska situation eller att en beräkning av konsumentens återbe-

talningsförmåga ska göras. KOV anser bristerna vara systematiska dels på grund av att doku-

menten saknat ovan uppgifter, dels eftersom bristerna förelegat i alla de kreditärenden som 

granskats. Eftersom bristerna i La Redoutes kreditprövning är av särskilt allvarlig art kan bris-

terna innebära en större risk för överskuldsättning hos konsumenter. Av den anledningen an-

ser KOV att deras beslut ska gälla omedelbart.  

 

4.1.3 Beslut tagna av Konsumentverket under 2013 

Under 2013 har KOV tagit tio beslut mot kreditgivare som KOV inte ansett efterlever KkrL. 

Fyra av dessa beslut redogörs för nedan. Redogörelsen avser att beskriva på vilka grunder 

KOV anser att kreditgivarna har brustit i efterlevnaden av KkrL. 

 

3B Kapital AB 

 

Beslut 

Konsumentverket meddelar 3B Kapital AB (”3B”) en varning.77 

 

3B:s beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

Vid ansökan hos 3B sker kreditprövningen i två steg. Först kontrollerar 3B konsumentens 

personuppgifter samt om konsumenten som ansöker är kund sedan tidigare. Sedan görs en 

kreditupplysning som sker via en extern part. Den externa kreditupplysningen avläses manu-

ellt och utgör tillsammans med de uppgifter som konsumenten själv har lämnat bedömnings-
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underlaget. Det ansökta beloppet sätts i relation till konsumentens inkomst för att avgöra 

huruvida den sökta krediten ska beviljas eller ej. Vid kreditprövningen tas även hänsyn till om 

det i kreditupplysningen finns uppgifter om kapitalunderskott. Kontakt tas även med KFM för 

att kontrollera om det finns någon ansökan om betalningsföreläggande.  

 

Skäl för KOV:s beslut 

KOV anser det föreligga väsentliga brister i 3B:s kreditprövning. KOV anser det vara den 

externa kreditupplysningen tillsammans med uppgifter om inkomster som konsumenten läm-

nat som ligger till grund för kreditprövningen och bedömningen huruvida krediten ska bevil-

jas. KOV anser att 3B inte enbart kan förlita sig på den externa kreditupplysningen eftersom 

uppgifterna i en sådan upplysning kan vara daterade. KOV framför vidare att 3B inte har tagit 

hänsyn till konsumentens ekonomiska situation vad avser utgifter, kostnader och den totala 

skuldsättningen. 3B:s kreditprövningsprocess innebär således att 3B inte inhämtar tillräckliga 

uppgifter för att kunna bedöma huruvida konsumenten har möjlighet att fullgöra sina åtagan-

den gentemot 3B. 

 

Visovi AB 

 

Beslut 

Konsumentverket meddelar Visovi AB (”Visovi”) en varning.78 

 

Visovis beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

Visovis kreditprövningsprocess omfattas av två steg. Dessa två steg innebär att Visovi dels 

gör en intern kontroll, dels att Visovi gör en extern kontroll. Den externa kontrollen innebär 

att Visovi inhämtar en kreditupplysning. Med hjälp av kreditupplysningen tilldelas konsumen-

ten en viss scoring genom att uppgifter om årsinkomst, betalningsanmärkningar, ålder och 

bostadsförhållande beaktas. Däremot tas inte hänsyn till varken levnadskostnader eller utgift-

er. Om en konsument blir godkänd både i den interna och den externa kontrollen sker en ma-

nuell kontroll av kreditupplysningen. Ytterligare en kontroll görs genom att KFM kontaktas. 
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Skäl för KOV:s beslut 

KOV konstaterar att Visovi inte inhämtar någon information från konsumenten själv angå-

ende konsumentens ekonomiska situation. Denna ordning innebär således att det endast är 

uppgifterna från kreditupplysningen som ligger till grund för att bedöma konsumentens eko-

nomiska situation och därmed huruvida krediten ska beviljas eller ej. Eftersom uppgifterna i 

en kreditupplysning kan vara daterade anser KOV det föreligga en brist i kreditprövningen i 

denna del. Vidare anser KOV att det föreligger brister avseende avsaknaden av inhämtande av 

uppgifter om konsumentens utgifter, kostnader och skuldsättning. KOV anser att Visovis kre-

ditprövning står i strid med KkrL eftersom Visovi inte inhämtar tillräckliga uppgifter för att 

med hög grad av säkerhet kunna fastställa vilka möjligheter konsumenten har att efterleva 

sina åtaganden gentemot Visovi. 

 

Canoxa Capital AB 

 

Beslut 

Konsumentverket meddelar Canoxa Capitol AB (”Canoxa”) en varning.79 

 

Canoxas beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

Canoxas kreditprövning innebär dels en extern kreditupplysning, dels en intern kreditbedöm-

ning. Genom den externa kreditupplysningen inhämtar Canoxa uppgifter om konsumentens 

taxerade inkomst och kapitalinkomst samt erhåller uppgift om, bland annat, eventuellt fastig-

hetsinnehav. Kreditupplysningen avger även en scoring av konsumenten. Från konsumenten 

begär Canoxa information om inkomster och utgifter samt skulder. Utifrån uppgifterna beräk-

nas huruvida den sökande har tillräckligt betalningsutrymme för att beviljas krediten. En kon-

troll görs sedan för att undersöka så att konsumenten bland annat inte är i konkurs, har betal-

ningsanmärkning eller skuldsaldo hos Kronofogden.  

 

Skäl för KOV:s beslut 

KOV anser det föreligga brister i kreditprövningen på grund av att Canoxa inte har kunnat 

visa hur de inhämtade uppgifterna från konsumenten har använts för att klargöra huruvida 

konsumenten har ekonomiska förutsättningar att bli beviljad krediten. Vidare anser KOV att 

Canoxa inte har inhämtat tillräckliga uppgifter, bland annat kostnader för skulder och hur 
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många personer om ingår i hushållet, för att kunna göra en välgrundad bedömning. Således 

anser KOV att Canoxas kreditprövning står i strid med KkrL. 

 

Strandia Management AB 

 

Beslut 

Konsumentverket meddelar Strandia Management AB (”Strandia”) en varning.80 

 

Strandias beskrivning av sin kreditprövningsprocess 

En ansökan hos Strandia inleds med inhämtande av uppgifter från konsumenten dels genom 

att konsumenten fyller i ett formulär på Strandias hemsida, dels genom att uppgifter inhämtas 

per telefon. De uppgifter som inhämtas omfattar bland annat inkomster, skulder och kostnad-

erna för dessa skulder, levnadskostnader samt huruvida det finns barn under 18 år i hushållet. 

I ett andra steg inhämtas även uppgifter om konsumenten genom en kreditupplysning. Kredit-

upplysningen ger Strandia, bland annat, information om konsumentens adressuppgifter, in-

komst samt om det finns eventuellt skuldsaldo eller betalningsanmärkningar hos KFM. Ge-

nom kreditupplysningen får Strandia även ett scoringvärde för konsumenten. Från en annan 

extern part inhämtas även uppgifter om eventuella ärenden hos inkassobolag. Vid bedöm-

ningen av konsumentens ekonomiska situation och förmåga att återbetala eventuell beviljad 

kredit tas hänsyn till sådana belopp som anses vara skäliga enligt Socialstyrelsen eller KOV. 

Utifrån den inhämtade informationen görs slutligen en beräkning. Konsumenten nekas den 

ansökta krediten om summan efter sammanräkningen av disponibel inkomst är negativ.  

 

Skäl för KOV:s beslut 

KOV anser inte att Strandia har inhämtat tillräckliga uppgifter om konsumenten för att, med 

hög grad av säkerhet, kunna bedöma huruvida konsumenten har möjlighet att återbetala kredi-

ten. KOV framhåller att det inte går att utröna huruvida en kreditupplysning görs och om de 

uppgifter som har lämnats av konsumenten kontrolleras mot denna kreditupplysning. KOV 

understryker även att uppgifterna i en eventuell kreditupplysning kan vara upp till två år 

gamla och att Strandia således inte uteslutande kan förlita sig på uppgifterna i en kreditupp-

lysning. KOV uppmärksammar att det har genomförts en manuell beräkning av betalningsut-
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rymmet men att det är oklart när denna beräkning har genomförts. Således går det inte att fast-

ställa om denna beräkning genomförts innan eller efter att krediten har beviljats.  

 

4.1.4 Domar förvaltningsrätten 

 

Förskottslön Sverige AB 

 

Förvaltningsrättens avgörande 

Det beslut som KOV har tagit mot Förskottslön, och som redogjorts för ovan, har av För-

skottslön överklagats till FörvR. Genom beslutet har Grandvik tilldelats en varning kombine-

rad med en sanktionsavgift om 200 000 kronor. FörvR i Karlstad avslår Förskottslöns över-

klagande.81  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

FörvR anser att Förskottslön har brustit i sin kreditprövning. FörvR anser att bristerna omfatt-

ar dels inhämtande av uppgifter, dels den vikt som Förskottslön lägger vid de uppgifter som 

inhämtas genom en extern kreditupplysning. Vad gäller inhämtande av uppgifter anser FörvR 

att Förskottslön inte har inhämtat tillräckliga uppgifter från konsumenten, framförallt uppgift-

er om konsumentens utgifter och kostnader för andra krediter. FörvR framhåller att uppgift-

erna inhämtade genom en extern kreditupplysning avser information om konsumenten som 

ligger bakåt i tiden. Med beaktande av detta anser FörvR att Förskottslön inte har inhämtat 

tillräckliga uppgifter. Denna brist innebär att Förskottslön inte haft möjlighet, att med hög 

grad av säkerhet, avgöra huruvida konsumenten har haft ekonomisk förmåga att fullgöra åta-

gandena i enlighet med kreditavtalet. 

 

FörvR dom har av Förskottslön överklagats till kammarrätten (”KamR”). I nuläget har 

KamR inte tagit beslut om huruvida prövningstillstånd ska beviljas eller inte. 
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Grandvik AB 

 

Förvaltningsrättens avgörande 

Det beslut som KOV har tagit mot Grandvik, och som redogjorts för ovan, har av Grandvik 

överklagats till FörvR. Genom KOV:s beslut åläggs Grandvik att, vid vite, upphöra med att 

lämna krediter till konsumenter. I domen bifaller FörvR överklagandet i enlighet med Grand-

viks tredjehandsyrkande. FörvR upphäver KOV:s beslut om att förelägga Grandvik att upp-

höra med att lämna krediter till konsumenter. FörvR tilldelar Grandvik en varning. Varningen 

kombineras med en sanktionsavgift om 300 000 kronor.82 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

FörvR anser, i enlighet med KOV:s beslut, att Grandvik har brustit i sin kreditprövning och att 

det därför finns anledning att ingripa mot Grandvik. FörvR anser att Grandvik har brustit vad 

gäller inhämtandet av uppgifter från konsumenten. FörvR framhåller att uppgifterna som in-

hämtats genom en extern kreditupplysning avser uppgifter bakåt i tiden och således inte kan 

tilldelas avgörande vikt vid bedömningen av huruvida en kredit ska beviljas eller inte. De 

uppgifter som inte har inhämtats av konsumenten, och som innebär att Grandviks kreditpröv-

ning är bristfällig, är uppgifter om konsumentens utgifter och eventuella andra krediter. FörvR 

konstaterar att Grandvik inte har inhämtat tillräckliga uppgifter för att kunna göra en korrekt 

kreditprövning. Grandvik har inte haft möjlighet att bedöma, med hög grad av säkerhet, 

huruvida konsumenten har haft tillräckliga ekonomiska förutsättningar att uppfylla åtagan-

dena enligt kreditavtalet. 

 

FörvR dom har inte av någon av parterna överklagats till KamR. 

 

H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 

 

Förvaltningsrättens avgörande 

Det beslut som KOV har tagit mot H&M, och som redogjorts för ovan, har av H&M överkla-

gats till FörvR. Genom beslutet har H&M meddelats en varning som kombinerats med en 

sanktionsavgift om 8 000 000 kronor. I domen bifaller FörvR överklagandet i enlighet med 
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H&M:s tredjehandsyrkande. Domen innebär att varningen kvarstår men sanktionsavgiften 

sänks till 6 000 000 kronor.83  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Till grund för beslutet anser FörvR att H&M inte har inhämtat tillräckliga uppgifter från kon-

sumenten. FörvR framhåller att de uppgifter som H&M har inhämtat från en extern kreditupp-

lysning avser uppgifter om konsumenten bakåt i tiden. FörvR konstaterar att H&M inte har 

inhämtat uppgifter från konsumenten avseende konsumentens inkomster, utgifter och 

huruvida konsumenten hade andra beviljade krediter. Avseende uppgifterna från kreditupp-

lysningen framhåller FörvR att information om konsumentens inkomst avser senaste taxerade 

inkomsten. FörvR anser således att H&M inte har inhämtat tillräckliga uppgifter för att med 

hög grad av säkerhet kunna avgöra huruvida konsumenten har haft förmåga att fullgöra sina 

åtagande enligt kreditavtalet. 

 

FörvR dom har av både KOV och H&M överklagats till KamR. I nuläget har KamR inte tagit 

beslut om huruvida prövningstillstånd ska beviljas eller inte. 

 

4.2 Finansinspektionens praxis 

FI har inte, under samma period som ovan refererade beslut från KOV, meddelat något beslut 

mot en kreditgivare avseende bristande kreditprövning enligt KkrL. Nedan redogörelse inne-

bär istället en beskrivning av några utvalda ansökningsformulär hos kreditgivare under FI:s 

tillsyn. Samtliga kreditgivare nedan har tillstånd att bedriva verksamhet enligt LBF 1 kap. 1, 3 

och 4 §§ samt 2 kap. 1 §, antingen som bankrörelse eller finansieringsrörelse. 

 

Handelsbanken Finans 

Via Gekås hemsida kan en konsument ansöka om ett kreditkort hos Handelsbanken Finans. 

För att ansöka om ett kort behöver konsumenten fylla i uppgifter om personnummer, e-

postadress samt välja vilken kreditgräns (mellan 2000 kronor och 100 000 kronor) konsumen-

ten önskar ansöka om. Handelsbanken Finans inhämtar sedan en extern kreditupplysning in-

nan beslut tas huruvida krediten ska beviljas eller inte.84 

 

                                                
83 Förvaltningsrätten i Karlstads dom, 2016-01-18, nr 23-15. 
84 http://www.gekas.se/shoppingkortet, 2016-02-03. 
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Ikano Bank 

Ikano Bank erbjuder lån till konsumenter. På Ikano Banks hemsida kan en konsument ansöka 

om lån upp till 350 000 kronor utan säkerhet eller med krav om kontantinsats. Vid ansökan 

om lån hos Ikano Bank ska konsumenten fylla i ett visst antal uppgifter. De uppgifter som 

avses är önskad kredit och avbetalningstid, om konsumenten avser lösa andra lån och krediter, 

personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, boendeform, om det finns några 

hemmavarande barn, hur stora boendekostnader konsumenten har, anställningsform, månads-

inkomst samt namn på arbetsgivaren. Ikano Bank inhämtar sedan en kreditupplysning innan 

Ikano Bank avgör om det ansökta lånet ska beviljas eller inte.85 

 

Nordea Bank 

Hos Nordea Bank kan en konsument ansöka om privatlån utan säkerhet. Ansökan kan göras 

via deras hemsida. Om konsumenten väljer att ansöka om ett privatlån om högst 200 000 kro-

nor ombeds konsumenten fylla i uppgifter om inkomst före skatt, eventuella andra inkomster, 

personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsgivare och från vilket år och vilken må-

nad konsumenten har varit anställd. Efter att konsumenten skickat in ansökan gör Nordea 

Bank en kreditupplysning samt eventuellt kontaktar arbetsgivaren. Slutligen tas ett beslut 

huruvida privatlånet ska beviljas eller inte.86 

 

Om konsumenten väljer att ansöka om privatlån som avser ett belopp som överstiger 200 000 

kronor ska konsumenten fylla i fler uppgifter. Vid en ansökan om ett belopp som överstiger 

200 000 kronor ska konsumenten i ett första steg ange sin inkomst före skatt, eventuella andra 

inkomster, uppge vilka utgifter som hushållet har, hushållets tillgångar samt hushållets skuld-

er.87 I nästa steg ska konsumenten fylla i uppgifter om personnummer, namn, adress, telefon-

nummer samt arbetsgivare och hur länge konsumenten har varit anställd hos arbetsgivaren. 

Konsumenten ska även ange sitt civilstånd och huruvida konsumenten har några barn som bor 

hemma. Nordea inhämtar sedan en kreditupplysning och kontaktar eventuellt konsumentens 

arbetsgivare innan ett beslut tas huruvida det ansökta privatlånet ska beviljas eller inte.88  

 

 

                                                
85 https://secure.ikanobank.se/banklan/default.aspx?productcode=BankLån+57&duration=5&amount=125000, 
2016-03-13. 
86 https://www.nordea.se/privat/lan/lan-krediter/ansokan-om-privatlan.html, 2016-02-15. 
87 https://www.nordea.se/privat/lan/lan-krediter/ansokan-om-privatlan.html, 2016-02-15. 
88 https://www.nordea.se/privat/lan/lan-krediter/ansokan-om-privatlan.html, 2016-02-15. 
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Nordea Finans 

Genom Everydaycard kan en konsument ansöka om lån hos Nordea Finans. Vid ansökan ska 

konsumenten fylla i en ansökan som skickas till Nordea Finans. I ansökan ska konsumenten 

fylla i uppgifter om personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, namnet på 

konsumentens arbetsgivare, anställningsform, hur länge konsumenten har varit fast anställd, 

årsinkomst före skatt samt civiltillstånd. Vid ansökan som överstiger 100 000 kronor ska kon-

sumenten fylla i uppgifter om inkomster, utgifter, tillgångar och skulder, antal barn, om kon-

sumenten äger någon bil samt om det ansökta lånet ska användas för att lösa andra skulder. 

Nordea Finans inhämtar även en kreditupplysning innan beslut tas huruvida lånet ska beviljas 

eller inte.89 

 

OK-Q8 Bank 

OKQ8 Bank erbjuder konsumenten att via sin hemsida ansöka om ett VISA-kreditkort. För att 

ansöka om kortet ska konsumenten fylla i ett antal uppgifter. Dessa uppgifter är önskad kredi-

tutrymme, personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vid inskickad an-

sökan gör OKQ8 Bank en kreditupplysning innan beslut tas huruvida krediten ska beviljas 

eller inte.90 

 

Remember 

Genom Remember erbjuder EnterCard delbetalningsmöjligheter och kreditkort till konsumen-

ter. Via Remembers hemsida kan en konsument ansöka om kreditkort genom att fylla i ett 

visst antal uppgifter. De uppgifter som Remember efterfrågar är personnummer, namn, mobil-

telefonnummer, e-postadress, vilken anställningsform konsumenten har, vilken månadsin-

komst före skatt som konsumenten har samt om konsumenten delar hushåll med någon annan 

vuxen och/eller något barn under 18 år. När ansökan är inskickad inhämtas en extern kredit-

upplysning innan beslut tas huruvida den ansökta krediten ska beviljas eller inte.91 

 

Resurs Bank 

Resurs Bank erbjuder delbetalningsmöjligheter och kreditkort till konsumenter. Kunden kan 

ansöka om bankens egna kreditkort men Resurs Bank erbjuder även delbetalningsmöjligheter 

via olika företag, exempelvis SIBA. Vid en ansökan om kreditkort hos Resurs Bank ska kon-
                                                
89 http://www.everydaycard.se/uploads/docs/everyday_laneansokan_ifyll.pdf, 2016-02-03. 
90 https://www.okq8.se/kort/visa/ansok/, 2016-02-14. 
91 https://www.kortansokan.se/oasis/index.html#/se/remember/mc/simple/v2/form/personal?lang=sv-
se&direkt&pname=mc&undefined&_ga=1.52749800.1962768064.1453142507, 2016-02-03. 



 43 

sumenten fylla i önskad kredit, personnummer, e-postadress, huruvida konsumenten är fast 

anställd och från vilket år och vilken månad som konsumenten har varit fast anställd, namnet 

på konsumentens arbetsgivare samt telefonnummer till konsumenten. När ansökan sedan 

skickas tas ett beslut om krediten ska beviljas eller inte. Innan beslut tas inhämtar Resurs 

Bank en kreditupplysning från ett externt kreditupplysningsföretag.92 

 

Swedbank  

Swedbank erbjuder Master Card kreditkort till konsumenter. Vid ansökan via deras hemsida 

ska konsumenten fylla i ett antal uppgifter. Dessa uppgifter är personnummer, namn, telefon-

nummer, anställningsform, månadsinkomst före skatt, om konsumenten delar hushåll med en 

annan vuxen samt om det finns barn under 18 år i hushållet och önskad kreditutrymme. Efter 

att konsumenten ansökt om krediten inhämtar Swedbank en kreditupplysning innan beslut tas 

huruvida krediten ska beviljas eller inte.93 

 

Volvo Finans Bank 

Volvo Finans Bank erbjuder kreditkort till konsumenter. Kreditutrymmet som konsumenten 

kan ansöka om sträcker sig mellan 5 000-50 000 kronor. Vid ansökan ska uppgifter om per-

sonnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer anges. Konsumenten ska vidare 

ange vad för typ av sysselsättningen konsumenten har, vilken inkomst konsumenten har per 

månad före skatt samt konsumentens del av boendekostnaderna per månad. Volvo Finans 

Bank inhämtar sedan en kreditupplysning och beslut tas huruvida den ansökta krediten ska 

beviljas eller inte.94 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 https://apponline.resurs.com/form/SE55?_ga=1.174940970.900310377.1425396409, 2016-02-03. 
93https://www.ansokan.swedbank.se/oasis/index.html#/se/swedbank/mastercard/simple/v2/form/personal?lang=s
v-se, 2016-02-15. 
94https://www.volvofinans.se/Global/Dokument/volvokort/Ansokan_Volvokort_privat.pdf, 2016-02-15. 
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5	  Analys	  

5.1 Föreligger det skillnader i de krav tillsynsmyndigheterna uppställer för 

att en kreditgivare ska anses ha uppfyllt kravet på kreditprövning enligt 

KkrL 12 §? 

5.1.1 Konsumentverkets beslut 

Av förarbetena till KkrL 12 § kan det, i enlighet med ovan redogörelse, konstateras att en kre-

ditprövning syftar till att bedöma en konsuments ekonomiska förutsättningar att fullfölja ett 

ingånget kreditavtal. För att kreditgivaren ska kunna avgöra konsumentens ekonomiska förut-

sättningar måste kreditgivaren inhämta tillräckliga uppgifter. Det är just detta krav på tillräck-

liga uppgifter som KOV, i flertalet av de ovan redogjorda besluten, har ansett att kreditgivar-

na brister i.  

 

Att inhämta tillräckliga uppgifter ska hjälpa kreditgivaren att kunna, med hög grad av säker-

het, bedöma konsumentens betalningsförmåga. Av vissa av de beslut som redogjorts för kan 

det konstateras att kreditgivarna inte överhuvudtaget har inhämtat några uppgifter från kon-

sumenten. Att inte inhämta några uppgifter från konsumenten om konsumentens ekonomiska 

situation bör, med beaktande av KOV:s beslut, anses stå i strid med kravet på kreditprövning 

enligt KkrL 12 §. Detta eftersom en bedömning av konsumentens betalningsförmåga och så-

ledes konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullfölja ett kreditavtal inte går att genom-

föra utan uppgifter från konsumenten. 

 

I flertalet av de beslut som KOV har tagit har kreditgivarna inhämtat uppgifter av konsument-

en. Däremot har kreditgivarna inte inhämtat tillräckligt många uppgifter för att kunna bedöma 

konsumentens betalningsförmåga. Eftersom det inte i förarbetena anges vilka uppgifter som 

ska inhämtas för att anses ha inhämtat tillräckliga uppgifter blir det därför intressant att disku-

tera vad KOV anser vara tillräckliga uppgifter och således vilka brister som innebär en över-

trädelse av KkrL 12 §.  KOV har, i de flesta av de beslut som redogjorts för, grundat sitt ställ-

ningstagande på det faktum att kreditgivarna inte har inhämtat uppgifter om konsumentens 

utgifter, kostnader samt konsumentens totala skuldsättning. Det kan av de undersökta besluten 

dras den slutsatsen att KOV anser att begreppet tillräckliga uppgifter omfattar uppgifter om 

konsumentens inkomster, utgifter, kostnader och eventuella övriga skulder men även andra 
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uppgifter som kan påverka konsumentens förmåga att återbetala krediten. I enlighet med vad 

som framförs i förarbeten vill KOV således att kreditgivarna ska skapa sig en helhetsbild över 

hur konsumentens ekonomiska situation ser ut. Om en kreditgivare inte inhämtar dessa upp-

gifter anser KOV att det föreligger brister i kreditgivarens kreditprövning och kreditgivaren 

kan bli föremål för sanktioner enligt KkrL. 

 

I förarbetena framförs även att kreditgivaren bör inhämta uppgifter om konsumentens ekono-

miska situation från olika källor. Uppgifter som lämnas av konsumenten bör kontrolleras ge-

nom en kreditupplysning och bör inte ensamt utgöra underlag för ett beslut om att bevilja en 

kredit till konsumenten. Att enbart inhämta en kreditupplysning anses däremot inte vara till-

räckligt. Således bör uppgifter inhämtas från både konsumenten och från en kreditupplysning. 

I några av de beslut som KOV har tagit framhålls att kreditgivarna brister i detta avseende. 

Framförallt har kreditgivarna enbart förlitat sig på en kreditupplysning vilket KOV inte anser 

vara ett fullgott underlag för att kunna bedöma konsumentens återbetalningsförmåga. KOV 

framhåller dessutom att kreditupplysningar kan vara av varierande kvalité. Uppgifterna i en 

kreditupplysning är daterade och kan innebära att kreditgivaren grundar sin bedömning på 

uppgifter som kan vara så mycket som två år gamla. Således anser KOV att uppgifter ur en 

kreditupplysning kan ge en felaktig bild av konsumentens nuvarande ekonomiska situation 

och kan leda till att en konsument beviljas en kredit som konsumenten inte har ekonomiska 

förutsättningar att fullfölja. 

 

I några fall har KOV även grundat sitt beslut på det faktum att det föreligger brister i kreditgi-

varens beräkning av konsumentens återbetalningsförmåga. I enlighet med vad som står i för-

arbetena kräver KOV att kreditgivarna beräknar om konsumenten har betalningsutrymme att 

betala ränta, avgifter och amorteringar avseende den sökta krediten. I ett beslut framhåller 

KOV att kreditgivaren inte har tagit hänsyn till att den beviljade krediten ska återbetalas. I ett 

annat beslut anser KOV att kreditgivarens beräkning varit bristande eftersom kreditgivaren 

inte tagit hänsyn till skäliga levnadskostnader. Således anser KOV att en beräkning av betal-

ningsutrymmet är en del av kreditprövningen och måste genomföras för att kunna bedöma 

konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullfölja sina åtaganden enligt kreditavtalet. 

 

Slutligen framhåller KOV i ett flertal av sina beslut att kreditgivarnas interna instruktioner för 

kreditprövningsprocessen är bristande. Instruktionerna är bristande på så sätt att det inte av 

dessa instruktioner framgår att kreditgivaren ska inhämta uppgifter om konsumentens ekono-
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miska situation. Framförallt saknas information om att kreditgivaren ska inhämta uppgifter 

om konsumentens utgifter och kostnader men även uppgifter om konsumentens inkomster.  

 

5.1.2 Förvaltningsrättens domar 

Av FörvR domar framgår det att det föreligger brister i kreditgivarnas kreditprövning enligt 

KkrL 12 §. Bristerna består i att kreditgivarna inte uppfyller kravet på att inhämta tillräckliga 

uppgifter. Av de uppgifter som ska inhämtas av konsumenten framhåller FörvR att alla tre 

kreditgivarna inte har inhämtat uppgifter om konsumentens utgifter, kostnader och skuldsätt-

ning. I alla tre domarna framhåller FörvR dessutom att de externa kreditupplysningarna inne-

håller uppgifter om konsumenten som inte i alla fall är aktuella och därmed korrekta. Således 

anser FörvR att uppgifterna från en extern kreditupplysning inte kan ges den betydelsen att 

dessa är avgörande för huruvida en ansökt kredit beviljas eller inte.  

 

Av FörvR domar kan den slutsatsen dras att FörvR anser, i enlighet med de beslut KOV har 

tagit mot de tre kreditgivarna, att kreditgivarna inte inhämtat tillräckliga uppgifter. För att 

anses ha inhämtat tillräckliga uppgifter måste kreditgivaren således inhämta uppgifter om 

konsumentens personnummer, adressuppgifter och inkomster. Kreditgivaren måste även in-

hämta uppgifter om konsumentens utgifter, kostnader och totala skuldsättning. Det bör såle-

des innebära att kreditgivaren är skyldig att utreda konsumentens ekonomiska situation och få 

en korrekt uppfattning om konsumentens betalningsförmåga. Genom att i alla tre domarna 

även påpeka att uppgifter i en kreditupplysning kan avse uppgifter som är daterade understry-

ker FörvR vikten av att inte enbart förlita sig på uppgifterna i en kreditupplysning och således 

inhämta uppgifter om konsumenten från mer än en källa.  

 

5.1.3 Ansökningsformulär hos de kreditgivare under Finansinspektionens tillsyn 

Av de ansökningsformulär som har redogjorts för ovan framgår det att kreditgivarna inhämtar 

olika antal uppgifter från konsumenten vid ansökan om lån eller kredit. Antalet uppgifter som 

inhämtas varierar i stor grad mellan de olika kreditgivarna. Vissa av kreditgivarna inhämtar 

ytterst få uppgifter från konsumenten. En av kreditgivarna inhämtar enbart uppgift om per-

sonnummer och e-postadress. En annan kreditgivare inhämtar uppgifter om personnummer, 

huruvida konsumenten har fast anställning och hur länge den anställningen varat, namn på 

arbetsgivaren samt e-postadress och telefonnummer till konsumenten. Andra kreditgivare 

under FI:s tillsyn inhämtar ett antal fler uppgifter.  
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Ett gemensamt drag hos de flesta kreditgivarna är att uppgifter inhämtas om konsumentens 

anställning och inkomst. Vissa kreditgivare väljer även att fråga om boendesituation, hur 

många som finns i hushållet samt vilka kostnader detta innebär. Ytterst få inhämtar uppgifter 

om utgifter, skulder och kostnader för dessa skulder. Någon kreditgivare inhämtar uppgifter 

om detta när lånet eller krediten överstiger ett visst belopp. Det kan således konstateras att det 

finns kreditgivare som inte överhuvudtaget inhämtar uppgifter från konsumenten om varken 

inkomster, utgifter, skulder och kostnader för dessa skulder. Andra gör det när lånebeloppet 

överstiger en viss summa. Detta visar tydligt att kreditgivare under FI:s tillsyn inte uppfyller 

vad KOV anser vara inhämtande av tillräckliga uppgifter.  

 

5.1.4 Slutsatser 

Av förarbetena till de olika upplagorna av KkrL utvecklas kraven för vad som anses vara en 

godtagbar kreditprövning. I förarbetena till den nu gällande bestämmelsen om kreditprövning 

i KkrL ges en beskrivning av vad som ska anses omfattas av kravet på kreditprövning. Däre-

mot lämnas begrepp som exempelvis tillräckliga uppgifter öppet för precisering. En sådan 

precisering har skett genom de beslut som tagits av KOV. Vid en jämförelse mellan de beslut 

som KOV har tagit och den information som kreditgivare under FI:s tillsyn inhämtar kan det 

konstateras att KOV ställer högre krav på de kreditgivare under KOV:s tillsyn. Frågan är så-

ledes om KOV:s beslut och de krav som KOV ställer kan sägas vara vad som omfattas av 

kravet på kreditprövning enligt KkrL.  

 

Det finns ett visst värde i att en domstol har bekräftat vad KOV i vissa delar har sagt. Däremot 

kan inte en dom från en underrätt ges den betydelsen att det går att sluta sig till att vad dom-

stolen och således KOV sagt är det riktiga. Framförallt inte av den anledningen att två av de 

tre domarna har överklagats och att frågan således ännu inte är avgjord i högre instans. Däre-

mot går det att göra en bedömning huruvida KOV:s beslut och FörvR domar är i enlighet med 

vad som sägs i förarbetena och om det således är rimligt att ställa dessa krav på kreditgivare.  

 

Avseende kravet på inhämtande av tillräckliga uppgifter bör uppgifter om inkomster, utgifter, 

skulder och kostnader från konsumenten vara av avgörande betydelse för att kunna få en hel-

hetsbild av konsumentens ekonomiska situation. Det är rimligt att påstå att alla dessa uppgift-

er måste inhämtas för att kunna avgöra en konsuments förmåga att fullfölja ett ingånget kre-

ditavtal. Om kreditgivaren exempelvis inte har inhämtat information om konsumentens utgift-
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er och kostnaderna kan kreditgivaren inte rimligen avgöra om konsumenten faktiskt har ut-

rymme att återbetala krediten. Att inte inhämta sådan information innebär att ett beslut om att 

bevilja en kredit kan komma att grundas på en bild av konsumentens ekonomiska situation 

som inte är riktig. Ett beslut som grundas på felaktiga uppgifter bör inte anses uppnå kravet på 

att kreditgivaren med hög grad av säkerhet har kunnat avgöra en konsuments betalningsför-

måga. Det bör således vara rimligt att anse att KOV:s beslut och FörvR domar i denna del är 

riktiga.  

 

Avseende kreditupplysning har det ovan konstaterats att KOV anser att en kreditgivare bör 

inhämta uppgifter från både konsumenten och genom en kreditupplysning. Att inhämta upp-

gifter från mer än en informationskälla hänger samman med kravet på tillräckliga uppgifter. 

Precis som FörvR framhållit kan uppgifterna i en kreditupplysning vara inaktuella eftersom 

uppgifterna bland annat baseras på senaste taxerade inkomsten. Som ovan konstateras kan 

detta uttalande av domstolen tolkas som att en kreditupplysning inte ensamt bör utgöra grund-

en för beslut om att bevilja en kredit eller inte. Att enbart använda en kreditupplysning som 

informationskälla innebär således inte inhämtande av tillräckliga uppgifter. Den slutsatsen kan 

även dras utifrån det faktum att de uppgifter som kan inhämtas från en kreditupplysning inte 

avser information om exempelvis en konsuments utgifter eller kostnader. Att inte inhämta 

sådana uppgifter har i föregående stycke konstaterats inte innebära inhämtande av tillräckliga 

uppgifter. Således bör KOV:s beslut och FörvR:s domar även i detta avseende anses vara rik-

tiga. Besluten och domarna bör därmed kunna tjäna som utgångspunkt för att göra en jämfö-

relse och undersöka huruvida det föreligger skillnader i FI:s och KOV:s tillsyn.  

 

Vid en jämförelse kan det således konstateras att många av de kreditgivare under FI:s tillsyn 

inte når upp till de krav som KOV anser omfattas av KkrL 12 §. Bristerna föreligger framför-

allt i inhämtandet av uppgifter om utgifter, kostnader och skulder men även att vissa kreditgi-

vare grundar en övervägande stor del av bedömning på en kreditupplysning. Eftersom FI inte 

har ingripit mot någon av dessa kreditgivare bör det kunna tolkas som om att FI accepterar ett 

lägre krav för vad som omfattas av begreppet kreditprövning. Med beaktande av detta kan det 

konstateras att det föreligger skillnader i tillsynsmyndigheternas syn på KkrL 12 § och de 

krav som kreditgivarna måste uppfylla.  
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5.2 Vad kan skillnaderna bero på? 

5.2.1 Tillsynsmyndigheternas instruktioner och regleringsbrev 

Myndigheternas respektive instruktioner ger uttryck för vilka ansvarsområden myndigheterna 

har och vilket arbete FI och KOV ska utföra. Av KOV:s instruktion framgår det att KOV är 

förvaltningsmyndighet avseende konsumentfrågor. Av den anledningen är instruktionen ute-

slutande baserad på att KOV ska arbeta med konsumentfrågor och ansvara för tillsynen över 

reglering till skydd för konsumenter. Det innebär även att KOV:s regleringsbrev enbart omfat-

tar arbete med konsumentfrågor. Av FI:s instruktion framgår det att FI har ansvaret för att 

främja det finansiella systemets stabilitet samt att FI ska ha ansvar för tillsyn, regelgivning 

och tillståndsprövning över finansiella marknader och bolag. FI ska även arbeta för ett finan-

siellt system som erhåller ett högt skydd för konsumenter samt avge rapportering till Rege-

ringen angående konsumentskyddet på den finansiella marknaden. I instruktionen för FI anges 

inte konsumentskyddet inom området för vad FI ska ansvara för. Istället ska FI arbeta för ett 

högt konsumentskydd. Således framgår det av instruktionerna att det centrala i KOV:s verk-

samhet är att arbeta med konsumentfrågor medan det centrala i FI:s verksamhet är att bidra till 

den finansiella stabiliteten och arbeta med den reglering som bidrar till ett stabilt finansiellt 

system. Att välja att uttrycka det i termer av att ”arbeta för” istället för att ”ansvara för” kan 

tolkas som att det finns en avsiktlig prioritering av FI:s arbete. 

 

Till skillnad från instruktionerna utfärdar regeringen varje år nya regleringsbrev till myndig-

heterna. Eftersom nya regleringsbrev utfärdas varje år och eftersom dessa kan vara av olika 

innehåll innebär således regleringsbreven en precisering av myndigheternas arbete enligt de-

ras instruktioner. Genom att regeringen öronmärker en del av myndigheternas anslag till att 

användas inom vissa angivna områden eller för vissa frågor ger regeringen myndigheten en 

instruktion om vilket arbete som under året ska tillägnas särskild uppmärksamhet.  På samma 

sätt som i FI:s instruktion framgår det av FI:s regleringsbrev att FI ska avsätta en del av sitt 

arbete för konsumentfrågor. Eftersom bara en del av arbetet ska avsättas för konsumentfrågor 

bör den slutsatsen kunna dras att FI:s huvudsakliga arbete ska vara inriktat på den finansiella 

stabiliteten. KOV:s regleringsbrev innebär en precisering av vilka konsumentfrågor som ska 

prioriteras. Precis som KOV:s instruktion innebär regleringsbreven uteslutande instruktioner 

om att arbeta med konsumentfrågor. 
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I både FI:s och KOV:s regleringsbrev avsätts en del av anslagen för frågor om konsument-

skydd. Det som skiljer dessa avsättningar åt är att regeringen har gett KOV i uppdrag att ar-

beta med frågor som rör konsumenters överskuldsättning. FI ska däremot arbeta med att ut-

bilda konsumenter. Det framgår inte av regleringsbreven vad varken arbetet med överskuld-

sättning hos konsumenter eller FI:s utbildningsarbete ska innebära. Däremot bör den slutsat-

sen kunna dras att arbete med överskuldsättningsfrågor bör innebära arbete med just efterlev-

naden av KkrL. Att KOV har tagit ett antal beslut vad gäller efterlevnaden av KkrL och FI 

inte har tagit ett enda sådant beslut kan vara ett resultat av att KOV getts i särskilt uppdrag att 

arbete med överskuldsättning hos konsumenter. FI:s arbete med att utbilda konsumenter kan 

visserligen röra frågor om överskuldsättning. Däremot har utbildning av konsumenter, oavsett 

om denna utbildning berör frågor om överskuldsättning, troligtvis inte samma effekt som att 

KOV specifikt ska arbeta med överskuldsättningsfrågor.  

 

Att Regeringen i 2016 års regleringsbrev inte valt att ge KOV i särskilt uppdrag att arbeta 

med överskuldsättningsfrågor kan ha effekt på KOV:s arbete med tillsyn över KkrL under 

2016. Som redogjorts för ovan har KOV:s arbete avseende tillsyn på kreditmarknaden tidigare 

varit eftersatt. Således kan förändringen i regleringsbrevet innebära en förändring i KOV:s 

tillsyn framöver. Med beaktande av att KOV, till skillnad från FI, uteslutande ska arbeta med 

konsumentfrågor bör denna förändring dock inte ha någon större effekt på KOV:s tillsynsar-

bete avseende KkrL. 

 

Av både KOV:s och FI:s instruktion framgår det att myndigheterna ska samråda med varandra 

avseende frågor som rör områden där myndigheterna har delat tillsynsansvar. Eftersom det 

föreligger skillnader i myndigheternas tillsynsarbete avseende KkrL bör den slutsatsen kunna 

dras att detta samråd inte fungerat tillfredställande. 

 

5.2.2 Tillsynsmyndigheternas allmänna råd 

Vid en jämförelse av myndigheternas allmänna råd avseende kreditprövning framgår det att 

det finns vissa likheter men även många skillnader. Av både FI:s och KOV:s allmänna råd går 

det att utläsa att kreditprövningen ska innebära en bedömning av konsumentens ekonomiska 

förutsättningar. Av de allmänna råden framgår det även att kreditprövningen ska grunda sig 

på information om konsumenten inkomster, utgifter, tillgångar samt skulder. De båda myn-
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digheterna framhåller att kreditgivaren bör inhämta en kreditupplysning och att en kreditpröv-

ning ska göras oavsett om en säkerhet har ställts för lånet eller krediten. 

 

Vad gäller skillnader mellan myndigheternas råd kan det först och främst konstateras att 

KOV:s råd är i omfattning väsentligt mer utförliga än FI:s råd. FI:s allmänna råd avseende 

kreditprövning enligt KkrL 12 § omfattar tre meningar medan KOV:s allmänna råder sträcker 

sig över en hel sida och är indelad i ett avsnitt om kreditprövning och ett avsnitt om genomfö-

randet av kreditprövning.  

 

Av KOV:s allmänna råd går det bland annat att utläsa att kreditgivaren ska genomföra en kre-

ditprövning innan krediten eventuellt beviljas och att en kreditprövning ska göras oavsett be-

lopp eller löptid. Det framgår även att den ansökta krediten enbart får beviljas om konsument-

en har ekonomiska förutsättningar att uppfylla åtagandena enligt kreditavtalet. De allmänna 

råden understryker även att tillräckliga uppgifter måste inhämtas för att kreditgivaren med 

hög grad av säkerhet ska kunna bedöma konsumentens nuvarande och framtida återbetal-

ningsförmåga. Inget av detta framgår av FI:s allmänna råd. 

 

Vad gäller kravet på att inhämta tillräckliga uppgifter skiljer sig råden åt. Enligt FI:s råd bör 

en kreditprövning grundas på skriftligt underlag eller på andra tillförlitliga uppgifter, exem-

pelvis en kreditupplysning. I KOV:s råd framgår det att kreditgivaren bör använda flera upp-

giftskällor samt att uppgifter lämnade av konsumentens bör kontrolleras genom exempelvis en 

kreditupplysning. Här föreligger en väsentlig skillnad. FI råder kreditgivaren att grunda sin 

kreditprövning på ”tillförlitliga uppgifter” och ger som exempel att detta kan göras genom 

inhämtande av en kreditupplysning. FI:s allmänna råd kan således uppfattas på så sätt att det 

räcker om kreditgivaren inhämtar uppgifter genom en kreditupplysning. KOV:s råd bör för-

stås på så sätt att enbart en kreditupplysning inte är tillräckligt för att anses ha inhämtat till-

räckliga uppgifter. KOV anger uttryckligen att uppgifter från konsumenten bör kontrolleras 

mot exempelvis en kreditupplysning. Detta innebär således att uppgifter bör inhämtas från två 

olika uppgiftskällor.  

 

Som redogjorts för ovan är myndigheternas råd samstämmiga vad gäller vilka uppgifter om 

inkomst, tillgångar, utgifter och skulder. Däremot förekommer det enbart i KOV:s råd att hela 

hushållets ekonomi bör beaktas vid kreditprövningen. Således vill KOV att kreditgivaren ska 
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inhämta uppgifter från konsumenten om dennes boendeförhållande och hur många personer 

som finns i hushållet. 

 

Slutligen skiljer sig råden även åt på den punkten att KOV råder kreditgivarna att utifrån upp-

gifterna göra en beräkning huruvida konsumenten har betalningsutrymme att kunna åta sig 

den sökta krediten. Här uppger KOV att kreditgivaren bör ta hänsyn till skäliga levnadskost-

nader vid beräkning av betalningsutrymme. Inget av detta framgår av FI:s råd. 

 

5.2.3 Finansinspektionens tillsynsstrategi 

Som redogjorts för ovan delar FI in sitt tillsynsarbete i tre olika typer av tillsyn. Avseende den 

löpande tillsynen utgår FI:s tillsyn från den information som aktörerna ålagts att rapportera till 

FI. Enligt KkrL finns det inte någon skyldighet för kreditgivaren att rapportera in information 

om rutinerna för hur en kreditprövning enligt KkrL genomförs. Således kan det konstateras att 

FI inte genom den löpande tillsynen får någon möjlighet att undersöka huruvida kreditgivarna 

efterlever KkrL.  

 

Vad gäller den undersökande tillsynen kan FI företa en sådan undersökning för att göra en 

mer djupgående och heltäckande granskning av en aktör. Inom tillsynsområdet för konsumen-

ter skulle en undersökning kunna innebära att FI granskar en eller flera kreditgivares efterlev-

nad av KkrL. Som ovan redogjorts för framgår det av FI:s tillsynsstrategi att den undersök-

ande tillsynen kan grunda sig på den information som aktörerna åläggs att rapportera in och 

som FI analyserar under den löpande tillsynen. Den information som rapporteras in kan såle-

des grunda anledning för FI att vidta mer djupgående undersökningar av en aktör. Att den 

undersökande tillsynen bygger på den information som inhämtas av aktörerna genom rapport-

eringen kan innebära att en granskning av huruvida kreditgivare efterlever KkrL även här fall-

ler mellan stolarna. Däremot kan exempelvis inrapporterad information om en kreditgivares 

risk- och kredithantering innebära att FI beslutar sig för att genomföra en undersökning. En 

del i detta kan då vara att undersöka hur kreditgivaren genomför sina kreditprövningar. En 

sådan undersökning bör då kunna utgå från både regleringen i LBF och KkrL. Om en under-

sökning enbart utgår från LBF kan det konstateras, i enlighet med redogörelsen ovan, att 

samma krav på kreditprövning inte ställs enligt LBF som enligt KkrL. Enligt LBF behöver en 

kreditgivare exempelvis inte genomföra en omfattande kreditprövning om kredittagaren är 

känd hos kreditgivaren eller om den ansökta krediten avser ett mindre belopp. Dessa exempel 
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var tidigare undantag från kravet på kreditprövning enligt KkrL men togs bort i samband med 

den nu gällande KkrL infördes. De uppgifter som ska inhämtas vid en kreditprövning enligt 

LBF behöver dessutom inte vara lika omfattande som vid en kreditprövning enligt KkrL. En 

undersökning med utgångspunkt i LBF skulle således inte uppdaga de problem som kan fin-

nas avseende efterlevnaden av KkrL. Om en undersökning däremot avser både LBF och KkrL 

bör problem med bristande efterlevnad av KkrL kunna uppdagas. 

 

Om FI, utan grund i inrapporterad information, identifierar att det föreligger en risk för att 

konsumentskyddet är eftersatt på grund av bristande efterlevnad av KkrL måste denna risk 

anses vara av så pass stor betydelse att den prioriteras (riskbedömning). Den främsta risken 

med en bristande kreditprövning är att överskuldsättningen hos konsumenter ökar. Om en 

konsument beviljas en kredit som konsumenten inte har ekonomiska förutsättningar att åta sig 

kan ytterligare skuldsättning resultera i att konsumenten hamnar hos KFM och att konsument-

en åläggs betalningsanmärkningar. Sådana konsekvenser av bristande kreditprövning bör an-

ses vara av sådan vikt för konsumenten att frågan bör prioriteras hos FI.  

 

Däremot måste kreditgivaren, för att FI ska prioritera frågan om kreditgivarens bristande kre-

ditprövning enligt KkrL 12 §, vara av sådan storlek att kreditgivaren hamnar högt upp i FI:s 

rangordning av aktörer under deras tillsyn (riskklassificering). Inom konsumentområdet grun-

dar FI sin rangordning bland annat på vilka marknadsandelar en aktör har. FI beaktar även 

vilka konsekvenser en aktörs bristande regelefterlevnad leder till. En av de konsekvenser som 

ges betydelse är hur många konsumenter som drabbas av aktörens felaktiga agerande. Frågan 

om vilka aktörer som blir föremål för tillsyn i form av undersökning är således kopplad till 

frågan hur stor en aktör som missköter sig är. För en stor kreditgivare, vars hela verksamhet 

innebär att erbjuda krediter till konsumenter, kan bristande kreditprövning innebära att väldigt 

många konsumenter drabbas. Om kreditgivaren däremot har få marknadsandelar kan en brist-

ande efterlevnad innebära att ett mindre antal konsumenter drabbas. I detta avseende kan ex-

empelvis Swedbanks bristande kreditprövning innebära att fler konsumenter drabbas än om 

Ikano Bank beviljar en kredit med grund i en bristande kreditprövning. FI ser även till hur stor 

påverkan en viss aktörs bristande regelefterlevnad har på marknaden i stort. För att mark-

naden i stort ska påverkas behöver således kreditgivaren även på denna punkt vara av viss 

storlek. Att rangordna utifrån marknadsandelar och dessa konsekvenser innebär således att 

vissa kreditgivare blir föremål för tillsyn medan andra kreditgivare inte blir det.  
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Vad som kan konstateras av ovan är att banker i samma storlek som Swedbank bör bli före-

mål för undersökande tillsyn vad gäller frågan om efterlevnad av KkrL 12 §. Vad som då kan 

vara ett problem är att FI har som mål att varje aktör ska bli föremål för minst en tillsynsåt-

gärd under en period av tre år. De aktörer som står under FI:s tillsyn gör det av flera olika 

anledningar och avser olika områden. Exempelvis har en bank att efterleva flera olika regel-

verk som FI har tillsyn över. Banker ska exempelvis efterleva LBF men även lagen (2009:62) 

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Om bankerna således blir föremål 

för tillsynsåtgärder i enlighet med andra regelverk kan det vara så att ytterligare tillsynsåtgär-

der gentemot dessa kreditgivare inte vidtas. 

 

Om inte FI fångar upp problem avseende regelefterlevnaden av KkrL genom den löpande 

eller undersökande tillsynen återstår den händelsestyrda tillsynen. Den händelsestyrda tillsy-

nen styrs inte utifrån riskbedömning och riskklassificering. Däremot innebär denna typ av 

tillsyn att någonting måste hända för att FI ska agera. FI tar som exempel upp den situationen 

att en aktör får akuta problem. En kreditgivare kan få akuta problem på grund av att kreditgi-

varen genomfört bristande kreditprövningar och beviljat krediter till icke kreditvärdiga kredit-

tagare. Om FI ingriper i en sådan situation är det troligtvis utifrån perspektivet att kreditgiv-

arens bristande kreditprövning innebär en stor riskexponering. En stor riskexponering kan, 

under vissa förutsättningar, få konsekvenser för systemstabiliteten. Det blir därför inte fråga 

för FI huruvida konsumentskyddet är eftersatt på grund av bristande kreditprövning enligt 

KkrL. Här inriktas således tillsynen på vilka brister som föreligger i kreditgivarens kredit-

prövningar och kreditriskhantering enligt LBF.  

 

Däremot skulle en sådan situation kunna leda till att FI beslutar att genomföra en mer grundlig 

undersökning för att se om den bristande kreditprövningen även innebär att KkrL 12 § inte 

efterlevs. Om myndigheten således finner anledning att anta att det förekommer bristande 

kreditprövning hos en kreditgivare bör FI agera. För att en sådan undersökning ska bli aktuell 

krävs dock först att kreditgivaren får akuta problem. Akuta problem på grund av stor riskex-

ponering uppdagas troligtvis oftast i den löpande tillsynen och åtgärder vidtas mot bristande 

kreditprövningar innan problemen hinner utveckla sig till en sådan nivå att en händelsestyrd 

tillsynsåtgärd måste vidtas. 

 

FI tar även upp som exempel att händelsestyrd tillsyn kan bli aktuell när konsumenter har 

utsatts för oseriös rådgivning. Oseriös rådgivning uppdagas troligtvis framförallt genom att 
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någon konsument anmäler detta till FI. Att en konsument skulle välja att anmäla att en kredit-

givare genomför bristfälliga kreditprövningar bör nog anses som mindre troligt. En konsu-

ment ansöker om en kredit för att konsumenten behöver eller vill ha krediten. Att denna blir 

beviljad krediten på grund av att kreditgivaren inte genomfört en tillräckligt god kreditpröv-

ning innebär troligtvis inte att konsumenten kommer att anmäla kreditgivaren. Särskilt inte 

om konsumenten är i behov av krediten. Att kreditgivaren själv skulle välja att anmäla sitt 

felaktiga beteende är även det mindre troligt. Om problemet däremot uppdagas på grund av en 

annan händelse kan det däremot åligga FI att ingripa mot kreditgivaren. Möjligtvis skulle det 

faktum att FörvR nu har fastställt KOV:s beslut innebära att FI anser det aktuellt att undersöka 

kreditgivarnas efterlevnad av KkrL. 

 

5.2.4 Finansinspektionens tillsynsstrategi och Konsumentverkets arbetssätt 

FI:s tillsynsstrategin är välutvecklad och på många sätt heltäckande för att beskriva hur FI 

hanterar det tillsynsansvar som myndigheten blivit tilldelad. För KOV:s del finns inget mot-

svarande dokument. Vad avser likheter mellan myndigheternas tillsynsarbete är det framför-

allt den undersökande tillsynen som FI utför som bör kunna likställas med den tillsyn som 

KOV utför. Det är genom mer utförliga undersökningar som både FI och KOV kan utreda om 

det föreligger brister i regelefterlevnaden avseende KkrL. Det som skiljer myndigheterna åt är 

hur de väljer vilka kreditgivare som ska bli föremål för en tillsynsåtgärd. För FI:s del görs 

prioriteringen utifrån risk medan KOV inte har ett system för prioritering. Istället ska KOV 

vidta åtgärder om myndigheten befarar att kreditgivare inte efterlever KkrL.  

 

5.2.5 Slutsatser 

Av ovan kan det konstateras att det finns flera orsaker till varför det föreligger skillnader mel-

lan myndigheternas krav på och tillsyn över kreditprövning enligt KkrL 12 §. För det första 

kan det konstateras att myndigheternas instruktioner och regleringsbrev inte i lika stor ut-

sträckning behandlar konsumentskyddet. Detta har troligtvis sin naturliga förklaring i att 

verksamheten hos KOV har till syfte att arbeta med konsumentfrågor. Arbetet med konsu-

mentfrågor och vilket skydd konsumenterna har på olika marknader är det centrala hos KOV. 

Således bör det ses som en självklarhet att prioritera frågor om kreditgivare brister avseende 

kreditprövning enligt 12 § KkrL. För FI:s del är arbetet med konsumentskydd en del av det 

arbete som myndigheten utför. Konsumentfrågor ligger inte inom FI:s huvudansvar vilket 

framgår av både av instruktionen och av regleringsbreven. Detta kan innebära en tendens hos 
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myndigheten att inte prioritera tillsynsåtgärder enligt KkrL. Skillnader i instruktioner och re-

gleringsbrev kan inverka på myndigheternas syn på och prioritering av arbete med konsu-

mentfrågor.  

 

För det andra föreligger det skillnader i de allmänna råd som myndigheterna har utfärdat och 

som bland annat behandlar frågan om kreditprövning enligt KkrL 12 §. Enligt överenskom-

melsen mellan myndigheterna ska dessa vara enhetliga om det inte finns sakliga skäl för skill-

nader. De allmänna råden ska således som huvudregel överensstämma och det bör vara något 

som myndigheterna bör sträva efter. Att de allmänna råden inte överensstämmer kan vara ett 

tecken på att samrådet inte har fungerat tillfredställande och att en likvärdig tillsyn således 

inte upprätthålls. 

 

KOV:s allmänna råd innebär till viss del en återgivning av vad som står i KkrL 12 § och för-

arbetena till detta lagrum. Även fast så är fallet kan det vara av betydelse att en sådan redogö-

relse görs. Detta eftersom allmänna råd bör vara tydliga och ge klara instruktioner för vad 

kreditgivarna bör beakta vid kreditprövningen. Om allmänna råd ska ha till uppgift att klar-

göra vad som gäller enligt en viss reglering är det också av vikt att råden är heltäckande, det 

vill säga återge lagtexten samt ge förklaring till de rekvisit eller begrepp som behöver klargö-

ras. Det kan däremot diskuteras om KOV går lite för långt i sina råd. Särskilt med tanke på att 

myndigheten i de allmänna råden skriver att kreditgivaren ska genomföra en ny kreditpröv-

ning om en ansökan om att höja en befintlig kredit innebär att denna kredit höjs med mer än 

10 procent. Med beaktande av att de allmänna råden enbart är råd bör KOV undvika att an-

vända ordet ska. 

 

För en kreditgivare som står under FI:s tillsyn och har att efterleva KkrL 12 § är det naturligt 

att använda FI:s allmänna råd som en checklista för att kontrollera att kreditgivaren uppfyller 

kraven enligt KkrL. Om kreditgivaren således anser sig uppfylla kraven enligt de allmänna 

råden lever kreditgivaren troligtvis i tron att kreditgivaren också uppfyller kraven enligt lag-

rummet. En sådan ordning är inte att föredra eftersom det kan vara en bidragande orsak till att 

kreditgivarna inte genomför tillräckligt utförliga kreditprövningar. 

 

Slutligen, för det tredje, föreligger det även skillnader i på vilket sätt myndigheterna arbetar. 

Som ovan redogjorts för innebär FI:s arbetssätt att frågor om huruvida kreditgivare under FI:s 

tillsyn efterlever KkrL inte blir prioriterat. Det beror till viss del på de tre typer av tillsyn som 
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FI tillämpar men det beror framförallt på att prioritering av vilka aktörer och kreditgivare 

samt vilka frågor som ska bli föremål för tillsynsinsatser görs utifrån riskklassificering och 

riskbedömning. Denna prioritering utifrån risk kan således vara en förklaring till varför det 

föreligger skillnader i myndigheternas tillsyn och varför kreditgivare under FI:s tillsyn således 

inte efterlever KkrL. 

 

5.3 Bör regleringen avseende den delade tillsynen förändras? 

5.3.1 Vilka problem leder skillnader i tillsynen till? 

Av ovan redogörelse och analys framgår det att det föreligger skillnader i FI:s och KOV:s 

tillsyn avseende KkrL. Det framgår särskilt att KOV har varit aktiv i sin tillsyn på så sätt att 

myndigheten tagit ett flertal beslut mot olika kreditgivare som myndigheten ansett inte efter-

lever KkrL. FI har däremot inte tagit något beslut mot en kreditgivare som har ett efterleva 

KkrL och som står under myndighetens tillsyn. Att det föreligger skillnader i tillsynen innebär 

framförallt två problem. Dels innebär dessa skillnader ett eftersatt konsumentskydd, dels att 

kreditgivarna inte konkurrerar på lika villkor.  

 

Syftet med kravet på kreditprövning enligt KkrL är att skydda konsumenter från att ingå kre-

ditavtal som konsumenten inte har förmåga att fullfölja. Om det inte hade funnits ett krav på 

kreditprövning enligt KkrL hade kreditgivarna varit fria att bevilja krediter till konsumenter 

oavsett vilket underlag detta beslut fattades på och oavsett om konsumenten haft ekonomisk 

förmåga att fullfölja kreditavtalet. Om inte kreditgivaren i en sådan situation hade haft till-

räcklig information om konsumentens ekonomiska situation hade således kreditgivaren kun-

nat bevilja krediter till icke kreditvärdiga konsumenter. Att inte kunna fullfölja sina åtaganden 

enligt kreditavtalet innebär framförallt att konsumenten inte har möjlighet att betala de räntor, 

avgifter och amorteringar som förfaller löpande. Inte sällan innebär en sådan situation att kon-

sumenten hamnar hos KFM och kan bli föremål för indrivningsåtgärder. Om ärendet har gått 

till KFM kan det även innebära att konsumenten får en betalningsanmärkning hos kreditupp-

lysningsföretagen. Att få en betalningsanmärkning kan innebära ett flertal negativa konse-

kvenser för konsumenten. 

 

Det är således av stor vikt att kreditgivarna på marknaden efterlever reglerna i KkrL för att 

kunna upprätthålla ett högt skydd för konsumenter. För att det ska vara möjligt att upprätthålla 

en regelefterlevnad är det, precis som FI framhåller i sin tillsynsstrategi, viktigt att alla kredit-
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givare bli föremål för tillsynsåtgärder. I vart fall är det viktigt att det utförs tillsynsåtgärder för 

att skapa en respekt för den reglering som finns. Om kreditgivarna upplever att tillsynsmyn-

digheten kontinuerligt utför granskningar av olika kreditgivares kreditprövningar leder det till 

att kreditgivarna väljer att följa regleringen för att undvika att bli föremål för sanktioner. Att 

det dessutom tas beslut om sanktioner där detta är behövligt ger kreditgivarna incitament att 

självmant förbättra sina kreditprövningar.  

 

Om KOV:s beslut tjänar som utgångspunkt innebär den jämförelse som gjorts ovan att FI 

borde ha beslutat om sanktioner mot vissa av de kreditgivare under FI:s tillsyn. Med beak-

tande av att FI och KOV ska samråda bör de beslut som KOV har tagit kunna ha en inverkan 

på de kreditgivare under FI:s tillsyn. Om en kreditgivare vet att myndigheterna samverkar kan 

KOV:s beslut innebära att kreditgivare under FI:s tillsyn väljer att självmant förbättra sin kre-

ditprövning. Detta eftersom samrådet mellan myndigheterna kan innebära att även FI väljer 

att anse att samma krav på kreditprövning ska ställas på kreditgivare under FI:s tillsyn. Även 

om vissa kreditgivare väljer att förbättra sina kreditprövningar innebär KOV:s beslut troligtvis 

inte att alla kreditgivare under FI:s tillsyn rättar sig efter dessa beslut. FI måste således själv 

agera för att kreditgivarna ska förbättra sin kreditprövning så att dessa uppfyller kraven enligt 

KkrL.  

 

Skillnader i myndigheternas tillsyn innebär således en bristande regelefterlevnad och ett för-

sämrat konsumentskydd. Istället för att kravet på kreditprövning tjänar syftet att skydda kon-

sumenter från överskuldsättning kommer kreditprövningen istället inriktas på frågan huruvida 

ett beviljande av den sökte krediten kan innebära en risk för kreditgivaren. En kreditgivare 

kan i en sådan situation besluta att bevilja en kredit till en konsument som inte skulle ha blivit 

beviljad krediten om kreditprövningen gjorts i enlighet med KkrL 12 §.  

 

Precis som FI uttrycker det i sin tillsynsstrategi innebär en bristande tillsyn och bristande re-

gelefterlevnad att kreditgivarna inte konkurrerar på lika villkor. Skillnaderna i myndigheter-

nas tillsyn innebär i praktiken att de kreditgivare som står under tillsyn av KOV åläggs högre 

krav än de kreditgivare som står under FI:s tillsyn. KOV ställer höga krav på de kreditgivare 

under myndighetens tillsyn avseende inhämtandet av tillräckliga uppgifter. Uppgifter om 

framförallt utgifter, kostnader och skulder efterfrågar inte många av de kreditgivare som står 

under FI:s tillsyn. Det innebär att konsumenten måste fylla i ett antal fler uppgifter hos en 

kreditgivare under KOV:s tillsyn än vad som krävs av en kreditgivare under tillsyn av FI. För 
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en konsument kan det vara avgörande hur enkelt det är att ansöka om en kredit. Om konsu-

menten enbart behöver fylla i uppgifter om exempelvis personnummer, huruvida konsument-

en är fast anställd och hur länge anställningen har varat är det troligt att konsumenten kommer 

välja att ansöka om kredit hos denna kreditgivare istället för hos en kreditgivare som står un-

der tillsyn av KOV. En sådan ordning innebär konkurrensfördelar för de kreditgivare som står 

under tillsyn av FI.  

 

Kreditgivare under FI:s tillsyn vinner även konkurrensfördelar av den anledningen att dessa 

kreditgivare inte åläggs den administrativa börda som en kreditprövning innebär. Som några 

remissinstanser framfört i förarbetena innebär en kreditprövning en stor administrativ börda 

som dessutom är förknippat med ökade kostnader. Som redogjorts för ovan kan en bristande 

tillsyn av FI innebära att vissa kreditgivare under FI:s tillsyn inte anser det finns någon regle-

ring att efterleva. I en sådan situation kommer således dessa kreditgivare att vinna konkur-

rensfördelar på grund av att dessa kreditgivare inte genomför en lika ingående kreditprövning 

som de kreditgivare under KOV:s tillsyn.  

 

5.3.2 Förslag på förändringar 

Av analysen ovan kan det konstateras att det föreligger skillnader i vad FI och KOV anser 

omfattas av kravet på kreditprövning enligt KkrL 12 §. Det framgår även att det finns flera 

anledningar till varför det föreligger skillnader i tillsynen samt vilka problem en sådan ord-

ning kan innebära. I detta avsnitt ska en diskussion föras om vilka förändringar som skulle 

kunna genomföras för att komma till rätta med ovan anförda problem. Frågan blir således om 

den delade tillsynen bör förändras eller om det går att genomföra förändringar inom myndig-

heterna för att avvärja de problem som föreligger. 

 

Ett första konstaterande som kan göras är att den praxis som KOV har skapat genom sina be-

slut är tämligen långtgående. För att en konsument ska kunna delbetala ett mindre köp, exem-

pelvis via H&M:s hemsida, krävs det att konsumenten anger en stor mängd uppgifter som 

kreditgivaren sedan åläggs att ta hänsyn till när kreditgivaren genomför en tämligen omfatt-

ande kreditprövning. Det kan ifrågasättas om denna börda för kreditgivaren står i rimlig pro-

portion till det skydd som konsumenten ska erhålla genom kravet på kreditprövning. Det tidi-

gare undantaget för krediter av mindre värde avsåg just sådana situationer. Anledningen till 

att detta undantag togs bort var för att stävja de problem som uppstått genom snabblåneföre-
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tagens framfart. Syftet med denna uppsats är inte att diskutera om kraven på kreditprövning 

har blivit för långtgående och om bestämmelsen i KkrL 12 § bör förändras. Det kan däremot 

vara av vikt att ha i åtanke att det kan finnas andra sätt att gå tillväga för att stävja de problem 

som är förknippade med konsumenters överskuldsättning. 

 

Om det delade tillsynsansvaret mellan FI och KOV ska bibehållas kan det konstateras att 

vissa förändringar bör ske. Framförallt bör Regeringen ge FI tydligare instruktioner i regle-

ringsbreven. Även om det framgår av FI:s instruktion att myndigheten ska arbeta för ett högt 

konsumentskydd bör Regeringen, genom regleringsbreven, ge FI i uppdrag att arbeta med 

frågor om överskuldsättning. Det kan även diskuteras om FI:s instruktion bör förändras så att 

ett tydligare ansvar åläggs myndigheten att arbeta med konsumentfrågor. 

 

Eftersom FI inte har tagit ett enda beslut mot någon kreditgivare avseende efterlevnaden av 

KkrL bör förändringar även ske i FI:s tillsynsarbete. Med den tillsynsstrategi som FI tillämpar 

kan det konstateras att FI inte ges möjlighet att nå alla de kreditgivare som har att efterleva 

KkrL. Strategin innebär således att tillsynsarbete avseende efterlevnaden av KkrL inte får den 

prioritering som krävs. Genom att FI har infört en särskild avdelning som ska arbeta med kon-

sumentfrågor bör större fokus kunna läggas på just frågor avseende efterlevnaden av KkrL. 

Däremot bör det krävas att tillsynsstrategin inom konsumentområdet förändras. Framförallt 

bör det övervägas om prioritering bör ske utifrån risk. 

 

En annan lösning vore att en av de två myndigheterna övertar ansvaret för tillsynen över 

KkrL. Med beaktande av den kunskap FI har inom det finansiella området kan det framföras 

argument för att det är FI som bör överta hela tillsynsansvaret. Däremot har det av ovan ut-

redning visats att tillsynsarbetet avseende KkrL inte har varit prioriterat hos FI. Således bör 

det av den anledningen vara en bättre lösning att ålägga KOV hela tillsynsansvaret.  

 

I förarbetena har det betonats vikten av att myndigheterna samråder och att tillsynen utförs 

likvärdigt för att inte konkurrensfördelar ska uppstå för vissa kreditgivare. Eftersom det är 

precis detta som har hänt är det än viktigare att en förändring sker. Det kan även diskuteras 

om det är samhällsekonomiskt effektivt att låta två myndigheter ha tillsynsansvaret över 

samma reglering. Av ovan framgår det att myndigheterna ska samråda och att det fortlöpande 

ska finnas en kontakt mellan FI och KOV. Sådana åtgärder kräver kapacitet och kostar i 

slutändan pengar. Om en myndighet istället ensamt arbetar med dessa frågor skulle det inne-
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bära att den kapacitet som behöver läggas på detta och de kostnader som är förenade med 

samråd uteblir. 
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6	  Avslutning	  

Av uppsatsen kan det konstateras att kravet på kreditprövning har gått från att inte anses vara 

relevant till att bli ett lagstadgat krav för att få bevilja en kredit till en konsument. Det kan 

även konstateras att vad som omfattas av kravet på kreditprövning har med tiden utvecklats 

och kreditgivarna har ålagts en större skyldighet att genomföra en grundlig utredning av en 

konsuments ekonomiska situation. De beslut som KOV har tagit (och som FörvR har fastsla-

git) innebär en precisering av vad som anses vara tillräckliga uppgifter. Besluten har även 

inneburit att kreditgivaren åläggs en skyldighet att inhämta uppgifter om konsumenten från 

mer än en uppgiftskälla.  

 

Syftet med kravet på kreditprövning är att skydda konsumenter från överskuldsättning. För att 

upprätthålla detta skydd är det av vikt tillsynsmyndigheterna utför en enhetlig och aktiv till-

syn. Uppsatsens utredning visar att det föreligger skillnader i tillsynen. Som framgår av upp-

satsen kan det finnas flera orsaker till att det föreligger skillnader i tillsynen. Oavsett vad som 

faktiskt är orsaken bör en förändring ske. Framförallt med beaktande av att konsumentskyddet 

är eftersatt men även på grund av kreditgivarna inte konkurrerar på lika villkor. Om tillsyns-

ansvaret i fortsättningen ska vara delat måste en förändring framförallt ske i FI:s tillsynsar-

bete. Vilka förändringar som är bäst lämpade är troligtvis upp till FI att bestämma. Om tillsy-

nen istället ska åläggas en av tillsynsmyndigheterna bör, med beaktande av att FI:s tillsynsar-

bete på området är eftersatt, KOV tilldelas detta ansvar. 

 

Innan en förändring genomförs kan det dock vara av betydelse att invänta KamR:s domar i de 

mål som har överklagats samt avvakta eventuell prövning i högsta instans. Att det etableras 

domstolspraxis avseende kravet på kreditprövning kan innebära att FI anser att det finns ett 

behov av att genomföra tillsynsåtgärder hos de kreditgivare som har att efterleva KkrL. Om så 

blir fallet och om FI väljer att ta beslut mot kreditgivare som inte efterlever KkrL kan det in-

nebära att övriga kreditgivare under FI:s tillsyn förbättrar sina kreditprövningar. Domstols-

praxis kan även innebära att kreditgivarna självmant väljer att förbättra sina kreditprövningar. 

De problem som är en följd av FI:s bristande tillsyn och som ger upphov till behov av föränd-

ring kan i så fall bortfalla. 
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