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Sammanfattning 

Det har riktats mycket kritik mot snabblåneföretagens tillvägagångssätt att låna ut pengar. 

Antalet obetalda snabblån har ökat och allt fler personer skuldsätter sig. Enligt 

Kronofogdemyndighetens statistik från år 2012 har antalet betalningsföreläggande angående 

snabblån ökat till 53 709 ärenden, vilket är en ökning med 62 % jämfört med år 2011. Trots att 

det har införts krav på att genomföra kreditprövning har 16 av 22 snabblåneföretag varnats av 

Konsumentverket för bristfälliga kreditprövningar.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur kreditprocessen genomförs vid snabblån. För att skapa en 

helhetsbild av bristfälliga kreditprövningar och återbetalningsproblem har snabblåneföretag, 

Konsumentverket, Kronofogden och Svea inkassos perspektiv undersökts. Resultatet visar att de 

undersökta företagens kreditprövning skiljer sig en aning från varandra för att de tillämpar olika 

kreditscoringmodeller och inhämtar information från kunden på olika sätt. Företagen har 

utvecklat och förbättrat sin kreditprövning vilket har medfört att återbetalningsproblem minskat 

bland deras kunder. Konsumentverket har endast granskat 22 av 50 snabblåneföretag men kan 

konstatera att de företag som varnats har förbättrat sin kreditprövning. Kronofogdens statistik har 

inte beräknats i relation till hur mycket branschen ökat, hur många lån varje snabblåneföretag 

beviljat samt hur många skulder företagen lämnat över till inkassobolag för indrivning. 

 

En slutsats som kan dras är att samtliga intressenter saknar en helhetsbild av 

snabblånemarknaden. Kronofogdens statistik saknar relationstal, Konsumentverket har inte 

granskat hela branschen och snabblåneföretagen har inget gemensamt kundregister. Slutligen kan 

författarna se att det finns ett samband mellan bristfälliga kreditprövningar och 

återbetalningsproblem. Samtidigt är bristfälliga kreditprövningar inte den enda orsaken till 

återbetalningsproblem. 

 

 

Nyckelord: Snabblån, kreditprövning, kreditscoring, kreditgivare, kredittagare, 

återbetalningsproblem 
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Abstract 

There has been a lot of criticism on the instant loan companies approach of lending money. The 

number of unpaid instant loans has increased and more people get into debt. According to the 

Swedish Enforcement Authority statistics from 2012, the numbers of payment procedure 

regarding instant loan have increased to 53 709 cases, an increase of 62 % compared to 2011. 

Despite the inclusion of requirement of a credit check, 16 out of 22 instant loan companies have 

been warned of the Consumer Agency of inadequate credit checks. 

The purpose of the study is to investigate how the credit process implements at instant loans. In 

order to create an overall picture of inadequate credit checks and repayment problems, opinions 

from instant loan companies, the Consumer Agency, Enforcement Authority and Svea inkasso 

has been gathered. The results show that the investigated companies credit checks are slightly 

different from each other because they use various credit scoring models and collect information 

about the customer in different ways. The companies have developed and improved their credit 

checks, resulting in a decrease in repayment problems among their customers. The Customer 

Agency has only examined 22 of 50 instant loan companies and they have found that companies 

whom had been warned improved their credit checks. The Enforcement statistics has not been 

calculated in relation to how much the market has grown, the number of granted loans from each 

instant loan companies and the debt collected for the instant loan companies by the debt 

agencies.  

One of the conclusions of the study is that all stakeholders lack an overall picture of the instant 

loan market. The Enforcement statistic lacks ratio, the Swedish Customer Agency has not 

reviewed the entire industry and the instant loan companies have no common customer database. 

Finally, the authors can see a correlation between inadequate credit checks and repayment 

problems.  Simultaneously are not inadequate credit checks the only cause of repayment 

problems. 

 

 

Keywords: Instant loans, credit check, credit scoring, lenders, borrowers, repayment problems. 
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1. Inledning  
Avsnittet introduceras med en kort historik om kreditmarknaden, vad snabblån är samt hur den 

svenska snabblånemarknaden har utvecklats. Vidare beskrivs problematiken kring snabblån och 

den kritik som riktats mot snabblåneföretag. Problematiken beskrivs utifrån snabblåneföretag, 

Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionens perspektiv. Slutligen redogörs studiens 

syfte samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Krediten har en betydelsefull roll i dagens ekonomiska samhälle. Idag lever vi i ett 

konsumtionssamhälle och det har blivit allt vanligare att handla på krediter vilket leder till att vi 

sparar mindre pengar. Kredit innebär att kreditgivaren har förtroende att kredittagaren ska kunna 

återbetala lånebeloppet.
1
 Den centrala uppgiften på kreditmarknaden är att överföra pengar från 

kreditgivare till kredittagare.
 
Kreditmarknaden består av två olika delar, den ena är organiserad 

och den andra är oorganiserad. Den organiserade delen består till största del av kreditinstitut och 

styrs med hjälp av lagar. På den organiserade delen förekommer kreditgivning via banker, 

finansinstitut, bostadsinstitut och försäkringsbolag. Den oorganiserade kreditmarknaden är 

främst krediter mellan företag och hushåll.
2
 Den svenska kreditmarknaden har förändrats på 

många sätt under det senaste årtiondet. Den största förändringen var år 1985 när 

utlåningsgränsen för bankerna och andra kreditinstitutioner avskaffades vilket resulterade i att 

utlåningen ökade snabbt. Finansdepartementet i Sverige införde avregleringar på lånemarknaden 

för att skapa en tillväxt på penning- och finansmarknaden.
3
 Det finns ett stort behov av olika 

typer av krediter för företag och hushåll vid kapitalplacering, produktion och förbrukning. På 

kreditmarknaden finns det två typer av krediter, konsumtionskrediter och blancolån. 

Konsumtionskrediter är lån med säkerhet och kännetecknas av höga lånebelopp som lånas ut av 

banker. Vid utlåning av konsumtionskrediter kan kreditgivaren vara säker på att lånebeloppet 

återbetalas eftersom att konsumentens lösa och fasta egendomar pantsätts. Konsumtionskredit 

kallas även för långfristigt lån vilket innebär att kredittiden är längre och räntan på lånet är lägre 

eftersom det är låg risk på denna typ av utlåning. Blancolån är lån utan säkerhet, har högre ränta, 

kortare kredittid och högre risk.
4
 

Snabblån har sitt ursprung i amerikanska ”payday loan” vilket är ett mindre lånebelopp där 

utbetalningen sker på mindre än en timme och återbetalas inom 7-30 dagar. Payday loan betyder 

avlöningsdagslån vilket innebär att lånebeloppet betalas tillbaka på nästkommande lönedag. Av 

samtliga payday loans i USA är 80 % av dessa lånebelopp under 300 dollar vilket motsvarar 

ungefär 2100 svenska kronor. Vid payday loan finns det krav på att den lånesökande ska ha en 

hemadress, personnummer, körkort, checkkonto och en inkomst på minst 1000 dollar per månad 

vilket motsvarar ungefär 7000 kronor. Vid payday loan görs låneansökan via fax, internet eller 

                                                           
1
 Bergström, S. & Lennander, G. (2001), Kredit och säkerhet 

2
 Svenska Bankföreningen (1999), Den svenska kreditmarknaden 

3
 Magnusson, L. (1996), Sveriges ekonomiska historia  

4
 Bergström, S. & Lennander, G. (2001), Kredit och säkerhet 



8 
 

telefon och utbetalas via fristående bolag med hjälp av checkar. Det tillkommer avgifter och 

räntor vid payday loan beroende på hur stort lånebeloppet är. Om avgiften för ett payday loan 

räknas om till en årlig ränta varierar den mellan 400-1000 % och det kan jämföras med effektiv 

ränta vilket tillämpas vid snabblån.
5
 Vid payday loan utförs kreditprövningar med hjälp av 

kreditscoringmodeller. Kreditscoring är en metod för att bedöma kreditrisken för det utlånade 

beloppet. Vid kreditscoring poängsätts kunden utifrån intern och extern information för att sedan 

bedöma kunden utifrån låg eller hög risk. Intern och extern information inhämtas av historisk 

data och statistiska metoder vilket används som underlag vid kreditscoring för att kunna 

eliminera personer med låg kreditvärdighet.
6
 

Snabblån introducerades på den svenska lånemarknaden år 2006, det första snabblåneföretaget 

var Mobillån Sverige AB och sedan dess har antalet snabblåneföretag ökat kraftigt. I Sverige 

finns det i dagsläget ungefär ett 50-tal snabblåneföretag registrerade hos Finansinspektionen. 

Snabblån är en låneform där låneansökan sker genom internet eller SMS. Det kännetecknas av 

lånebelopp mellan 500–12000 kr och en kredittid på 30-90 dagar. Snabblån har en kort 

ansökningstid, beviljningstid och utbetalningstid.
7
 Snabblån är lån utan säkerhet, har högre risk, 

ränta och avgifter. Vid snabblån är den effektiva räntan hög i och med att kredittiden är kort. 

Snabblånemarknaden har utvecklats och denna typ av låneform har blivit allt mer tillgänglig för 

konsumenter. Den ökade tillgängligheten kan innebära en större risk då konsumenter kan ta 

impulsiva beslut.
8
 När snabblån infördes på den svenska marknaden reglerades det inte av den 

dåvarande konsumentkreditlagen (1992:830). Det fanns inga krav på att genomföra 

kreditprövning, ange effektiv ränta och avtalet behövde inte vara skriftligt. Det fanns inget 

tillräckligt konsumentskydd och anledningen till det var att lagstiftaren ansåg att det inte fanns en 

risk att överskulsättning kunde uppkomma på grund av snabblån.
9
 Det var inte före än den 1 

januari 2011 den dåvarande konsumentkreditlagen ersattes med den nya konsumentkreditlagen 

(2010:1846). Den nya lagen inkluderar snabblån och ger konsumenten ett starkare skydd från att 

ta krediter som inte kan återbetalas. Nyheter som införts i lagen är att kreditprövning ska 

genomföras, konsumenten har 14 dagars ångerrätt och det ställs högre krav på att konsumenten 

ska få tillgång till information om snabblånet.
10

 

 

1.2 Problembakgrund 
Problematiken kring snabblån är viktiga finansmarknadsfrågor för den Svenska ekonomiska 

tillväxten men även ur ett privatekonomiskt perspektiv. Civilutskottet hade en öppen utfrågning i 

mitten av februari år 2013 där problematiken kring snabblån diskuterades av representanter från 

                                                           
5
 Stegman, M. A. (2007) Payday lending 

6
 Mester, J. (1997) What’s the point in credit scoring?  

7
 Finansinspektionen, (2009) Låna 

8
 Sveriges riksdag, (2013) Konsumenträtt 

9
 Sveriges konsumenter, (2009) Att kränga krediter till utsatta 

10
 Sveriges riksdag, (2010) Konsumentkreditlag  
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Konsumentverket, Kronofogden, Finansinspektionen, Justitie departementet, Svenska 

bankföreningen, Svensk inkasso, Sveriges kommuner och landsting, Yrkesföreningen för budget 

& skuldrådgivare och snabblåneföretagen Folkia AS Norge, Mobillån Sverige AB och Ferratum 

Sweden AB. Ett problem som diskuterades var att tillsynen av snabblåneföretag är bristande, det 

finns inget tillståndskrav för att bedriva den här typen av verksamhet utan de behöver endast vara 

registrerade hos Finansinspektionen. En del snabblåneföretag marknadsför att de är registrerade 

hos Finansinspektionen vilket kan vara missvisande för konsumenten då det kan uppfattas som 

en kvalitetsstämpel. Trots att krav på kreditprövningar har införts i den nya 

konsumentkreditlagen har Konsumentverket i sin granskning av 22 snabblåneföretag varnat 14 

av dessa för bristfälliga kreditprövningar. Orsaken till att de har varnats är att kreditgivaren inte 

inhämtat tillräckligt med information för att bedöma kundens framtida betalningsförmåga. Ett 

annat problem som togs upp var att den nya konsumentkreditlagen endast hade en viss effekt när 

den tillträdde och att Kronofogdens tidigare undersökningar har visat att effekterna av de 

obetalda snabblånen har medfört att överskuldsättningen har ökat i samhället
11

 

Figur 1 Obetalda snabblån 

 

Källa: Kronofogdemyndigheten 2012 

Figur 1 visar att antalet obetalda snabblån har ökat kraftigt sedan det infördes år 2006. År 2012 

hade 53 709 betalningsförelägganden angående obetalda snabblån inkommit till Kronofogden 

vilket är en ökning med 62 procent jämfört med år 2011. 

Efterfrågan av snabblån har ökat vilket har bidragit till att flera snabblåneföretag etablerats på 

den svenska lånemarknaden. Snabblåneföretag ställer krav på att kunden måste återbetala lånet 

innan ett nytt lån kan beviljas men det hindrar inte kunden från att ta snabblån hos flera olika 

snabblåneföretag. Detta kan leda till att låntagaren inte har förståelse över det totala 

                                                           
11

 Sveriges riksdag, (2013), Konsumenträtt 
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skuldbeloppet och av den orsaken får problem med att återbetala lånen vilket kan medföra 

konsekvenser såsom betalningsanmärkningar och överskuldsättning.
12

   

1.2.1 Problemformulering 

Ett flertal snabblåneföretag har varnats för bristfälliga kreditprövningar samtidigt har antalet 

obetalda snabblån ökat. Vad finns det för samband mellan bristfälliga kreditprövningar och att 

återbetalningsproblemet har ökat vid snabblån? 

1.3 Undersökningsfrågor 

 Hur går kreditprocessen till vid snabblån, från att snabblåneföretag får in en låneansökan 

till att krediten blir beviljad?  

 Hur genomför snabblåneföretag kreditprövning i verkligheten och vilka faktorer avgör 

om en konsument beviljas ett snabblån eller inte? 

 Vad har snabblåneföretag, Konsumentverket, Kronofogden, och inkassoföretag för 

perspektiv på snabblån och kreditprövning? Vilka samband kan de se mellan bristfälliga 

kreditprövningar och att antalet obetalda snabblån har ökat? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur kreditprocessen genomförs vid snabblån. För att skapa en 

helhetsbild av bristfälliga kreditprövningar och återbetalningsproblem undersöks Kronofogden, 

Konsumentverket, Svea inkasso och snabblåneföretagens perspektiv. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till snabblån mellan 500–12000 kr, kredittid mellan 30-90 dagar och 

utbetalningstid på senast en bankdag. Vidare kommer studien avgränsas till 

Kronofogdemyndigheten, Konsumentverket, Svea inkasso och tre snabblåneföretags perspektiv 

av snabblån, kreditprövning och återbetalningsproblem. 

I studien kommer snabblåneföretagens marknadsföring och kundens köpbeteende att uteslutas.  

1.6  Disposition 

Kapitel 1 innehåller bakgrund och historik om kreditmarknaden, den svenska kreditmarknadens 

utveckling samt vad snabblån innebär. Sedan beskrivs problematiken kring snabblån utifrån 

Kronofogden, Konsumentverket, Finansinspektionen och snabblåneföretagens perspektiv. 

Slutligen redogörs studiens syfte och avgränsningar. 

Kapitel 2 beskriver metodval och studiens upplägg. Sedan beskrivs metod- och källkritik samt 

studiens validitet och reliabilitet. 

                                                           
12

 Kronofogden (2007), En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter 
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Kapitel 3 innehåller teorier och modeller såsom intressentmodellen, kreditprocessen, 

kreditscoringmodell, kreditrisk och kreditriskhantering. Vidare redogörs tidigare studier inom 

snabblån och kreditprövningar.  

Kapitel 4 innehåller empiri och resultat baserad på intervjuer från Ferratum, Easycredit, Vippi, 

Konsumentverket, Kronofogden samt Svea inkasso. Inledningsvis presenteras de undersökta 

snabblåneföretagen. Vidare redogörs hur kreditprocessen och kreditprövningen genomförs av 

snabblåneföretagen. Sedan beskrivs hur snabblåneföretag, Kronofogden och Svea inkasso 

samverkar för att driva in snabblåneskulden. Slutligen redogörs olika perspektiv av bristfälliga 

kreditprövningar och återbetalningsproblem. 

Kapitel 5 innehåller analys utifrån kreditprocessen, intressentmodellen och olika perspektiv av 

kreditprövningar samt återbetalningsproblem. Vidare jämförs resultatet med teorin och tidigare 

studier samt tolkning av resultatet.  

Kapitel 6 innehåller slutsatser utifrån studiens resultat och analys. Vidare beskrivs vilka åtgärder 

som kan vidtas för att förbättra samverkan mellan de olika intressenterna, minska 

återbetalningsproblem och bristfälliga kreditprövningar. Slutligen redogörs förslag på vidare 

studier.  
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2. Metod 
I detta kapitel återges vilken undersökningsmetod som tillämpas i studien och tillvägagångssättet 

för att samla in och bearbeta information. Vidare beskrivs hur de olika intressenterna på 

snabblånemarknaden valts ut samt hur intervjuerna gått till. Slutligen beskrivs metod- och 

källkritik samt studiens validitet och reliabilitet. 

2.1 Upplägg av studien 
Kvantitativ och kvalitativ forskning är två olika undersökningsmetoder. Kvantitativ forskning 

handlar i stora drag om att samla in numerisk data och består av deduktiv synvinkel på relationen 

mellan teori och verklighet där fokus ligger på att testa olika teorier.  Data samlas in och 

bearbetas sedan med hjälp av statistiska former och analyseras i testbara hypoteser. Vid studier 

av stora populationer tillämpas enkätundersökningar. Kvalitativ forskning lägger tyngdpunkten 

på ord och inte kvantifiering av numerisk data. Vid kvalitativ forskning genereras teorier till 

skillnad från kvantitativ metod där olika teorier testas. Kvalitativ undersökning har en induktiv 

synvinkel på relationen mellan teori och verkligheten.  

I studien tillämpas kvalitativ metod eftersom författarna vill skapa en djupare förståelse för 

ämnet genom insamlad data. Teorin framställs med hjälp av underlag av insamlad data och målet 

är att få en helhetsbeskrivning av undersökningsfrågorna. Flera fall har undersökts i studien då 

ett flertal snabblåneföretag, myndigheter och inkassobolag har intervjuats för att få olika 

perspektiv på undersökningsfrågorna. Studien undersöker ett område detaljerat och djupgående 

för att kunna utveckla samt stärka olika metoder och begrepp. I undersökningen tillämpas 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att forskaren ställer några frågor med hjälp av en 

intervjuguide och frågorna kan ställas i olika ordningsföljd. Frågorna kan även vara utformade på 

olika sätt och forskaren kan få tillfälle att ställa flera frågor samt följdfrågor. Respondenterna får 

även tillgång till intervjufrågorna i förväg.
 13

 Om en annan metod skulle tillämpas exempelvis 

kvantitativ metod med enkätundersökningar skulle författarna inte få tillräckligt med information 

och förståelse för ämnet eftersom undersökningsfrågorna kräver detaljerade svar som ska 

analyseras och inte endast kvantifieras. Inom detta ämne har det gjorts ett flertal tidigare studier 

utifrån konsumentens perspektiv och det är en av anledningarna till att författarna har valt att 

undersöka ämnet utifrån flera perspektiv. För att skapa en helhetsbild och ett samband mellan 

bristfälliga kreditprövningar och återbetalningsproblem undersöks snabblåneföretag, 

inkassobolag och de inblandade myndigheternas synsätt.  

2.1.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är tidigare insamlad information och i denna studie har information inhämtats från 

litteratur, vetenskapliga artiklar, tidigare studier och rapporter från olika myndigheter.  
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2.1.2 Primärdata 

Primärdata innebär att ingen tidigare information har samlats in och för att kunna besvara 

undersökningsfrågorna har data samlats in via personliga intervjuer, telefon intervjuer och 

intervjuer via e-post.  

2.2 Urval 

I Sverige finns det i dagsläget ungefär ett 50-tal snabblåneföretag och författarna sökte 

information om dessa via företagens hemsidor. Författarna valde ut och kontaktades 29 företag 

via e-post samt telefon eftersom de är lokaliserade i Stockholms län och hade tillgänglig 

kontaktinformation. De resterande snabblåneföretagen saknade kontaktinformation och är 

belägna utanför Stockholms län. Av de utvalda 29 snabblåneföretagen var det endast tre företag 

som ville ställa upp på intervju och dessa är: 

 Ferratum Sweden AB – där verksamhetschefen Thomas Rahman intervjuades den 7:e 

mars år 2013 på deras kontor i Stockholm. Vi intervjuade verksamhetschefen eftersom 

han har mest erfarenhet och kunskap om snabblån. 

  Easycredit – där PR chefen Magnus Eriksson intervjuades den 7:e mars år 2013 via e-

post. 

 Vippi AB – intervjun med PR chef genomfördes den 3:e april år 2013 via e-post och 

kompletterades via telefon.  

Sedan har intervju bokats med Kronofogden eftersom de arbetar med skuldfrågor, indrivning av 

skulder och förebyggande arbete kring återbetalningsproblem. När vi kontaktade Kronofogden 

via e-post fick vi svar från juristen Martin Kling eftersom han arbetar med frågor kring snabblån 

dagligen. Intervju bokades in och genomfördes den 11 april år 2013 på Kronofogdens kontor i 

Stockholm.  

Vi kontaktade Konsumentverket för att de har tillsyn och granskar snabblåneföretagens 

kreditprövningar. När vi kontaktade generaldirektören Gunnar Larsson på Konsumentverket fick 

vi svar från juristen Anna Hult som arbetar tillsammans med generaldirektören med frågor kring 

snabblån samt tillsyn av snabblåneföretag. Intervjun med juristen Anna Hult genomfördes den 22 

mars år 2013 via telefonintervju eftersom kontoret är lokaliserad i Karlstad. Intervjun 

kompletterades med en annan jurist, Martin Ekelöf som arbetar med privatekonomi och utbildar 

budget- och skuldrådgivare. Intervjun genomfördes via e-post den 15 maj 2013. 

Vi kontaktade ett av de största inkassobolagen Svea Inkasso i Stockholms län och fick svar från 

Mats Kärsrud som är VD. Intervjun med Mats Kärsrud genomfördes den 8 april år 2013 på Svea 

inkassos huvudkontor.  

2.3 Studiens validitet och reliabilitet  

Reliabilitet mäter en studies tillförlitlighet det vill säga om studiens slutsats skulle bli densamma 

ifall undersökningen utfördes på nytt. Alternativt om slumpartade eller tillfälliga förutsättningar 
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skulle kunna ha inverkan på resultatet. Validitet innebär att en uppskattning av de framställda 

slutsatserna från en studie har ett sammanhang och om forskaren mäter det som var avsett att 

mäta. Det finns olika typer av validitet dessa är intern validitet, extern validitet och ekologisk 

validitet. Intern validitet mäter om en slutsats innehåller orsaksförhållande mellan två eller flera 

variabler och om dessa är varaktiga. Extern validitet innebär att resultaten från studien kan 

generaliseras, det vill säga om det går att dra allmänna slutsatser utifrån 

undersökningssammanhanget. Ekologisk validitet innebär att studiens resultat kan användas i 

människors vardag samt i sociala förhållanden.
14

 

För att studiens tillförlitlighet ska bli högre har information inhämtats från tidigare studier, 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Intervjuer har genomförts för att sedan kunna jämföra teorin 

med den informationen respondenterna lämnat ut. Sju personer valdes ut till intervju för att få 

olika perspektiv på undersökningsfrågorna och för att kunna jämföra respondenternas svar med 

varandra. För att få tillförlitlig information har höguppsatta personer med lång erfarenhet som 

arbetar dagligen med frågor kring snabblån intervjuats. För att säkerställa att den information 

som respondenten har gett ut inte misstolkats spelades de muntliga intervjuerna in via telefon, 

transkriberades och skickades till respondenterna vilka sedan säkerställt att informationen är 

korrekt. Uppsatsen har även opponerats av kurskamrater och feedback har lämnats av handledare 

för att ge vägledning samt för att uppnå högre kvalitet på uppsatsen. Studien går däremot inte att 

generalisera över en lång tid eftersom det är ett nytt forskningsområde och en omogen marknad. 

Om studien genomfördes vid en annan tidpunkt hade inte samma resultat erhållits eftersom 

snabblånemarknaden och kreditprövningen ständigt utvecklas då nya lagar kan införas.  Det går 

att använda studiens resultat i människors vardag och i sociala sammanhang eftersom det är ett 

väldigt aktuellt och omdiskuterat ämne i samhället. Allt som påverkar samhället och 

människorna är viktiga forskningsfrågor.
15

 

2.4 Källkritik 

Information från snabblåneföretagens hemsidor kan vara subjektiv eftersom företagen endast 

visar en positiv bild av sig själva. Nackdelen med intervjuer via e-post är att det är svårt att höra 

respondentens röst och se kroppsspråk, det är även svårt att ställa följdfrågor. Det kan medföra 

att tillräcklig information inte kan samlas in. I denna studie fanns det möjlighet att komplettera 

intervjuerna med följdfrågor vid intervjutillfället. Vid personlig intervju är det lätt att 

respondenten tillägger egna åsikter och värderingar samt ger en förskönad bild av verksamheten.  

Snabblån är ett ganska nytt ämne vilket gör att det inte finns mycket litteratur och forskning 

kring ämnet i Sverige. Det är viktigt att kontrollera datum på olika källor för att undvika att 

inhämta information som inte är aktuellt.  
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2.5 Metodkritik 
Den kvalitativa metoden som tillämpats i studien kan förbättras genom att utföra en pilotstudie 

där intervjufrågorna testas på en grupp i förväg. Pilotstudien kan användas för att ta reda på om 

undersökningsfrågorna gav tydliga svar och tillräckligt med information. En kombination av 

kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod skulle även vara bättre för att författarna skulle få 

kvantifierbar data från snabblåneföretagen. Författarna kunde till exempel göra en 

enkätundersökning som skickas ut till ett 20-tal snabblåneföretag och sedan intervjua tre-fyra 

företag mer djupgående för att uppnå högre validitet.  

Det tillkom ett stort bortfall vid kontakt av snabblåneföretagen eftersom det är en bransch som 

har kritiserats mycket av regering, myndigheter och media. En anledning till att majoriteten av 

företagen inte ville ställa upp på intervju var för att de inte ville bli mer kritiserade. 

Snabblånebranschen är väldigt konkurrenskraftig och företagen vill inte heller avslöja sina 

affärshemligheter om hur de utför kreditprövningar eller vilka kreditscoringmodeller de använder 

sig av. Detta gjorde att endast tre snabblåneföretags kreditprocess och kreditprövning kunde 

jämföras med varandra. Det skulle dock vara ett större problem och svårare att genomföra 

studien om kvantitativ metod med enkätundersökningar tillämpades. Men i den här studien 

tillämpades kvalitativ metod där kreditprocessen och kreditprövningar inte skiljer sig särskilt 

mycket åt mellan de olika snabblåneföretagen. Detta gör att det stora bortfallet blir ett litet 

problem eftersom författarna intervjuade sju personer, varav tre snabblåneföretag där olika 

perspektiv kunde undersökas.  

Ett annat problem som kan uppstå är att forskare kan få sympati för respondenterna och det kan 

leda till att den objektiva tolkningen av insamlad data försvagas. Det finns en risk att forskare 

omedvetet blandar in sina personliga subjektiva bedömningar. Om forskaren känner gemenskap 

med en respondent kan det leda till att forskaren får svårt att urskilja sin objektiva ställning som 

forskare från sina subjektiva värderingar. 
16

 För att undvika att vara subjektiva har författarna 

varit källkritisk till all insamlad information och jämfört respondenternas svar med varandra.  
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3. Teori 
Kapitlet innehåller olika teorier och modeller dessa är: intressentmodellen, kreditprocessen, 

kreditscoringmodell, kreditrisk och kreditriskhantering. Vidare redovisas tidigare forskningar 

inom snabblån och kreditprövningar. 

3.1 Intressentmodellen 

För att undersöka hur organisationer fungerar kan dessa studeras utifrån olika synsätt. Enligt 

intressentmodellen existerar inte ett företag självständigt utan påverkas av olika intressenter. De 

olika intressenterna kan utgöras av ägare, anställda, leverantörer, kunder, stat och kommun.
 17

 

Organisationen har utbytesrelationer med intressenterna och de är beroende av varandra. Olika 

intressenter ställer olika krav på organisationen. Organisationen är beroende av att intressenterna 

vill samverka i verksamheten och för att organisationen ska kunna uppnå sina kortsiktiga och 

långsiktiga mål måste de ta hänsyn till intressenternas krav. Intressenterna är beroende av 

organisationen eftersom de lämnar bidrag till organisationen och i gengäld får ersättning i form 

av belöning. Intressentmodellens centrala utgångspunkt är att skapa jämvikt mellan 

organisationen och intressenterna samt mellan bidrag och belöning.
18

 

 

De olika intressenterna lämnar bidrag till organisationen på olika sätt, ägarna lämnar bidrag 

genom att investera kapital i företaget samtidigt ställer de krav på att företaget ska gå med vinst 

och generera avkastning på det investerade kapitalet. Anställda lämnar bidrag till företaget 

genom deras arbete och får ersättning i form av lön för sin prestation. De anställda ställer krav på 

att företaget ska ha rimliga arbetsförhållanden, arbetsuppgifter och lön. Företagsledningen är en 

intressent vilka bidrar med att skapa jämvikt mellan intressenternas bidrag och belöning. 

Företagsledningen kräver belöning i form av lön för sin arbetsinsats. Företagets viktigaste 

intressent är kunden eftersom deras intresse av att köpa varor och tjänster kan öka efterfrågan 

och deras behov är en förutsättning för att företaget ska överleva på marknaden. Kunderna bidrar 

med att köpa företagets produkter eller tjänster och kräver att företaget erbjuder bra kvalitet till 

rimliga priser.  Leverantörerna bidrar genom att tillhandahålla företaget produkter och tjänster i 

utbyte mot att få betalt. Stat och kommun kan bidra med lån och även lön till företagets anställda 

vid arbetslöshet. Stat och kommun ställer krav på att företaget ska betala skatt på sina vinster
19

. 

 

Det kan uppstå konflikter mellan organisationens och intressenternas krav. Konflikter kan även 

uppstå mellan de olika intressenterna. Ett exempel på en intressekonflikt är att anställda kräver 

högre lön vilket kan medföra att företaget höjer priset på produkterna och det strider mot 

kundernas krav eftersom de vill köpa produkter till rimligt pris. För att undvika dessa konflikter 

måste organisationen ta hänsyn till och förstå de olika intressenternas krav. 
20

 I denna studie 
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tillämpas intressentmodellen för att kartlägga vilka intressenter det finns på snabblånemarknaden, 

vilka synsätt de har på snabblån, kreditprövningar, återbetalningsproblem samt hur de samverkar 

med varandra.  

 

Figur 2 Snabblånemarknadens olika intressenter. 

 
Källa: Egen figur 

 

Figur 2 beskriver intressentmodellen och ger en överblick av de olika intressenterna på 

snabblånemarknaden. Vidare beskrivs de olika intressenterna samt hur de samverkar 

snabblåneföretag. 

 

Kund - konsumenternas intresse att ta snabblån är avgörande för snabblåneföretagens 

överlevnad på marknaden. Om kundens efterfråga av snabblån minskar och företaget inte längre 

har några kunder kommer företagets förutsättning att överleva på marknaden försvinna.  När 

konsumenten lämnar bidrag till snabblåneföretaget genom att ta ett snabblån tillkommer det 

avgifter och räntor på lånet vilket medför intäkter till snabblåneföretaget. Kunderna ställer krav 

på att snabblåneföretaget erbjuder snabblån till rimliga kostnader.
21

 Tillgängligheten av snabblån 

och antalet obetalda snabblån har ökat. Allt fler av snabblåneföretagens kunder får problem med 

att återbetala lånet vilket leder till att fler personer riskerar betalningsanmärkningar och att 

hamna i överskuldsättning.
22
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Snabblåneföretag – erbjuder kunder att på ett enkelt och snabbt sätt ansöka önskat lånebelopp 

via snabblåneföretagens hemsidor eller SMS. Alla ansökningar genomgår en kreditprövning, 

vilket innebär att kreditgivaren kontrollerar att låntagaren har möjlighet att betala tillbaka lånet. 

Återbetalningsproblem påverkar snabblåneföretag finansiellt och det är en kreditförlust för 

företaget om kunden inte betalar tillbaka enligt avtal. Snabblåneföretag kan hantera risken med 

återbetalningsproblem genom att sätta högre räntor och avgifter. De höga räntorna ger högre 

intäkter till snabblåneföretaget om låntagaren betalat tillbaka lånet i tid. Vid försenad betalning 

skickas en betalningspåminnelse och det tillkommer avgifter och räntor.
23

 

 

Inkassobolag – lämnar bidrag till snabblåneföretaget genom att de hjälper till att driva in skulder 

om snabblåneföretagets kunder inte återbetalar lånet i tid. Inkassobolaget skickar ut ett 

inkassokrav till kunden och det tillkommer en avgift vilket är inkassobolagens belöning i form av 

intäkt till företaget.
24

 

 

Kronofogden - om låntagaren inte betalar inkassokravet till inkassoföretaget kan de lämna över 

ärendet till Kronofogden. Det tillkommer avgifter och kostnader samt att konsumenten riskerar 

att få en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningen registreras hos 

kreditupplysningsföretag. Snabblåneföretaget kan även vända sig direkt till Kronofogden om 

låntagaren inte betalat lånet senast förfallodatumet. Kronofogden skickar ett 

betalningsförläggande till låntagaren.
25

 

 

Finansinspektionen – i Sverige behöver snabblåneföretagen inget tillstånd för att bedriva 

verksamheten utan behöver endast vara registrerade hos Finansinspektionen. Att vara registrerad 

hos Finansinspektionen innebär endast att de har insikt i företaget. Tillsynen är begränsad till att 

de endast får granska företagens ägare och ledningen samt att kontrollera att företagen följer 

reglerna om penningtvätt och terrorfinansiering.
26

  

 

Konsumentverket - arbetar för konsumenterna och deras mål är att stärka konsumentens 

ställning genom utbildning. Konsumentverket bedriver tillsyn över snabblåneföretag, det innebär 

att de granskar företagens kreditprövning och undersöker marknadsföringen av snabblån.
27

 

 

Samhälle - en överskuldsatt individ upplever ständigt återbetalningsproblem. Överskuldsättning 

kan vara påfrestande för individen och medföra konsekvenser såsom att leva på 
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existensminimum under en lång tid, utanförskap och sjukdom. Överskuldsättning påverkar den 

enskilda individen men det är även kostsamt för samhället.
28

 Den nya Konsumentkreditlagen 

infördes för att motverka överskuldsättningen i samhället genom att sätta högre krav på 

kreditgivaren och ge konsumenten ett starkare skydd. Konsumentverket, Kronofogden och 

Finansinspektionen arbetar för att minska överskuldsättning i samband med snabblån.
29

  

 

3.2 Kreditprocessen 
I denna studie kommer kreditprocessen innebära det förlopp från att kunden ansöker om 

snabblån till att lånet är återbetalt. Kreditprocessen består av flera steg dessa är: ansökan, 

kreditprövning, kreditgivning, kredittid och amortering.  

 

Figur 3 Kreditprocessen  

 

Källa: Egen figur 

 

Figur 3 beskriver stegen i kreditprocessen och nedan ges en förklaring av de olika stegen. 

3.2.1 Ansökan 

Låneansökan kan vara muntlig eller skriftlig om ansökan sker muntligt ska kreditgivaren 

dokumentera uppgifterna.
30

 Snabblån kan ansökas via företagens hemsidor eller via telefon. 

Konsumenten kan ansöka ett mindre lånebelopp med en kort kredittid på vanligtvis 30 dagar. 

Snabblån kan även beviljas på kort tid och utbetalas till konsumentens bankkonto inom några 

timmar. 
31

 Vid låneansökan fyller konsumenten i en ansökningsblankett där den låneansökande 

lämnar de uppgifter som behövs för att kreditgivaren ska kunna genomföra en utförlig 

kreditprövning. Ansökningsblanketten är ett underlag för kreditprövningen och bör vara 

utformad på ett sådant sätt att den ger konsumenten vägledning ett exempel är att totalkostnad 

för krediten är angiven i förhållande till kredittiden. Innan låneansökan skickas in till företaget 

ska konsumenten ha läst igenom och godkänt att uppgifterna är korrekta och att kreditgivaren får 

kontrollera att de angivna uppgifterna stämmer överens med uppgifter hos exempelvis 

arbetsgivaren. Konsumenten bör få en bekräftelse och möjlighet att kontrollera att de lämnade 

uppgifterna är korrekta
 
Konsumentkreditlagen (2010:1846) tillämpas av näringsidkare som ger 

krediter till konsumenter. Enligt Konsumentkreditlagen § 6 ska kreditgivaren tillämpa god 
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kreditgivningssed vilket innebär att kreditgivaren ska vara noggrann med att iaktta konsumentens 

intressen.
32

 Kreditgivaren ska även ge den information konsumenten behöver före och efter 

avtalsförbindelsen, vilket finns i formuläret ”Standardiserad Europeisk 

Konsumentkreditinformation”. Formuläret innehåller information om lånebelopp, kredittid, 

effektiv ränta, typ av kredit och namn på kreditgivaren. Formulären är ett viktigt underlag för att 

konsumenten ska kunna ta ett beslut om kreditavtalet passar dennes behov och ekonomiska 

förhållanden. Kreditgivarens ansvar är dock inte att rådgöra konsumenten. Däremot ska 

kreditgivaren enligt god kreditgivningssed hindra konsumenten att ingå ett kreditavtal om det 

finns faktorer som visar tecken på att krediten inte är fördelaktig för konsumenten, till exempel 

om konsumenten har andra lån hos kreditgivaren eller om det finns risk för överskuldsättning.
33

  

3.2.2 Kreditprövning 

Kreditgivaren genomför kreditprövning varje gång en låneansökan kommer in. Kreditprövning 

innebär att kreditgivaren bedömer och kontrollerar att kredittagaren har förmåga att betala 

tillbaka pengarna. Syftet med att utföra kreditprövning är att undvika kreditförluster och att 

konsumenter skuldsätter sig.
34

 Enligt konsumentkreditlagen § 12 är kreditprövningen individuell 

och kreditgivaren har skyldighet att inhämta tillräckligt med information för att bedöma 

låntagarens aktuella och framtida betalningsförmåga.  

 

Vid kreditprövning bedöms olika faktorer: 

 Inkomst 

 Tillgångar 

 Kostnader 

 Skulder 

 

Kreditgivaren bör inhämta uppgifter om låntagaren från olika källor och beräkna om låntagaren 

har möjlighet att återbetala snabblånet. Kreditgivaren kan inhämta information om kunden har 

betalningsanmärkningar och skulder från kreditupplysningen samt  

information om rimliga levnadsomkostnader från Konsumentverket
35

 

3.2.3 Kreditscoringmodell 

Kreditscoring är en kreditriskhanteringsmodell där risken för det utlånade beloppet analyseras 

och den tillämpas vid kreditprövning.
36

 Priset på ett lån ska återspegla den risk som finns att låna 

ut pengar. En bra strategi för kreditgivare går ut på att avstå från stora kreditförluster.  En 

fördelaktig kreditscoringsmodell bör vara diskriminerande det vill säga att sätta höga eller låga 

poäng. Höga poäng innebär låg risk och låga poäng innebär hög risk för företaget. 
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Kreditscoringmodeller kan tillämpas i olika saker, det främsta är vid kreditgivning. 

Kreditgivning var från början gjord för att användas till kreditprövning genom att kontrollera 

delarna i låneansökan. Nu för tiden har kreditscoring utvecklats till att mäta risk. 

Kreditscoringmodeller används genom hela kreditprocessen som beslutsunderlag eller 

självverkande beslutsalgoritm för stora kundbaser.
37

 

Inom detaljhandel läggs tyngdpunkten på värdet av 5C hos en konsument för att mäta 

kreditvärdighet: 

 Personlig karaktär (Character): analyserar låntagarens personlighet och integritet  

 Tillgångar (Capital): beräknar skillnaden mellan låntagarens tillgångar och skulder. 

 Säkerhet (Collateral): uppskattar låntagarens återbetalningsproblem genom att titta på 

tidigare betalningsanmärkningar. 

 Betalningsförmåga (Capacity): bedömer låntagarens förmåga att återbetala lånet genom 

att kontrollera inkomst och arbetstillstånd. 

 Tillstånd (Condition): uppskattar låntagarens tillstånd som till exempel 

marknadsförhållanden och konkurrenstryck.  

Tabell 1 Kreditscoring 

 

  Poäng 

Ålder  <30 år 80 

 30-40 år 120 

 >40 år 150 

Inkomst <10,000 dollar 50 

 <10,000-100,000 dollar 140 

 >100,000 dollar 170 

Bostad Fastighetsägare 130 

 Hyresgäst 100 

 Bosatt med föräldrar 70 
 

   

 

Källa: Van Gestel & Baesens, (2009) Credit Risk Management 

Tabell 1 visar olika poängsättningar beroende på ålder, inkomst och bostadsstatus. Kreditbeslut 

tas utifrån dessa parametrar vilka sedan poängsätts. Exempel på hur poängsättningen kan gå till: 

En låneansökan poängsätts utifrån att konsumenten är 35 år, har en inkomst på 12 000 dollar och 
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bor hemma med föräldrar ger: 120 + 140 + 70 = 330 poäng. Det krävdes 400 poäng för att kunna 

ta ett lån hos kreditgivaren vilket leder till att denna låneansökan kommer att avslås.
38

 

Kreditscoring används vid kreditgivning och när det gäller större lån arbetar kreditgivaren mer 

med kreditscoringen eftersom det ställs högre krav vid större lån. När det gäller mindre lån är det 

mindre krav på kreditscoringen och kreditprövningen. För att poängsätta låntagarens 

kreditvärdighet använder snabblåneföretagen sig av en kreditscoringmodell.
39

 När 

snabblåneföretag utför kreditscoring inhämtas uppgifter såsom ålder, inkomst, kön och civilstånd 

för att sedan poängsätta dessa parametrar. Parametrarna vägs samman och ett totaltpoäng avgör 

om konsumenten beviljas ett lån. Snabblåneföretag har olika krav på hur många poäng det krävs 

för att ta ett lån. Om låneansökaren inte når upp till företagets minimum krav tyder det på att 

konsumenten inte kommer kunna betala tillbaka lånet och låneansökan avslås. För 

snabblåneföretaget är det hög risk att låna ut pengarna om konsumentens poäng är för låga och 

om poängen är höga innebär det att risken är lägre.
40

 

3.2.4 Kreditgivning 

När kreditprövningen är slutförd tar kreditgivaren ett beslut om krediten ska beviljas eller inte. 

Om snabblånet inte blir beviljat har kunden enligt konsumentkreditlagen § 13 rätt att få veta 

orsaken till beslutet. Enligt konsumentkreditlagen § 14 ska avtalet vara dokumenterat skriftligt.
41

 

3.2.5 Kredittid  

Kredittid är den tid inom vilken lånet ska vara återbetalt enligt avtal och beroende på hur stort 

lånebelopp konsumenten väljer att ta varierar kredittiden. Effektiv ränta används för att jämföra 

olika krediter och mäter hela årskostnaden för krediten. Den effektiva räntesatsen är högre än den 

nominella räntan vilket beror dels på att andra kostnader ingår förutom ränta vid beräkning samt 

att det höga lånebeloppet främst berörs av antal gånger om året lånebetalningen sker.
42

 

 

Figur 4 Samband mellan kredittid och effektiv ränta 
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Källa: Egen bild 

 

Figur 4 beskriver sambandet mellan kredittid och den effektiva räntan vid snabblån. Hur hög den 

effektiva årsräntan är påverkas av lånets kredittid, vid kortare kredittid är den effektiva räntan 

högre och vid längre kredittid minskar den effektiva räntan.
43

 

3.2.6 Amortering 

Enligt konsumentkreditlagen § 21 har konsumenten rättigheten att ångra ett kreditavtal inom 14 

dagar, från den dagen konsumenten tecknade avtalet och tidigast när konsumenten har fått intyg 

av kreditavtalet. När ångerrätten har meddelats till kreditgivaren har konsumenten 30 dagar på 

sig att betala tillbaka det lånade beloppet inklusive ränta för de dagar som konsumenten har haft 

tillgång till lånebeloppet. Orsaken till varför konsumenten har ångrat sig behöver inte anges. 

Kunden har även rätt att återbetala lånet innan kredittiden har gått ut. Om krediten inte betalas i 

tid kan kreditgivaren säga upp krediten vilket innebär att kreditgivaren kan kräva att kunden 

betalar den återstående delen av snabblånet i förskott.
44

  

3.3 Kreditrisk och kreditriskhantering 
Kreditrisk innebär risken att förlora kredit om den andra parten inte utför sina ekonomiska 

skyldigheter. Kreditriskhantering ingår i internationella regelverk och grundas på 

Baselkommitténs rekommendationer. I enlighet med de banktillsynsprinciper ”Core Principles 

for Effective Banking Supervision” som utgavs av Baselkommittén 1997 gäller dessa villkor vid 

kreditriskhantering: 

 Att ha tydliga rutiner vid beslut av kredit- och placeringsbestämmelser samt administrera 

låne- och investeringsportföljer. 

 Objektivbedömning av tillgångar och ha tillräckliga resurser i beredskap vid kreditförluster. 

 Undersöka var den samlade risken finns och sätta gränser för kundgrupper. 

 Erbjuda kreditgivning som är marknadsmässiga till företag som står nära. 
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 Att vid internationell kreditgivning analysera och granska risker i olika länder.  

 Godtagbara riskhanteringssystem i relation till verksamheten.
45

 

Syftet med kreditriskhantering är att utöka en banks riskjusterade avkastning med hjälp av att 

bevara kreditriskexponering inom godtagbara parametrar.  Risken är främst att förlora kapital 

och ränta vilket kan medföra störningar i kassaflödet. Långivaren kan antingen förlora hela 

beloppet eller en del av det och det finns många orsaker bakom förlusten. Det kan vara att 

låntagaren inte kan betala tillbaka lånebeloppet på förfallodagen. Långivaren kan minimera 

kreditrisken genom att göra en utförlig kreditprövning, generellt gäller ju högre risk desto högre 

ränta tillämpas som låntagaren får betala tillbaka.
46

 

Vid mätning av kreditrisker kan klassiska sätt användas där utgår kreditgivaren från hur en 

sammanslagen risknivå berörs av parametrar som påverkar risknivån i enskilda krediter och/eller 

i portföljer av krediter. Genom finansekonomiskt beteende bestäms korrelationen mellan 

variablerna. De vanligaste kreditriskmodellerna som tillämpas utgår från uppmärksammade 

finansiella relationer och samband vilket gäller för många banker.
47

 Även snabblåneföretagen tar 

en kreditrisk när pengar lånas ut till en konsument. För att hantera kreditrisken genomför 

snabblåneföretagen en kreditprövning, sätter höga räntor samt avgifter och de får även hjälp av 

olika inkassobolag och/eller Kronofogdemyndigheten att driva in pengarna.
48

  

3.4 Tidigare forskningar 

3.4.1 Payment difficulties associated with SMS loans 
Valkama & Muttilainen (2009) har undersökt betalningssvårigheter i samband med snabblån. I 

Finland har snabblånemarknaden ökat kraftigt och det har uppstått många problem kring 

snabblån. Snabblåneföretagens verksamhet styrs utifrån avtalsvillkor och i februari år 2008 

granskades dessa.  Kritik har riktats mot snabblåneföretagen för att de har låga krav på kunden, 

att en stor del av kunderna med återbetalningsproblem hamnade hos inkasso samt att en stor del 

av kunderna hade betalningsproblem på grund av att de har flera obetalda lån. Resultatet visade 

att snabblåneföretagens avtalsvillkor har höga krav för att bevilja ett lån. Slutsatsen är att det 

bästa alternativet att hantera återbetalningsproblemen förknippade med snabblån är co-regulation 

vilket innebär att förbättra avtalsvillkoren, självreglering i branschen och samarbete med 

myndigheterna.
49

 

3.4.2 Payday loans and credit cards: New liquidity and credit scoring puzzles 

Agarwal, Skiba & Tobacman (2009) undersöker kreditscoringtekniker vid payday loans och 

kreditkort. Studiens resultat visar att de flesta personer som tar ett snabblån har samtidigt ett 
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kreditkort med stor likviditet när snabblånet utbetalas. Forskarna hävdar att detta är väldigt dyrt 

eftersom payday loans har en effektiv ränta på flera hundra procent. När dessa personers 

ekonomiska historia och aktivitet har betraktats har det påvisat att personer som tar ett payday 

loan har mycket lägre inkomst än personer som äger ett kreditkort. Resultatet visade att personer 

som har ett kreditkort har 50 % högre inkomst än personer som tar en payday loan.
50

   

3.4.3 What’s the point in credit scoring?  

Mester (1997) undersöker en studie från The Federal Reserve’s 1996 där 38 amerikanska banker 

besvarade en enkät. Enkäten visade att 70 % av alla banker som deltog i enkätundersökningen 

använder kreditscoring till att värdera betalningsförmågan hos kunder som ansöker om ett 

kreditkort eller mikrolån för att sedan godkänna eller avslå ansökan. Kreditscoring har visat 

tydliga fördelar vilket har medfört till ett ökade användande i lånemarknaden. Att utföra 

kreditprövning med hjälp av kreditscoring sparar tid i kreditprocessen.  Mester (1997) 

undersöker en annan studie av Business Banking Board vilken påvisade att en vanlig 

kreditprövning som genomförs med hjälp av kreditscoring tar från 30 minuter upp till 12 timmar 

vid mikrolån. Förr i tiden tog kreditprövningen och kreditprocessen upp till två veckor. 

Tidsbesparingen betyder kostnadsbesparingar för snabblåneföretag och banker men även kunder. 

Även om kreditgivaren kan sänka sina kostnader genom att använda kreditscoringmodeller kan 

kostnadsbesparingarna minska om modellerna inte är korrekta. En bra kreditscoringmodell bör 

ständigt utvecklas för att bevara aktuella uppgifter och information. Modellerna bör även 

ständigt utvärderas för att säkerställa ändringar. Slutsatsen i studien är att Kreditscoring används 

allt mer för att utvärdera ansökningar för mikrolån och snabblån. Kreditscoringen kommer aldrig 

att kunna vara 100 % säkert men det är en metod för att kvantifiera de relativa riskerna för olika 

grupper av låntagare. Kreditscoring har förmågan att utveckla smålåneföretagens kreditprövning 

på ett bra sätt.
51

 

 

3.4.4 Sammanfattning av tidigare studier 

I Mesters studie (1997) hävdas att kreditscoring sparar tid i kreditprocessen. Tidsbesparing 

medför kostnadsbesparing för företag, banker och kunder. I Valkama & Muttilainens (2008) 

studie om betalningssvårigheter i samband med snabblån har mycket kritik har riktats mot 

snabblåneföretagens tillvägagångssätt att låna ut pengar. Antalet obetalda snabblån har ökat och 

allt fler av snabblåneföretagens kunder hamnade hos inkassobolag. I en amerikansk studie 

Agarwal, Skiba & Tobacman (2009) hävdas att payday loans är mycket kostsamt eftersom den 

effektiva räntan kan uppgå till flera hundra procent. Studien har även visat att personer med låg 

inkomst tar payday loans och att personer som har kreditkort har 50 % högre inkomst.  
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4. Resultat 
Resultatet innehåller data baserad på intervjuer från Ferratum, Easycredit, Vippi, 

Konsumentverket, Kronofogden och Svea inkasso.  

Inledningsvis beskrivs en kort presentation av snabblåneföretagen. Vidare redogörs hur 

kreditprocessen och kreditprövning går till hos de undersökta snabblåneföretagen samt hur Svea 

inkasso, Kronofogden och snabblåneföretagen samarbetar för att driva in snabblåneskulden. 

Slutligen presenteras olika perspektiv av kreditprövningar och återbetalningsproblem. Nedan 

presenteras alla intressenter på snabblånemarknaden som har intervjuats. 

Tabell 2 presentation av de intervjuade intressenterna på snabblånemarknaden. 

Aktörer Respondenter 

Ferratum Sweden AB Verksamhetschef Thomas Rahman 

Easycredit PR chef Magnus Eriksson 

Vippi AB PR chef 

Kronofogden Jurist Martin Kling 

Konsumentverket Jurist Anna Hult och Martin Ekelöf 

Svea inkasso VD Mats Kärsrud 

 

Källa: Egen tabell  

4.1 Presentation av snabblåneföretag 

– Intervju med Ferratum, Easycredit och Vippi 

Vippi AB – ingår i den nordiska finanskoncernen Tact group. Inom Tact koncernen finns det 

idag 30 anställda och sedan Vippi grundades har de lånat ut snabblån till fler än 700 000 kunder. 

Vippi har kontor i Stockholm och erbjuder sina kunder lån av mindre belopp 

Easycredit - är en kredittjänst som drivs av företaget Northmill AB. Easycredit grundades år 

2006 och kredittjänsten erbjuder mindre och kortare snabblån på marknaden.  

Ferratum Sweden AB - ingår i koncernen Ferratum group och grundades 2005 i Finland och är 

etablerade i 20 länder. Ferratum Sweden AB grundades i Sverige 2006 och hösten 2012 fick de 

banklicens. Ferratum har sedan år 2006 fått in 450 000 låneansökningar och lånat ut ungefär 600 

miljoner kronor till deras kunder.  

4.2 Kreditprocessen 

– Intervju med Ferratum, Easycredit och Vippi 

4.2.1 Ansökan  

Gemensant för de undersökta snabblåneföretagen är att låneansökan kan göras via deras 

hemsidor eller SMS. Hos Easycredit kan kunden även ringa och ansöka om snabblån. Vid 
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låneansökan fyller kunden i ett ansökningsformulär där namn, efternamn, personnummer, 

mobiltelefon, e-post, bank clearing och kontonummer anges. Kunden ska även uppge 

månadsinkomst, boendeform, boendekostnad per månad, övriga lånekostnader, antal barn under 

18 år och tillgångar. På Ferratum ansöker 80 % av kunderna lån via hemsidan och 20 % ansöker 

via SMS. Det vanligaste är att återkommande kunder ansöker via SMS och att nya kunder 

ansöker via deras hemsida. Ferratums kunder tar i genomsnitt två lån per år och det brukar dröja 

ungefär sex månader mellan ansökningsperioden. På Easycredit genomförs en identitetskontroll 

på nya kunder, vilket innebär att kunden kan få ringa till Easycredit och komplettera uppgifterna.  

Innan låneansökan skickas in till snabblåneföretaget måste kunden godkänna ”allmänna villkor 

konsumentkredit” och ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” vilket även 

kallas för SECCI-blanketten. I blanketten presenterar snabblåneföretagen all viktig information 

kunden behöver veta om sitt lån, vad det är för typ av kredit, lånebelopp, kredittid, hur många 

fakturor återbetalningen är uppdelad i, effektiv ränta, försäkringar, ångerrätt, förtidsinbetalning 

och snabblåneföretaget räknar även ut vilken ränta per dag kunden kommer betala. Ferratum 

skickar SECCI-blanketten via e-post till kunden vilket möjliggör att denne i lugn och ro kan läsa 

igenom det.  

4.2.2 Kreditprövning 

Varje snabblåneföretag har policyregler och krav vilka kunden ska uppnå för att bli beviljad ett 

snabblån. Generellt gäller dessa policyregler för de tre undersökta snabblåneföretagen: 

 Ansökande ska vara bosatt i Sverige och ha en registrerad adress. 

 Den ansökande ska vara minst 20 år hos både Ferratum och Vippi, på Easycredit ska 

ansökande minst vara 18 år. 

 Den ansökande får inte ha öppna lån hos företaget vilket innebär att tidigare lån måste ha 

återbetalats. 

 Om tidigare lån inte har betalats tid får kunden inte ansöka om ett nytt lån under en viss tid. 

Tiden varierar beroende på hur stort lånebeloppet var och hur lång tid kunden har varit 

försenad med betalningen. På Ferratum kan den här tiden vara upp till tre år. Efter den här 

tiden har löpt ut genomförs en ny kreditprövning på kunden.  

 På Ferratum har de även en så kallad ”svarta listan”, där ingår personer som själva valt att bli 

spärrade för att de vet att de inte klarar av att betala tillbaka. Att vara med i Ferratums ”svarta 

lista” innebär att kunden inte kan ansöka om ett lån.  

 Kunden får endast ha ett lån öppet per personnummer, mobilnummer och bankkonto. Två 

personer får inte ha två snabblån på samma bankkonto detta är en varningsflagga för 

kreditgivaren. 

 I ett hushåll får kunden ha två snabblån, det genomförs individuella kreditprövningar vid det 

här fallet och förfallodatumen får inte vara längre än 10 dagar ifrån varandra. Det är för att 

undvika att en person tar ett lån för att betala tillbaka det andra lånet 
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 Den ansökande måste ha ett eget mobilnummer och mobilabonnemang. Undantag finns på 

Ferratum och Easycredit där kunden inte blir nekad på grund av att denne har ett kontantkort 

däremot påverkar det kreditprövningen och kreditscoringen, poängen blir lägre vilket leder 

till att kunden endast kan låna mindre lånebelopp.  

 Den ansökande ska kunna identifiera sig med hjälp av e-legitimation, personkonto eller att 

kreditgivaren ringer upp kunden och därmed ställer ett antal frågor utifrån den 

kreditbedömning som kreditgivaren inhämtar.  

 Kunden måste ha ett fungerande bankkonto för att företaget ska kunna skicka pengar till 

kunden. 

 Kunden måste ha en fast inkomst som kan bestrykas via den deklarerade inkomsten. Hur 

stort inkomstkrav kunden har varierar hos de olika snabblåneföretagen och är beroende på 

hur stort lånebelopp som ansöks.  

- Hos Easycredit gäller: Det finns inga inkomstkrav för lån mellan 500 – 1000 kr. För att låna 

2000 kr har företaget krav på en årsinkomst om minst 50 000 kr. För lån på 3000 kr är det 

krav på en årsinkomst på minst 100 000 kr. Lån över 4000 kr krävs en årsinkomst på minst 

120 000 kr. På Easycredit kan företagskunder högst bli beviljade 4000 kr.  

- På Vippi görs bedömningen per automatik, vid ansökan får kunden besked direkt om vilka 

inkomstkrav det finns för de olika beloppen.  

- Hos Ferratum är inkomstkravet 24 000 kr per år innan skatt. En årsinkomst på 24 000 kr per 

år är en policyregel som endast säger om man får ta ett lån eller inte. Hur mycket lån kunden 

får ta bedöms sedan utifrån företagets kreditscoringmodell. Ju högre inkomst kunden har 

desto högre kreditscoringpoäng och högre lån får kunden ta.  

 Har kunden tagit ett lån och betalat tillbaka det kan inte ett nytt lån beviljas fören det har gått 

20 dagar och den regeln kommer från Finansinspektionen för att förhindra penningtvätt. 

 Kunden får inte ha ett skuldsaldo hos Kronofogden. Om kunden har någon utomstående 

skuld hos Kronofogden beviljas inte några lån.  

 Kunden får inte ha en förmyndare, det vill säga att någon annan inte får ta hand om kundens 

ekonomi.  

 Kunden ska inte vara försatt i konkurrs. 

 Kunden ska inte ha skuldsanering. 

 Kunden ska inte ha utmätning. 

 Den ansökande får inte ha en betalningsanmärkning både hos Easycredit och Vippi, undantag 

finns på Ferratum: 

På Ferratum får den ansökanden ha högst 10 betalningsanmärkning på allmänna mål och högst 

sju betalningsanmärkningar på enskilda mål.  Allmänna mål innebär betalningsanmärkningar hos 

staten och enskilda mål innebär privata betalningsanmärkningar. Verksamhetschefen på 

Ferratum beskriver att anledningen till att personer med betalningsanmärkning kan ansöka om ett 

lån är att de vill se kundens betalningsförmåga på lång sikt. Vidare beskriver verksamhetschefen 

att om en person har betalat tillbaka sina skulder har den kvar betalningsanmärkningen i tre år. 
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Därför anser inte Ferratum att en betalningsanmärkning ska avgöra om en person kan få ett lån 

eller inte.  Däremot har Ferratum satt policyn att de nekar alla personer som har haft en 

betalningsanmärkning under de sex senaste månaderna.  

4.2.3 Kreditscoring 

Kreditscoring är snabblåneföretagens styrkort för att beräkna en kunds återbetalningsförmåga 

och är en del av kreditprövningen. De undersökta snabblåneföretagen använder sig av olika 

kreditscoringmodeller för att kunna mäta en kunds kreditvärdighet det vill säga om kunden har 

förmåga att betala tillbaka lånet. Generellt baseras kreditscoringen på den inhämtade 

informationen om kunden. Kreditscoringen är kreditgivarens egentliga kreditprövning då 

kreditgivaren inhämtar extern och intern data samt information från kunden vid kreditscoringen. 

I extern data ingår en sedvanlig kreditupplysning vilket utförs för att kunna bedöma vilken 

deklarerad inkomst kunden har. Kreditgivaren kontrollerar kundens ålder, boende form, antal 

personer i hushållet, adress, om kunden har en förmyndare samt om kunden har 

betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Intern data kan vara 

återbetalningsstatistik vilket visar den återkommande kundens betalningshistorik. Externa data 

kan inhämtas med hjälp av kreditupplysning och inkomstdeklaration detta ger kreditgivaren 

underlag för bland annat policy reglerna. Kreditgivaren inhämtar information om kundens 

utgifter, anledning till att kunden vill ta ett lån och vad lånebeloppet ska användas till. Den 

största anledningen till att de flesta snabblåneföretag har blivit varnade för bristfälliga 

kreditprövningar är på grund av att kreditgivaren inte inhämtat tillräckligt med information från 

kunden.  

Ferratum beskriver att de blev varnade på grund av att de inte inhämtade information från 

kunden eftersom de ansåg att det räckte med att endast ta in extern data. Vidare berättar 

verksamhetschefen att de har rättat sig efter den nya konsumentkreditlagen och att de inte har 

några problem med att inhämta information från kunden. Ferratum blev varnade år 2012 av 

Konsumentverket för att de inte följde den nya konsumentkreditlagen när den tillträdde 1 januari 

2011. Vidare beskriver Ferratum att Konsumentverket endast granskar fem företag i taget vilket 

kan vara ett problem eftersom processen tog två år.  Verksamhetschefen hävdar att 

konsumentverket inte har tillräckliga resurser eftersom granskningen sker utifrån ett juridiskt 

perspektiv och att de även bör undersöka ur ett matematiskt och statistiskt perspektiv. Även 

Easycredit blev varnade av Konsumentverket för bristfälliga kreditprövningar. Vippi har blivit 

granskade men de blev inte varnade av Konsumentverket.  

Snabblåneföretagen genomför kreditscoring på två olika sätt, genom att de skiljer nya kunder 

ifrån återkommande kunder. Vid kreditscoring av nya kunder inhämtas så mycket information 

som möjligt för att sedan räkna fram poängen utifrån olika parametrar. Kunden har en viss poäng 

baserat på de externa uppgifterna vilka kreditgivaren sedan räknar på. Kunden kan få 

minuspoäng eller pluspoäng för olika parametrar och sedan räknas de samman till ett slutpoäng. 

Till slutpoängen har snabblåneföretagen olika lånetabeller vilka de utgår ifrån och de visar hur 

mycket pengar en kund kan låna. I lånetabellen kan poängen betygsättas från A till F, där A är 



30 
 

det högsta betyget en kund kan få och F är det lägsta där ansökan avslås. Exakt hur 

poängsättningen och betygsättningen genomförs är en affärshemlighet för samtliga undersökta 

snabblåneföretag på grund av stor konkurrans i branschen.  

Kreditscoring av återkommande kunder genomförs på liknande sätt som för nya kunder hos 

Ferratum, skillnaden är att kreditgivaren även kan se återkommande kunders handlingssätt vilket 

innebär att kreditgivaren kan se om en tidigare kund har varit försenad med betalningen. Detta 

kan sänka kundens poäng i kreditscoringen vilket kan leda till att kunden endast får låna ett 

mindre belopp. På Vippi och Easycredit får nya kunder låna mindre belopp och återkommande 

kunder kan beviljas högre lånebelopp eftersom de har en återbetalningsstatistik som kan höja 

poängen beroende på om det tidigare lånet har betalats i tid. Ferratum arbetar i 

kreditscoringprogrammet FICO som även en del banker använder sig av. Verksamhetschefen 

berättar att kreditprocessen kan ske inom kort tid på grund av att alla parametrar som krävs för 

att bedöma en kunds återbetalningsförmåga finns samlad i en algoritm. 

Kreditscoringprogrammet slår upp alla parametrar och ställer det i relation till de krav företaget 

ställer på kunden. Utifrån detta kan poäng räknas fram och en output visar om kunden kan ta ett 

lån eller inte. Ferratum har investerat runt 1,5 miljoner euro i kreditprövningen för hela 

koncernen. Verksamhetschefen berättar att de ständigt utvecklar sitt kreditscoringprogram och 

att det är något små snabblåneföretag med några miljoners omsättning inte har råd med. När 

Vippi genomför kreditprövningar använder de sig av en kreditscoringmodell som finns hos 

Soliditet AB.  Easycredit ville inte uttala sig om vad de använder för system eller modell vid 

kreditscoringen.  

4.2.4 Kreditgivning 

Ferratum besvarar låneansökan via ett SMS till kunden inom ungefär 10 minuter. Vid beviljad 

låneansökan ska kunden acceptera utbetalning av lånebeloppet genom att skicka JA och bekräfta 

lånevillkoren i ett SMS. Kunden meddelas även om denne har ansökt om ett för högt lånebelopp 

och informeras om vilket lånebelopp som högst kan ansökas. Om låneansökan beviljas på 

Easycredit en vardag innan klockan 12.30 kommer lånebeloppet vara utbetalt till kundens 

bankkonto senast 18.00 samma dag. Beviljas lånet efter klockan 12.30 eller under en helg kan 

det dröja en bankdag innan lånebeloppet betalas ut. Vid beviljad låneansökan hos Vippi utbetalas 

lånet direkt efter att kunden har accepterat lånevillkoren och låneansökan godkänts. Vippi 

nämner även att det kan dröja en bankdag innan lånebeloppet har betalats ut. Kunden får en 

faktura hemskickat till den folkbokförda adressen med information om lånebeloppet, ränta och 

förfallodatum. Om kundens låneansökan inte beviljas kan det bero på att kunden har låg 

kreditvärdighet. De vanligaste orsakerna till att låneansökan inte blir beviljad är att kunden har 

betalningsanmärkningar, inte återbetalt det tidigare lånet i tid, att kundens uppgifter är 

bristfälliga eller om kunden inte uppfyller kreditgivares krav.  

4.2.5 Kredittid 

Kredittiden varierar beroende på hur stort lånebeloppet är. För snabblån är kredittiden mellan 30-

90 dagar. Enligt den nya konsumentkreditlagen är företaget skyldigt till att redovisa den effektiva 
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räntan. Ferratums verksamhetschef anser att den effektiva räntan kan vara missvisande för 

kunden eftersom snabblån uppvisar en mycket högre effektiv ränta än vad exempelvis ett 

banklån gör. Verksamhetschefen rekommenderar sina kunder att titta på den totala kostnaden 

istället. Enligt konsumentkreditlagen har kunden 14 dagars ångerrätt och om kredittiden är längre 

än 14 dagar tar snabblåneföretagen ut ränta per dag. I praktiken betyder det att kunden kan ta 

snabblån och amortera inom 14 dagar utan att behöva betala ränta. Om kunden ångrar snabblånet 

kan denne meddela snabblåneföretaget via telefon eller brev. Hos Vippi får kunden en SMS 

påminnelse på förfallodagen och kunden ges även möjlighet att skjuta upp förfallodagen om den 

ekonomiska situationen har förvärrats så pass mycket att kunden inte klarar av att återbetala lånet 

i tid. 

4.2.6 Amortering  

Gemensamt för snabblåneföretagen är att lån med en kredittid på 30 dagar återbetalas med en 

faktura. Vid lån med kredittid på 60 dagar kan betalningen delas upp i två fakturor och lån med 

kredittid på 90 dagar kan delas upp i tre fakturor.  Kunden har rätt att betala in lånet i förtid men 

snabblånet inklusive räntor och avgifter ska vara betalad senast på förfallodatumet. Enligt 

snabblåneföretagens policy får kunden inte ta ett nytt snabblån förens det befintliga lånet är 

återbetalad. Hos Ferratum ska det tidigare lånet vara betalad 20 dagar innan ett ytterligare lån 

kan beviljas. Hos Easycredit tar det vanligtvis några dagar innan kunden kan ansöka och bli 

beviljade ett till snabblån eftersom de måste registrerat att lånet har återbetalats i tid. Vippi 

skickar ut ett SMS till kunden när snabblånet har registrerats som betald. 

4.3 Indrivningsprocessen vid snabblåneskuld 

– Intervju med Svea inkasso, Kronofogden och snabblåneföretagen 

Indrivningsprocessen beskriver hur snabblåneföretag, inkassobolag och Kronofogden samarbetar 

med varandra för att driva in snabblåneskulder. I denna studie består indrivningsprocessen av 

flera steg, det första steget är när kunden inte kan återbetala lånet enligt avtal och 

snabblåneföretaget skickar ut en skriftlig påminnelse samt en avgift till kunden. Det andra steget 

i processen lämnar snabblåneföretaget över ärendet till ett inkassobolag och i det tredje steget har 

ärendet hamnat hos Kronofogden. 

4.3.1  Indrivningsprocessen steg 1  

När kunden inte har återbetalat lånet senast förfallodatumet skickar snabblåneföretaget ut en 

skriftlig påminnelse och enligt avtal har de rätt att ta ut en avgift. Vippi skickar ut en 

påminnelseavgift på 50 kr samt ett ytterligare SMS. Easycredit har en påminnelseavgift på 60 kr 

och en förseningsavgift på 120 kr samt en dröjsmålsränta 2,5 % per månad det vill säga 30 % per 

år. Hos Ferratum betalar kunden ränta fram till förfallodagen, om kunden är försenad med 

betalningen skickas en påminnelseavgift på 50 kr ut och därefter tas inte någon ränta eller 

avgifter ut. 
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4.3.2 Indrivningsprocessen steg 2 

Om påminnelsefakturan inte är återbetalad inom 14 dagar efter förfallodatumet lämnar 

snabblåneföretagen vidare ärendet till ett inkassobolag. Enligt god inkassosed ska 

snabblåneföretaget skicka sina ärenden genom ett inkassobolag däremot är det är inte 

obligatoriskt Snabblåneföretagen har inget gemensamt kundregister och de kan inte se om deras 

kund har lån hos andra företag. Inkassobolagen har en egen databas där det finns information 

över hur många skulder företagens kunder (slutkunden)har. Enligt Inkasso- och datalagen får 

inkassobolaget inte lämna ut den informationen om slutkunden till snabblåneföretagen. 

När ärendet kommer in till Svea inkasso skapar de ett inkassokrav vilket är ett formellt brev. 

Enligt § 5 i inkassolagen har inkassobolaget rätt att skicka ett inkassokrav och ta ut en avgift. På 

den ursprungliga låneskulden lägger Svea inkasso på upplupen dröjsmålsränta och en 

inkassoavgift på 180kr.  Enligt datainspektionens anvisningar kan endast en inkassoavgift tas ut 

per ärende däremot löper ärendet med ränta. På inkassokravet står det att slutkunden har åtta 

dagar på sig att betala men formellt har kunden 12 dagar att betala skulden. Efter att 

inkassokravet skickats ut till slutkunden genomför Svea inkasso en kreditkontroll där de 

undersöker personens betalningshistorik för att ta reda på hur de ska gå vidare med ärendet.  De 

kan till exempel ringa till slutkunden, gå direkt med ett betalningsförläggande eller lägga över 

ärendet på långtidsbevakning. Vid betalningsföreläggande betalar Svea inkasso in 300 kr i 

förskott till Kronofogden och sedan får Svea inkasso ett arvode på 340kr vilket är lagstadgat. När 

slutkunden får ett betalningsföreläggande tillkommer 640 kr och löpande ränta. Slutkunden kan 

även hamna på långtidsbevakning vilket innebär att denne påminns en gång i halvåret eller en 

gång om året i detta ärende.  

När ärendet skickas till Kronofogden för betalningsförläggande görs det i de flesta fall via en fil 

till Kronofogden där de registrerar och skickar ut delgivningsbrev. Slutkunden ska skriva på 

delgivningsbrevet självmant i första hand men om personen ifråga inte kan hittas kan 

Kronofogden be Svea inkasso att delge detta. Svea inkasso får 1000 kr per delgivning det är 

däremot inte speciellt vanligt att de delger ärenden från kunder såsom snabblåneföretag. 

Slutkunden kan även kontakta inkassobolaget och berätta att denne inte kan betala för tillfället. 

Om Svea inkasso inte har något specifikt avtal med kunden kan de ge anstånd eller dela upp 

skulden på ett antal betalningar. När slutkunden väljer att dela upp betalningen får Svea inkasso 

ett arvode på 60kr per gång. Enligt Svea inkassos VD är det bästa för verksamheten att 

slutkunden betalar inkassokravet direkt och det beror på att hanteringen av att lägga upp 

avbetalningsplaner är mer kostsamt för företaget. När Svea inkassos handläggare skriftligen 

upprättar en amorteringsplan får de ett arvode på 170kr. Svea inkassos VD hävdar att de 

vanligtvis ger slutkunden anstånd i två veckor eller en månad utan att skicka ut papper, detta är 

för att undvika mer kostnader för slutkunden. 

4.3.3 Indrivningsprocessen steg 3 

Inkassobolag kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden då riskerar slutkunden att 

få en betalningsanmärkning. De kan även ansöka om verkställighet vilket är en process där 
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skulden drivs in utifrån en utmätningsordning.  Det första steget i utmätningsordningen är att 

kartlägga den skuldsatta personen och kontrollera banktillgångar. Finns det inga banktillgångar 

undersöker Kronofogden om personen har en arbetsgivare om det förekommer en arbetsgivare 

skickas en underrättelse ut för att arbetsgivaren ska dra av pengar från lönen innan den går ut till 

personen i fråga. Det dras ett belopp från lönen varje månad tills att skulden är betalad. 

Förekommer det inte någon arbetsgivare undersöker Kronofogden om det finns aktieinnehav 

eller fondinnehav. Finns det inte aktie- eller fondinnehav går de vidare och kontrollerar om det 

finns några lösa egendomar. Kronofogden kontrollerar bankfack och gör en förrättning i 

bostaden. Om lösa egendomar inte upphittas exempelvis bil eller liknande går de vidare i 

utmätningsordningen till fastigheter och bostadsrätter vilket ligger längst ned på 

prioriteringsordningen. Det finns ingen undre eller övre gräns på skuldbeloppet för att genomföra 

en utmätning utan det kan göras oavsett hur stort beloppet på skulden är. Det är inte alla som 

lämnar in ärendet för verkställande utan ibland kan ärendet hamna hos Kronofogden och då 

växer skulden på grund av räntekostnader. Den sökande kan kolla någon gång per år om det 

kommit in en arbetsgivare. Kronofogden har det uppstått problem vid utredning av vad som är en 

snabblåneskuld.  Snabblån kan vara svåra att härleda när företagen driver in skulden med hjälp 

av ett inkassobolag. En hel del av snabblåneföretagen har inkassoföretag som är utpräglade 

”snabblåneinkassoföretag” där de är specialiserade på att hjälpa snabblåneföretag att driva in 

skulder. 

 

Figur 5 Liten låneskuld blir stor. 

 

Källa: Egen figur 

Figur 5 är ett exempel på hur indrivning av ett snabblån kan gå till. Vid Steg 1 har kunden tagit 

ett lån på 3000 kr vilket inte har återbetalats i tid och efter 14 dagar skickar snabblåneföretaget ut 

en påminnelseavgift på 50 kr. I Steg 2 lämnas ärendet över till ett inkassoföretag som skickar ett 

inkassokrav och en avgift på 180 kr. Vid Steg 3 ansöker inkassobolaget om 

Steg 1 

Snabblån 3000 kr 
Påminnelseavgift 50 kr 

Steg 2 
Inkassokrav 
180 kr 

Steg 3 
Betalningsförlägga
nde 300 kr och 
ombudskostnad 
340 kr 

Steg 4 
Verkställighet 
600 kr 

Summa 4470 
kr 
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betalningsföreläggande hos Kronofogden och det tillkommer 300 kr samt ränta med en viss 

procent från förfallodagen. Inkassobolaget har rätt att ta ut en ombudskostnad på 340 kr. Steg 4 

Ansökan om verkställighet sker till Kronofogden och det tillkommer en avgift på 600 kr. 

Indrivningsprocessen visar hur en liten snabblåneskuld på 3000kr kan växa till en totalkostnad på 

4470kr. 

4.4 Intervju med Konsumentverket 

Konsumentverket har tillsyn över snabblåneföretagen eftersom de i dagsläget endast är 

registreringspliktiga hos Finansinspektionen. Konsumentverkets tillsyn över snabblåneföretagen 

innebär att granska företagen dels utifrån marknadsföringslagen och dels utifrån avtalsvillkor 

men även utifrån kreditprövning samt hela konsumentkreditlagen. Konsumentverket granskar 

bolagens marknadsföring, avtalsvillkor och kreditprövning oftast på grund av att det kommer in 

anmälningar eller att Konsumentverket själva uppmärksammat vid bevakning av 

snabblåneföretagen. Konsumentverket har ett pågående arbete där de granskar olika 

snabblåneföretagens kreditprövningar, de väljer ut företag från en lista där samtliga 

snabblåneföretag finns med.  

4.4.1Granskning av snabblåneföretagen  

Vid granskning av snabblåneföretag begär Konsumentverket in all material som ligger till grund 

för företagens bedömning av konsumenten. Det kan vara interna styrdokument, interna rutiner 

och material från de fem först beviljade krediterna vid en specifik månad. Därefter undersöker 

Konsumentverket materialet samt att snabblåneföretagets företagsledning bjuds in till antingen 

ett telefonmöte eller möte på plats hos Konsumentverket. Vid det här mötet får företaget muntligt 

förklara sin verksamhet samt sitt sätt att genomföra kreditprövning. Om Konsumentverket anser 

att snabblåneföretaget har för lite underlag för att bedöma en konsuments återbetalningsförmåga 

kan olika beslut tas. Beroende på det inkomna materialet kan beslutet antingen vara en varning 

eller att får verksamheten att upphöra. Om snabblåneföretaget inhämtar tillräckligt med material 

och information om kunden vid kreditprövning avslutas granskningen av ärendet.  

Om en anmälan kommer in till Konsumentverket undersöker de utifrån vad anmälan gällde. 

Anmälan kan även vara en marknadsföringsåtgärd eller avtalsvillkor som inte är tillräckligt bra. 

Vid granskning kan Konsumentverket även iaktta fenomen som är relativt nya. I mitten av 

februari 2012 undersöktes uttrycket ”gratis lån” vilket marknadsfördes på 10 av 

snabblåneföretagens hemsidor. Konsumentverket berättar att det är svårt att säga hur ofta 

snabblåneföretagen granskas eftersom bolagen hela tiden är under Konsumentverkets tillsyn. 

Konsumentverket har totalt granskat 22 av de 50 snabblåneföretag som finns registrerade hos 

Finansinspektionen. Av de 22 företag som granskats har 16 av dessa varnats för bristfälliga 

kreditprövningar. Generellt har företagen blivit varnade på grund av att de inte gjort någon 

faktiskt uträkning av kundens ekonomiska återbetalningsförmåga samt att de inte inhämtat 

uppgifter från olika källor, utan enbart förlitat sig på en källa och i vissa avseende gamla 

uppgifter. För de övriga sex företagen är beslutet inte fastställt. Att en kreditprövning är 
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bristfällig kan innebära att snabblåneföretaget inte inhämtar tillräckligt med uppgifter från 

konsumenten för att kunna beräkna och bedöma den framtida återbetalningsförmågan. Det kan 

till exempel handla om att snabblåneföretaget inte tar in information om vad konsumenten har 

för inkomster, utgifter, om de kollar på konsumentens gamla inkomstuppgifter eller om 

konsumenten är sambo eller gift.  

4.4.2 Kreditprövning enligt regler och lagar 

Vid kreditprövning tillämpas 12 § i Konsumentkreditlagen vilken reglerar hur kreditprövningen 

ska genomföras. Det finns även bestämmelser i Konsumentverkets allmänna råd om 

konsumentkrediter. Respondenten på Konsumentverket beskriver att det snabblåneföretaget ska 

göra är dels att undersöka om konsumenten har en återbetalningsförmåga, det vill säga att 

konsumenten ska ha förmåga att kunna betala tillbaka det lånade beloppet inklusive räntan. 

Kreditgivaren bör ställa kundens inkomst, utgifter, tillgångar och skuldförhållanden mot 

varandra i en uträkning för att ta ett beslut om kunden har en ekonomisk förmåga, idag och i 

framtiden samt att fullfölja kreditavtalet. Vid inhämtning av information bör flera källor 

användas, till exempel uppgifter från kunden bör jämföras med en kreditupplysning, för att med 

hög säkerhet fastställa den ekonomiska återbetalningsförmågan. Kreditgivaren får inte bevilja en 

kredit om kunden inte har en återbetalningsförmåga. Konsumentverket anser inte att det är 

tillräckligt att endast utföra en kreditupplysning eller att inhämta uppgifter från externa register 

utan de anser att kreditgivaren ska inhämta uppgifter från konsumenten som de sedan bör 

värdera.  Konsumentverket berättar att det inte räcker att endast ta in information om att en 

konsument till exempel har en hyreskostnad på 1000 kr och övriga utgifter på 1000 kr eftersom 

det inte är rimlig information. Kreditgivaren bör även betrakta uppgifterna som konsumenten 

lämnar, exempelvis angående hushållets sammansättning, boendekostnader, innehav av övriga 

lån, övriga uppgifter och därmed se om det är rimliga kostnader till konsumentens tillstånd. 

Konsumentverket ser positivt på att snabblåneföretag tar kreditupplysning och information från 

Kronofogdemyndigheten för att säkerställa att det inte finns några betalningsföreläggande hos en 

konsument.  

Hur har kreditprövningen hos snabblåneföretagen förbättrats sedan den nya 

Konsumentkreditlagen infördes?  

Enligt Konsumentverket har den nya konsumentkreditlagen inte haft någon större effekt på 

kreditprövningen. Vidare berättar Respondenten:” Spontant tror jag inte att det gjordes några 

förändringar av bolagen och det kan de nog också själva hålla med om att det inte var någon 

som gjorde någon stor ändring bara för att den nya lagen kom. Men däremot efter de varningar 

som vi har delat ut så har de varit tvungna att göra en ansatsning av sina kreditprövningar. I 

dagsläget har de fullständig information för att bedöma konsumentens betalningsförmåga. Men 

det är svårt att säga för vi har bara tittat på 22 bolag och vi har 50 bolag på vår lista.”  

De 22 bolag som Konsumentverket har granskat motsvarar ungefär 80 % av 

snabblånemarknaden. Konsumentverkets uppfattning är att snabblåneföretagen ändrar sig först 
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efter att deras kreditprövning granskats. När ett snabblåneföretag blir varnade följer 

Konsumentverket upp det efter relativt kort tid, vid uppföljning ska företaget ha genomfört 

förändringar. Konsumentverket har inga möjligheter att ge ut sanktioner till snabblåneföretagen 

förutom att de kan ge varningar och sedan få verksamheten att upphöra helt om företagen inte 

åtgärdar problemen. För att verksamheten ska upphöra måste det vara väldigt extrema fall av 

bristfälliga kreditprövningar och något sådant fall har inte inträffat hittills. Det har kommit ett 

nytt lagförslag om att Konsumentverkets varning ska förenas med sanktionsavgift vilket gör att 

det blir hårdare regler, syftet är att företagen ska ändra sig självmant. Just nu håller en 

branschorganisation för snabblåneföretagen att bildas där riktlinjer kommer att sättas upp och 

Konsumentverket hoppas att företagen följer riktlinjerna utan att de behöver granskas. 

Hur arbetar Konsumentverket för att förebygga återbetalningsproblem och bristfälliga 

kreditprövningar? 

Respondenten berättar att: ”Mina kollegor som arbetar med förebyggande arbete har ett nära 

samarbete med Kronofogdemyndigheten. Många projekt går ut på att man ska lära unga 

konsumenter att hushålla med pengar och konsumera rätt. Det finns till exempel ’koll på 

pengarna’ och ’koll på cashen’ som är en tävling för gymnasieungdomar.” 

4.5 Intervju med Kronofogden 
På Kronofogden försöker de hitta olika typer av riskgrupper som ligger i riskerar att hamna hos 

Kronofogden. Det behöver inte endast vara riskgrupper utan det kan även vara fenomen i 

samhället vilket anses vara en fara för att hamna hos Kronofogden. Det kan även vara direktiv 

från riksdag och regering som kräver att Kronofogden ska arbeta specifikt med dessa frågor. 

Snabblån är en kombination eftersom Kronofogden har arbetat med dessa frågor under en lång 

tid, för ett halvår sedan infördes ett direktiv om hur Kronofogden ska arbeta med dessa frågor 

och detta projekt kommer att pågå till och med 2014. Kronofogden har samarbetat med bland 

annat Konsumentverket och Finansinspektionen i många olika projekt angående snabblån. 

Kronofogden arbetar mycket med ungdomar vilket är deras målgrupp och de har haft olika 

projekt för högstadie- och gymnasieelever. Kronofogden har tagit fram tävlingar och filmer vilka 

kan användas i samband med undervisningen för att öka kunskapen.  

Hur ser samarbetet ut med snabblåneföretagen, Konsumentverket och 

Finansinspektionen?  

Kronofogden samarbetar med snabblåneföretagens blivande branschorganisation där totalt 10 

snabblåneföretag medverkar varav sex snabblåneföretag är representanter på mötena och 

ytterligare fyra snabblåneföretag ingår i branschorganisationen. De sex representerande företagen 

är Mobillån, Folkia, IPP, Ferratum, 4finance och Risicum. Kronofogden och de snabblåneföretag 

som ingår i branschorganisationen träffas ungefär var femte-sjätte vecka för att föra en dialog. 

Samverkan med branschorganisationen är en av aktiviteterna som finns inom ramarna för 

projektet som Kronofogden arbetar med fram till 2014 det finns dock ingen 

myndighetssamverkan i projektet. Däremot träffads alla aktörer och myndigheter såsom 
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Konsumentverket, Kronofogden, Finansinspektionen, Ferratum, Mobillån och Folkia i en öppen 

utfrågning om snabblån i civilutskottet. Kronofogden och Konsumentverket har olika 

ansvarsområden, Konsumentverket har hand om snabblåneföretagens kreditprövningar och 

marknadsföring medan Kronofogden hjälper företagen att driva in pengar som inte har 

återbetalas i tid. Anledningen till att Kronofogden hjälper företagen att driva in pengarna är för 

att de inte har möjlighet att pröva materialet som kommer in till dem. Kronofogden har ingen 

möjlighet att genomföra en analys av materialet och därefter bedöma om det är rätt eller fel. 

Syftet med samarbetet mellan Kronofogden och branschorganisationen för snabblån är att 

minska antalet ärenden som kommer in till myndigheten. Kronofogden har valt att avgränsa sitt 

samarbete till de företag som är anslutna till branschorganisationen, om ett snabblåneföretag vill 

samverka med Kronofogden ska de gå genom branschorganisationen.  

 

Hur arbetar ni med att förebygga återbetalningsproblemen och bristfälliga 

kreditprövningar? Hur tycker ni att snabblåneföretagen kan förbättra sin verksamhet och 

kreditprövning för att minska återbetalningsproblemen? 

Kronofogden beskriver att även om företagen som ingår i branschorganisationen sköter sig 

kommer det alltid finnas en minoritet av snabblåneföretag som missköter sig och det kommer 

fortfarande komma betalningsföreläggningar in till Kronofogden. Det leder till att företagen som 

sköter sig kommer påverkas negativt även om de har skött sig bra. Enligt Kronofogden kommer 

efterfrågan av snabblån öka eftersom Sverige är inne i en lågkonjunktur med hög arbetslöshet 

bland unga människor och det finns behov av snabba krediter. Det finns människor med låg 

inkomst och betalningsanmärkningar som inte får ta ett vanligt lån på banken där den här typen 

av lån fyller en viktig funktion. Det finns en marknad för den här typen av lån och det har 

diskuterats att det ska finnas en slags statlig kreditgivning där det ska vara möjligt att ta ett 

snabblån med låga räntor på kort tid. Kronofogden berättar att snabbheten i lånen är ett problem 

och att företagen marknadsför att pengarna kommer snabbt till kunden. För att minska 

återbetalningsproblemen vill Kronofogden höja kraven vid kreditprövning och förändra 

snabblåneföretagens snabba utbetalningstid. Respondenten anser att snabblåneföretagen även bör 

ligga under Finansinspektionens tillsyn för att de ska bli behandlade på samma sätt som 

bankväsendet eftersom Konsumentverkets varningar inte ger direkta effekter. 

4.6 Intervju med Svea inkasso 

Svea inkasso har funnits sedan 1981och tillhör en av det största tredjepartsinkasso. Svea inkasso 

hjälper snabblåneföretag att driva in snabblåneskulder. Svea inkasso arbetar i egenutvecklade IT-

system och tar emot ärenden från snabblåneföretag via fakturakopior eller via en fil med ärenden 

från kunden. Svea inkasso skapar inkassokrav som vanligtvis skickas ut samma dag beroende på 

när de får in ärendet. 

 

Hur ser samarbetet ut med snabblåneföretagen? Kan ni se om slutkunden har beviljats lån 

från flera olika snabblåneföretag? 
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Svea inkasso samarbetar i dagsläget med sex snabblåneföretag. De tecknar avtal med företagen 

och kommer överens om prissättning, hur de ska ta betalt och gör en policy över hur de ska 

arbeta med deras kunder. Priset bestäms utifrån hur stor volym kunden har, priset är sådant som 

inte kan tas ut av slutkunden. Det är väldigt reglerat vilka inkassoavgifter inkassobolaget får ta ut 

av slutkunden. Svea inkasso har information om snabblåneföretagets kund men den 

informationen får de inte lämna ut till deras kunder eller andra snabblåneföretag eftersom det är 

inkassosekretess. 

 

Hur har den nya konsumentkreditlagen påverkat återbetalningsproblemet?  

Enligt Svea inkasso klarar snabblåneföretagen av att hantera kreditprövningen och respondenten 

anser inte att den nya konsumentkreditlagen har haft något större effekt. 

 

Hur stora är den genomsnittliga skulden? Vilket snabblåneföretag har flest kunder med 

återbetalningsproblem? 

En snabblåneskuld är i genomsnitt 3000 kr och det finns personer som har skulder hos flera 

snabblåneföretag. Ett problem är att kunden lånar pengar från ett företag för att kunna betala 

tillbaka skulder hos andra snabblåneföretag. Respondenten berättar att det är ett känt problem att 

personen i fråga kanske inte har betalningsanmärkningar, har betalat tillbaka i tid förut och har 

skött sig bra. Personen får därför fortsätta att ta snabblån sedan rasar allting och personen har 

ingen möjlighet att återbetala skulderna och får en massa betalningsanmärkningar. När personen 

har hamnat i ”onda cirkeln” går det väldigt fort utför. 

 

Hur tycker ni snabblåneföretagen kan förbättra sin verksamhet och minska 

återbetalningsproblem?  

Enligt Svea inkasso skulle ett gemensamt kundregister minska problemen för 

snabblåneföretagen. Problemen skulle minska för att det skulle leda till att personer som har 4-5 

lån hos olika snabblåneföretag inte längre kommer att beviljas lån. Snabblåneföretagen räknar 

med en viss andel kreditförluster och det beror på hur riskbenäget, vilken volym och hur mycket 

företaget tar betalt avgör hur mycket de reserverade kreditförluster beräknas vara på. Mycket av 

kreditförlusterna är förlorade pengar som snabbföretaget inte får tillbaka. Snabblåneföretagen 

måste vara duktiga på kreditgivning och företagen vill helst låna ut pengar till en person som 

betalar i tid, återkommer och tar fler lån. Respondenten berättar: “ I framtiden tror jag tror att 

det är några av de större snabblåneföretagen som kommer överleva. De duktiga 

snabblåneföretagen kommer att kliva närmare finansbolagen, banker och ordna lite längre samt 

större lån. Snabblåneföretagen kommer att låna ut större lånebelopp men kanske inte ge ut alla 

pengar direkt, bara för att kringgå den nya konsumentkreditlagen. Bankerna kommer ge mindre 

lån så jag tror att de kommer närma sig varandra.” Enligt Svea inkasso har snabblåneföretagen 

varit dåliga på att klassificera sina kunder och sätta olika priser beroende på hur de ser ut 

kreditmässigt. Snabblånemarknaden växer väldigt fort och marknaden kommer att vilja ha korta 
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och snabba lån. Det ä en väldigt snäv kundkrets som tar snabblån vilket medför att det inte är en 

produkt som kan bli jättestor eftersom den är så pass dyr. 

4.7 Olika perspektiv av kreditprövningar och återbetalningsproblem 

– Intervju med samtliga respondenter  

Vilka samband tror ni att det finns mellan bristfälliga kreditprövningar och 

återbetalningsproblem? Kan en bristfällig kreditprövning vara en orsak till att kunden inte 

kan betala tillbaka lånebeloppet i tid? 

Ferratum – kreditprövning handlar om att identifiera risker, en person med hög risk beviljas inte 

lån för att risken är högre att lånet inte kommer återbetalas. Personer med låg risk beviljas lån 

eftersom risken är lägre att kunden inte kan återbetala lånet i tid. Däremot har det förekommit 

personer med låg risk som ändå inte kunnat betala tillbaka lånet. Ferratum gör en bedömning 

utifrån alla uppgifter och kommer fram till ett beslut om att en person ska få ta ett lån, vad som 

händer tiden där mellan är svårt att förutse. Respondenten hävdar att största anledningen till att 

personer hamnar hos Kronofogden är skilsmässa, dödsfall eller något annat oförutsatt sker och 

slår hårt på ekonomin. För att hantera risken mäter företaget risk och sätter ett pris på risken 

vilket är ränta. Verksamhetschefen berättar att de minskar risken genom att de utför en bra 

kreditprövning. Ferratum arbetar ständigt med att utveckla sin kreditprövning om de inte hade 

gjort det hade återbetalningsproblemet ökat. Deras mål är att alla kunder ska kunna återbetala i 

tid och det är en självklarhet för Ferratum att ha en bra kreditprövning för att det påverkar deras 

likviditet när en kund inte kan betala tillbaka lånet i tid.  

Vippi – anser att det är för tidigt att uttala sig om vilken inverkan kreditprövningen har haft på 

återbetalningen eftersom de är nya på den svenska marknaden. Respondenten berättar att 

eftersom det är ett lagkrav att uträtta kreditprövning är det inget de har tänkt avveckla. 

Respondenten hävdar även att den interna kreditprövningen, där kreditscoringmodeller tillämpas 

har de positiva erfarenheter från eftersom det ständigt förbättrar återbetalningen för deras del.  

Easycredit – berättar att ju bättre kreditgivaren är på att utföra kreditprövning desto mindre risk 

att låntagare inte kan betala tillbaka. Vidare hävdar respondenten att en bristfällig kreditprövning 

kan vara en orsak till att kunden inte kan betala tillbaka i tid.  För Easycredit är risk är ett av de 

viktigaste områden vilket de ständigt arbetar med för att undvika återbetalningsproblem.  

Kronofogden – hävdar att det egentligen är Konsumentverket fråga, de anser dock att det är en 

brist i kreditprövningen om kreditgivaren ser att personen har haft en betalningsanmärkning och 

ändå väljer att bevilja lånet. Snabblåneföretagen i branschorganisationen har sagt till 

Kronofogden att de inte beviljar personer med betalningsanmärkningar men Kronofogden har 

ändå sätt att det sker i vissa avseenden.  

Konsumentverket – berättar att det är svårt att svara på den frågan då överskuldsättning 

rimligtvis beror på flera faktorer och att de inte har någon statistik att utgå ifrån. Men deras 
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uppfattning är att antalet obetalda lån skulle minska om samtliga kreditgivare utför en 

kreditprövning och följer upp resultatet av kunden i enlighet med lagens krav.  Vidare berättar 

Konsumentverket att snabblåneföretagen har hävdat att deras kreditförluster inte är speciellt stora 

och att deras kunder inte har ångrat att de har tagit ett lån. Konsumentverket har sett att det är 

vanligare att föräldrar anmäler sina barn som har tagit ett snabblån som de inte skulle ha fått.  

Svea inkasso- beskriver att det är en självklarhet att om en kreditprövning är bristfällig kommer 

företaget lyckas sämre med att få in pengarna. Däremot kommer sådana företag att slås ut väldigt 

fort eftersom de förlorar pengar vilket gör att det självklart ökar risken för kreditförluster. En 

sådan kund kostar mycket pengar, Svea inkassos mål är att ha ett långsiktigt samarbete med 

snabblåneföretagen och se till att behålla kunden samt minska antalet inkassoärenden. Svea 

inkasso vill inte att en kund ska få en större volm på inkassoärenden, istället vill de minska 

inkassoärenden och hjälpa snabblåneföretaget att få in sina pengar snabbare.  

Vad har ni för perspektiv på återbetalningsproblem och har återbetalningsproblemet ökat 

eller minskat i dagsläget?  

Easycredit – beskriver att återbetalningsproblemet varierar från år till år och den senaste 

mätningen visade att Easycredit hade väldigt låga kreditförluster och obetalda lån. För att 

motverka återbetalningsproblem informerar och utbildar Easycredit sina kunder i privatekonomi. 

De genomför även utförliga kreditprövningar och gör alltid sitt yttersta för att inte låna ut pengar 

till personer som de bedömer inte kan betala tillbaka lånebeloppet.  

Vippi – återbetalningsproblemet har minskat för varje månad för Vippi och den största 

anledningen till det är att andelen återkommande kunder har ökat jämfört med nya kunder samt 

att de har kunnat göra bättre kreditprövningar.  För att motverka återbetalningsproblem genomför 

de en utförlig kreditprövning, klargöra för kunden vid ansökningstillfället vilket förfallodatum 

samt vilket belopp som ska återbetalas. Vippi ser även till att informera kunden om vad som 

händer om återbetalningen inte kommer in i tid. Under lånetiden ser de även till att skicka ut 

fakturan och en påminnelse via SMS på förfallodagen. Har kunden inte återbetalat lånet trotts 

återkommande påminnelser genom fakturor och SMS samt inte visar någon aktivitet för att sköta 

sin återbetalning framöver lämnas ärendet över till ett inkassobolag.  

 

Ferratum – antalet obetalda snabblån minskar kontinuerligt eftersom de ständigt utvecklar sina 

kreditscoring. De kan dock inte påvisa en minskning av antal obetalda snabblån som ett resultat 

av varningen från konsumentverket. Enligt respondenten är det ett problem att aktörerna på 

snabblånemarknaden inte har 100 % överblick över branschen. Kronofogden hade 53 709 

ärenden år 2012 och av dessa skickade Ferratum 4000 stycken och Folkia 5000 

betalningsföreläggande till Kronofogden. Tillsammans har Ferratum och Folika 40 % av 

marknaden och har skickat in ungefär 9000 av de 53 709 ärendena till Kronofogden.  

Respondenten menar att det är något som inte riktigt stämmer överens med Kronofogdens 

statistik eftersom Ferratum och Folkia står för 16 % av ärendena.  
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Respondenten berättar att Kronofogden anser att ett gemensamt kundregister inte kommer att 

vara till någon hjälp för snabblåneföretagen eftersom det inte är ett stort antal personer som tar 

flera lån samtidigt. Respondenten anser att personer med återbetalningsproblem har lån hos flera 

olika företag och är skeptisk till Kronofogdens statistik eftersom de inte är öppna med hur de har 

beräknat statistiken. Vidare berättar respondenten att de inte vet vilka snabblåneföretag 

Kronofogden har med i statistiken och om det är mikrolån eller blancolån. Ett exempel på 

felaktig statistik kan till exempel vara att ett obetalt lån år 2009 kan till gå till 

betalningsföreläggande år 2012 eftersom Ferratum har haft en avbetalningsplan med kunden. 

Hos Ferratum kan även flera obetalda fakturor vägas samman och endast en 

betalningsföreläggande går till Kronofogden. Respondenten menar att de inte är överens om 

statistiken men att bristerna i Kronofogdens statistik kan åtgärdas om de samarbetar via 

branschorganisationen. 

Svea inkasso- respondenten kan inte svara på hur många ärenden angående snabblån som kom 

in till Svea inkasso förra året. Antalet ärenden från snabblåneföretag har minskat och 

respondenten tror att det bero på att något mindre snabblåneföretag har försvunnit från 

marknaden. Respondenten anser att de snabblåneföretag som finns på marknaden har blivit 

duktiga på att utföra kreditprövningar på sina kunder. Anledningen till att företagen ständigt 

förbättrar kreditprövningen är för att de vill undvika kreditförluster eftersom det kostar pengar 

för företaget. Problemet med snabblåneföretagen är att kunden kan få pengarna väldigt fort men 

det är även lättillgängligheten som har ökat efterfrågan. 

Kronofogden - beskriver att det finns ett problem med att räkna fram statistiken kring hur 

många betalningsföreläggande som kommit in angående snabblån. Kronofogden kan inte se hur 

många ursprungliga lån som har beviljats av snabblåneföretagen. Respondenten berättar: ”hela 

branschen har växt enormt mycket och den kanske har växt mer än ökningen på antalet 

betalningsföreläggande”. Kronofogden kan endast se att det totalt har kommit in 53 709 

betalningsförelägganden och att det har ökat med 62 % jämfört med år 2011, det går dock inte att 

se hur ökningen ser ut hos varje enskild snabblåneföretag. Hur många lån som beviljas av varje 

företag är en viktig fråga som Kronofogden kommer att arbeta vidare kring i samband med 

branschorganisationen. Om Kronofogden får siffror på antalet beviljade lån hos varje företag 

kommer de kunna ställa det i relation till hur många ärenden som hamnar hos Kronofogden. Om 

vartannat lån som snabblåneföretagen beviljat hamnar hos Kronofogden är det ett problem 

medan är det 1 av 100 lån kanske Kronofogden ska släppa frågan kring obetalda snabblån 

samtidigt har respondenten svårt att se att 5 ½ miljon ärenden beviljats och menar att det är något 

som inte är sunt med snabblån. Det är väldigt relevant för Kronofogden att ta reda på den 

informationen utreda hur de ska förhålla sig till den. Kronofogden vet inte om de ska förmedla 

statistiken på obetalda snabblån samma sätt i höst.  

Kronofogden berättar att det finns fall där personer tar ett snabblån från ett företag för att kunna 

betala tillbaka ett annat lån till ett annat snabblåneföretag. Snabblåneföretagen bedömer 

personens betalningsförmåga men de kan inte se om personen har andra ärenden som riskerar att 
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hamna hos Kronofogden.  Många av de här personerna kan hålla på så här utan att det går till 

kronofogden.  Vidare menar respondenten att det finns en gråzon på 5 % av Sveriges befolkning 

som förekommer hos Kronofogden sedan finns det är ytterligare ca 10 % som befinner sig i en 

överskuldsättning vilket betyder att personen har problem med att betala räkningar kontinuerligt. 

Dessa personer kan ha återbetalningsproblem fast inte hamnat hos Kronofogden. Kronofogden 

har ingen statistik på vilket snabblåneföretag som har flest skuldsatta kunder och de vill inte 

hänga ut något företag utan anser att hela branschen bör bli bättre. Kronofogdens uppdrag är att 

få ner antalet ärenden som hamnat hos dem.  Respondenten anser att det är mycket positivt att 

snabblåneföretagen tar initiativ och vill ha en samverka med Kronofogden. 
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5. Analys 
Det har riktats mycket kritik mot snabblåneföretagens tillvägagångssätt att låna ut pengar till 

konsumenter. För att få en helhetsbild av snabblånemarknaden kommer samtliga intressenters 

perspektiv att analyseras och jämföras med varandra. Hur stämmer de undersökta företagens 

kreditprövning överens med teorin och konsumentkreditlagen? Kan det finnas ett samband 

mellan att så många företag har varnats för bristfälliga kreditprövningar och det ökade 

återbetalningsproblemet? Dessa är några viktiga frågor som besvaras i analysen. 

5.1 Analys utifrån kreditprocessen  

Efter att ha undersökt hur kreditprocessen går till i teorin och hur snabblåneföretagen genomför 

den i verkligheten har det visat att företagens kreditprocess skiljer sig en aning från teorin. Kritik 

har riktats från Kronofogden, Konsumentverket och Svea inkasso att kreditprocessen genomförs 

under väldigt kort tid och att det är en av anledningarna till att kunder som tar snabblån riskerar 

att få återbetalningsproblem. Enligt konsumentkreditlagen ska alla krav i kreditprövningen 

utföras på ett korrekt sätt, det finns däremot inga riktlinjer för hur lång tid kreditprocessen bör ta. 

Snabblåneföretagens kreditprocess genomförs under en kort tid eftersom alla parametrar som 

krävs för att bedöma kundens återbetalningsförmåga finns samlade i en algoritm i 

kreditscoringprogrammet. Resultatet visar en likhet med den tidigare studien av Mester (1997) 

att kreditscoring är tids- och kostnadsbesparande både för snabblåneföretag och för kunden. 

Däremot kan tids- och kostnadsbesparingarna minska om företaget inte använder en 

kreditscoringmodell som är konstruerad på korrekt sätt, det vill säga att viktiga parametrarna inte 

beräknas.  

Samtliga av de undersökta företagen genomför kreditprövning i enlighet med teorin och 

konsumentkreditlagen. Skillnaden är att de tillämpar olika kreditscoringmodeller och har olika 

policyregler vilka konsumenten ska uppnå för att bli beviljad en kredit. Det skiljer sig även hur 

informationen samlas in om kunden men gemensamt för samtliga företag är att de inhämtar 

intern och extern information samt information från kunden. Snabblåneföretagen beskriver att de 

tillämpar god kreditgivningssed och genomför en utförlig kreditprövning och Svea inkasso 

hävdar att snabblåneföretagen måste genomföra utförliga kreditprövningar eftersom oseriösa 

företag får stora kreditförluster och går i konkurrs. Snabblåneföretagen hävdar att de inte tjänar 

pengar på att göra bristfälliga kreditprövningar eftersom det orsakar kreditförluster samtidigt 

berättar Kronofogden att företagen gör en kreditförlust i första stadiet, det vill säga när kunden 

inte kan återbetala enligt avtal.  I andra stadiet har skulden hamnat hos Kronofogden där kan de 

se att skulden växer på grund av avgifter och räntor vilket leder till att det på långsikt blir en 

intäkt för företagen eftersom de kan få hjälp med att driva in skulden. Snabblåneföretagen 

berättar att de tjänar mest pengar på återkommande kunder vilka betalar tillbaka enligt avtalad tid 

och att det påverkar deras likviditet om kunden inte kan återbetala lånet i tid.  

Trots att hårdare krav har införts i den nya konsumentkreditlagen och att Konsumentverket 

granskat 80 % av marknaden har ett flertal snabblåneföretag varnats för bristfälliga 
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kreditprövningar. Företagen har inte inhämtat tillräckligt med information om kunden för att 

bedöma dennes återbetalningsförmåga. Konsekvenser av detta kan vara att företagen lånar ut 

pengar till konsumenter med låg kreditvärdighet vilket kan skapa återbetalningsproblem hos 

kunden. Om många företag slarvar med kreditprövningen kan det skapa ett samhällsproblem 

eftersom personer med låg kreditvärdighet som egentligen inte ska beviljas lån ändå blir 

beviljade och riskerar att hamna i överskuldsättning. Konsumentverkets uppfattning är att 

snabblåneföretagen förbättrar kreditprövningen först efter att de har blivit varnade. Enligt ett av 

de undersökta företagen granskar Konsumentverket endast fem snabblåneföretag åt gången och 

de hävdar att granskningen tar väldigt lång tid. Om det är så att företagen rättar sig efter att de 

blivit varnade kan detta medföra att de företag som blir granskade måste förbättra sin 

kreditprövning medan de andra inte gör det. En konsekvens av detta är att konkurrensen på 

marknaden blir snedvriden då vissa företag genomför en utförlig kreditprövning och andra inte. 

Enligt Konsumentverket är snabblåneföretagen ständigt under deras tillsyn men eftersom de 

endast har granskat 22 av 50 snabblåneföretag på marknaden har de ingen helhetsbild av hur 

många företag som genomför utförliga eller bristfälliga kreditprövningar.  

Enligt Kronofogden är ett problem med kreditgivning att snabblåneföretag beviljar lån till 

personer med betalningsanmärkningar vilket de anser som en brist i kreditprövningen eftersom 

det tyder på att personen tidigare har haft problem med att återbetala sina skulder. Samtidigt 

sänker kreditscoring kundens poäng om kunden har en betalningsanmärkning leder det till att 

denne endast kan låna ett mindre lånebelopp eller att låneansökan avslås. Det bör därför inte 

enbart ses som negativt att en person med betalningsanmärkning beviljas lån om denne har 

förmåga att återbetala lånet. Resultatet från den amerikanska studien av Mester (1997) visade att 

kreditscoring används allt mer vid kreditprövning av kunder som tar snabblån. Detta stämmer 

överens med de undersökta snabblåneföretagen i och med att de använder sig av kreditscoring 

för att bedöma kundens återbetalningsförmåga. Mesters (1997) slutsats visade att kreditscoring 

har förmåga att utveckla mindre låneföretagens kreditprövningar på ett positivt sätt.  Det kan 

jämföras med att de undersökta snabblåneföretagen ständigt utvecklar sina kreditscoringmodeller 

vilket har resulterat i att återbetalningsproblemet har minskat bland deras kunder. En utförlig 

kreditprövning ger mindre kreditförluster och kan bidra till att företaget ökar sin omsättning. 

Ferratum har utvecklat sin kreditprövning vilket har möjliggjort att företaget erhållit banklicens 

och etablerats på flera marknader. 

Enligt Kronofogden fyller snabblån en viktig funktion för personer med låg inkomst som inte har 

möjlighet att ta ett banklån. Likheter kan ses i den amerikanska studien Agarwal, Skiba & 

Tobacman (2009) där resultatet visar att det är personer med låg inkomst som tar payday loans. 

En konsekvens av att personer med låg inkomst och kreditvärdighet beviljas lån är att de kan få 

svårigheter med att återbetala lånet vilket gör att de riskerar få betalningsanmärkning och hamna 

i överskuldsättning. En positiv aspekt författarna kan se är att företagen tillämpar policyregler 

och krav vid snabblån. Detta leder bland annat till att kunden inte kan ha flera öppna lån 

samtidigt hos ett företag vilket minskar risken att kunden hamnar i återbetalningsproblem. 
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Kunden ges även möjligheten att dela upp fakturan samt att de kan komma överens om en 

avbetalningsplan när kunden fått problem med att återbetala lånet. Det förhindrar dock inte 

kunden från att ta lån från flera olika snabblåneföretag samtidigt. Enligt snabblåneföretagen och 

Svea inkasso är det ett välkänt problem att en person hamnat i skuldfällan eftersom de tar lån 

från ett snabblåneföretag för att betala tillbaka en skuld hos ett annat företag. Genom samarbete i 

branschorganisationen kan problemet minska eftersom ett gemensamt kundregister kommer 

införas där kreditgivaren kan se om kunden har ett befintligt lån hos ett annat företag. Detta 

kommer medföra att kunden inte kan ta flera snabblån samtidigt hos olika företag. 

5.2 Analys utifrån intressentmodellen  

Det finns en intressekonflikt mellan Kronofogden och snabblåneföretagen eftersom de inte är 

överens om hur Kronofogden presenterar sin statistik från 2012 om att obetalda snabblån har 

ökat. Konflikten har skapats på grund av att företagen inte har insikt över hur Kronofogden 

beräknat statistiken. Ett av de undersökta snabblåneföretagen tvivlar på om Kronofogdens 

statistik är korrekt eftersom de misstänker att Kronofogden tar med mindre belopp i sin 

beräkning som påminner om ett snabblån. Kronofogden har ingen information om hur många lån 

varje företag beviljar, hur många skulder företagen lämnar över till inkassobolag för indrivning 

samt om hela branschen har ökat eller minskat. Hela branschen kan ha ökat mer än vad antalet 

betalningsföreläggande har och då kanske det inte är ett problem? Det kan vara missvisande av 

Kronofogden att publicera information om att antalet obetalda snabblån har ökat när de inte har 

relationstal samt att samhället kan få en negativ bild av snabblånemarknaden. För att undvika 

intressekonflikten samarbetar Kronofogden med snabblåneföretag i branschorganisationen som 

är underbildande. Samverkan kommer bidra till att de utbyter information och inför etiska 

riktlinjer. Vid utbyte av information kan Kronofogden få en mer sanningsenlig statistik. 

Snabblåneföretagen ser positivt på samarbetet mellan olika aktörer och berörda myndigheter 

eftersom de arbetar med att hjälpa personer som har återbetalningsproblem. I sitt arbete strävar 

de efter att dessa personer ska få stöd att göra rätt för sig vilket kan leda till en minskad 

skuldsättning i samhället. Samverkan i branschorganisationen i Sverige kan jämföras med 

Valkama & Muttilainens (2008) studie från Finland där de strävar efter att minska 

återbetalningsproblem genom att förbättra avtalsvillkor samt att samarbeta med myndigheter. 

Studien Valkama & Muttilainen (2008) har även visat att snabblåneföretagen kritiserats för att ha 

låga krav på kunden vid kreditgivning däremot har forskarens granskning av företagens 

avtalsvillkor visat att kraven är höga. Även i Sverige har det riktats kritik mot 

snabblåneföretagens kreditprövningar och de företag som har varnats har förbättrat sin 

kreditprövning enligt Konsumentverket. Valkama & Muttilainen (2008) hävdar att orsaken till att 

en stor del av snabblåneföretagens kunder inte kan återbetala lånet i tid är att de har flera 

obetalda lån samtidigt. Det kan jämföras med de undersökta snabblåneföretagen som hävdar att 

deras kunder med obetalda snabblån har oftast flera lån samtidig hos olika företag. 

Snabblåneföretagens långsiktiga mål är att ha många återkommande kunder som betalar tillbaka 

inom avtalad tid eftersom det ökar företagets intäkter. Svea inkasso och Kronofogden är två 
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viktiga intressenter för företagets överlevnad eftersom de hjälper företaget att driva in skulder 

som kunden inte har betalat i tid. Svea inkasso vill inte samarbeta med oseriösa snabblåneföretag 

för att det minskar deras förmåga att hjälpa företaget att driva in skulden. Svea inkassos mål är 

att ha ett långsiktigt samarbete med snabblåneföretagen och de tjänar pengar på att driva in 

skulden på kort tid och minska snabblåneföretagens skulder eftersom det visar att de utfört ett 

effektivt arbete. Genom att de minskar företagens skulder hjälper de företagen att uppnå sitt mål 

och överleva på marknaden. De hjälper även kunden att få möjligheten att dela upp 

återbetalningsplanen för att undvika att kunden får en betalningsanmärkning. Kronofogdens 

främsta mål är att minska antalet obetalda snabblån och för att uppnå sitt mål samverkar de med 

snabblånemarknadens branschorganisation.  

  

En förekommande brist är att Konsumentverket och Finansinspektionen har begränsad tillsyn 

över snabblåneföretagen eftersom de endast behöver vara registrerade hos Finansinspektionen 

och det krävs inget tillstånd för att bedriva verksamheten. Med tillståndsplikt kommer 

Finansinspektionens tillsyn över företagen vara mycket effektivera eftersom de får större 

möjlighet till gripa in vilket kan medföra att de kan granska företagen och det kan leda till att 

oseriösa företag kan elimineras. Konsumentverket har inte möjligheten att ge sanktionsavgifter i 

samband med att de varnar företag för bristfälliga kreditprövningar. Om sanktionsavgifter 

tilldelas kan det bidra till att företagen självmant förbättrar sina kreditprövningar. Kronofogden 

berättar att det har diskuterats att en statlig kreditgivningsverksamhet skulle kunna leda till att 

minska återbetalningsproblemen för att kunden ges möjligheten att ta ett snabblån med lägre 

räntor. Detta strider mot intressentmodellen eftersom staten ska se till att företagen ska skapa 

jobbmöjligheter och gå med vinst. Enligt intressentmodellen ska inte staten vara en konkurrent 

till företagen eller ta över deras verksamhet. En intressant fråga som kan ställas är varför staten 

vill ta över snabblåneföretagens verksamhet? Under studiens gång har författarna sett att det 

finns snabblåneföretag som genomför utförliga kreditprövningar och genererar vinst vilket är 

gynnsamt för samhället.  

5.3 Analys utifrån olika perspektiv av kreditprövningar och 

återbetalningsproblem 
Samtliga av de undersökta snabblåneföretagen kan se ett samband mellan bristfälliga 

kreditprövningar och återbetalningsproblem eftersom en kreditprövning som inte utförs på ett 

korrekt sätt kan vara en orsak till att kunden inte kan återbetala lånet i tid. De undersökta 

snabblåneföretagen arbetar ständigt med att utveckla sina kreditscoringmodeller, i samband med 

att företagen har förbättrat kreditprövningen kan de se att återbetalningsproblemen hos deras 

kunder har minskat. Ferratum och Easycredit har blivit varnade för bristfälliga kreditprövningar 

men de kan dock inte se att en minskning av antalet obetalda snabblån är ett resultat av 

varningen eftersom de ständigt arbetar med att förbättra sin kreditprövning. En konsekvens av att 

företag inte genomför utförliga kreditprövningar är att personer som inte har förmåga att 

återbetala ett lån ändå blir beviljade lån och det kan medföra återbetalningsproblem.  
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Kronofogden kan se ett samband mellan bristfälliga kreditprövningar och återbetalningsproblem 

eftersom de kan se att personer med betalningsanmärkningar som riskerar att hamna hos 

Kronofogden ändå beviljas lån av snabblåneföretagen och därmed riskerar att få 

återbetalningsproblem. Konsumentverket anser att det är svårt att se ett samband mellan 

bristfälliga kreditprövningar och återbetalningsproblem eftersom överskuldsättning beror på flera 

faktorer. Deras uppfattning är att antalet obetalda snabblån skulle minska om samtliga företag 

genomförde en utförlig kreditprövning i enlighet med lagens krav. Svea inkasso kan se ett 

samband då bristfälliga kreditprövningar ökar risken för kreditförluster, vilket innebär att kunder 

inte betalar tillbaka skulden. Samtidigt kan det finnas flera bakomliggande faktorer som avgör 

om en person får återbetalningsproblem. Enligt Kronofogden, Konsumentverket och Svea 

inkasso är snabblån lättillgängligt och det är också en av orsakerna till att flera människor tar lån 

därmed ökar risken för att flera hamnar i återbetalningsproblem. Enligt ett av de undersökta 

företagen är de vanligaste orsakerna till att kunden får återbetalningsproblem skilsmässa, 

dödsfall, att kunden har flera lån samtidigt och andra oförutsägbara händelser.  
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6. Slutsats 
Slutsatser av studien dras genom att ta hänsyn till de olika intressenternas perspektiv och 

samtidigt vara objektiva för att sedan utifrån det skapa en egen uppfattning om snabblån, 

kreditprövning och återbetalningsproblem.  

Författarna anser att den här typen av verksamhet fyller en viktig funktion i samhället då 

företagen kan bevilja lån till personer som inte har möjlighet att ta större lån hos andra 

finansinstitut. Om den här typen av verksamhet inte existerade skulle den här kundgruppen 

hamna utanför samhället. Snabblån är en dyr produkt med höga räntor och avgifter vilket beror 

på att företagen måste hantera kreditrisken för att kunna överleva på marknaden. Efter att ha 

undersökt snabblåneföretagens kreditprocess kan författarna se att den stämmer överens med 

teorin. Företagens kreditprövning skiljer sig en aning från varandra för att de tillämpar olika 

kreditscoringmodeller och inhämtar information om kunden på olika sätt för att bedöma 

återbetalningsförmågan. Likheter i kreditprövningen är att samtliga företag inhämtar intern och 

extern information samt information från kunden.  

Det författarna har kommit fram till under studiens gång är att samtliga intressenter saknar en 

helhetsbild av hur snabblånemarknaden ser ut. Snabblåneföretagen har i dagsläget inget 

samarbete eller gemensamt kundregister. Konsumentverket har inte granskat hela branschen 

vilket kan leda till att antalet bristfälliga kreditprövningar vid snabblån kan vara ett större eller 

mindre problem än vad statistiken visar. Även Kronofogdens statistik om att obetalda snabblån 

har ökat är missvisande eftersom det inte kan ställas i relation till hur mycket branschen har ökat, 

hur många lån som beviljas totalt av varje snabblåneföretag eller hur många skulder företagen 

lämnar över till inkassobolag för indrivning. Kronofogden har svårt att se var ursprungsfordran 

kommer ifrån eftersom snabblåneföretag kan lämna över ärendet till inkassobolag. Kronofogden 

har inte tillräckligt med resurser för att gå in i varje enskild ärende och granska om 

ursprungsfordran kommer ifrån ett snabblåneföretag. Författarna anser att de snabblåneföretag 

som inte genomför en utförlig kreditprövning ska inte heller få skulden indriven av 

Kronofogden.  

Författarna kan se att det finns ett samband mellan bristfälliga kreditprövningar och 

återbetalningsproblem eftersom de undersökta snabblåneföretagen, Kronofogden, 

Konsumentverket samt Svea inkasso är överens om att bristfälliga kreditprövningar är en orsak 

till att återbetalningsproblemet har ökat. Att genomföra en utförlig kreditprövning ligger i 

snabblåneföretagens intresse eftersom en bristfällig kreditprövning kan leda till att kunden får 

återbetalningsproblem vilket kan medföra kreditförluster för företaget. Efter att ha undersökt 

snabblåneföretagens kreditprövning kan författarna konstatera att deras ständiga 

förbättringsarbete med kreditprövningen har resulterat i att återbetalningsproblemet hos deras 

kunder har minskat. Även Konsumentverket har sett i sin granskning att snabblåneföretagen har 

förbättrat sin kreditprövning efter att de har blivit varnade. Konsumentverket hävdar att 

snabblåneföretagens kreditförluster är låga men samtidigt anser de att antalet obetalda lån skulle 
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minska om samtliga kreditgivare genomför kreditprövningar i enlighet med 

konsumentkreditlagen. Kronofogden anser att snabblåneföretagen utför bristfälliga 

kreditprövningar i och med att de kan se att personer med betalningsanmärkningar beviljas lån. 

Svea inkasso hävdar att bristfälliga kreditprövningar ökar risken för kreditförluster. Samtidigt 

kan författarna se att bristfälliga kreditprövningar inte är den enda orsaken till att konsumenter 

får återbetalningsproblem. Under studiens gång har författarna noterat att snabblånemarknaden 

har utvecklats från att endast vara ett företag till ett 50-tal företag på marknaden vilket har 

bidragit till att snabblån har blivit lättillgängligt. Enligt snabblåneföretagen beror 

återbetalningsproblemen oftast på att en kund har hamnat i en oförutsägbar situation som 

påverkat privatekonomin exempelvis att en person blivit beviljad flera lån samtidigt hos olika 

företag, skilsmässa eller dödsfall.  

Författarna anser att om högre krav ställs på snabblåneföretagens kreditprövning kommer antalet 

betalningsföreläggande angående snabblån att minska. Ökad tillsyn kan även vara en del av 

lösningen då det kan bidra till att snabblåneföretagen utför kreditprövning i enlighet med 

konsumentkreditlagen och att oseriösa snabblåneföretag kan få sanktionsavgifter. Tillsynsplikt 

och sanktionsmöjligheter vid varning av bristfälliga kreditprövningar är inte den enda lösningen 

till återbetalningsproblemet men det kan bidra till att färre människor med låg kreditvärdighet 

beviljas lån och på så sätt minska antalet obetalda snabblån. I framtiden tror författarna att 

branschorganisationen kommer att bidra till att samtliga aktörer och myndigheter på 

snabblånemarknaden får en helhetsbild då de kommer att utbyta information samt arbeta 

gemensamt för att förebygga återbetalningsproblem och överskuldsättning. Slutligen kan 

författarna konstatera att det behövs mer utbildning inom privatekonomi i samhället. När en 

individ har problem med att återbetala sina skulder påverkar det företaget men det är även 

kostsamt för samhället. Det är därmed viktigt att snabblåneföretagen tar ansvar över sin 

kreditprövning och att varje individ tar ansvar över sin privatekonomi. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Det behövs mer forskning inom detta område då det är ett relativt nytt ämne. Det som skulle vara 

intressant att forska vidare på är den effektiva räntan vid snabblån eftersom den är missvisande. 

En intressant forskningsfråga är att undersöka vilken effekt räntetak kan ha på snabblån och om 

räntetak skulle kunna minska på skuldproblemen? Ett annat förslag är att undersöka vilken effekt 

den nya konsumentkreditlagen har haft på kreditprövning och återbetalningsproblem. Slutligen 

vore det intresseväckande att undersöka om syftet med branschorganisationen uppfylldes, hur 

samarbetet i fungerar samt vilken effekt deras samverkan har haft på bristfälliga kreditprövningar 

och återbetalningsproblem.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Frågor till Ferratum, Easycredit och Vippi 

 Kan ni berätta kort om er verksamhet? 

 Vilka krav ställer ni på låntagare vid snabblån? Skiljer sig kraven beroende på 

storleken på beloppet?  

 Hur genomförs kreditprocessen från att ni får in en låneansökan till att krediten blir 

beviljad?  

 Hur genomför ni kreditprövning vid snabblån? Vad använder ni för 

kreditscoringmodeller för att kontrollera en kunds kreditvärdighet?  

 Har ni blivit varnade för bristfälliga kreditprövningar av Konsumentverket? Hur 

arbetar ni med att förbättra era kreditprövningar? 

 Hur påverkas företaget finansiellt om kunden inte betalar tillbaka lånet i tid? Samt om 

kunden inte har möjlighet att återbetala?  

 Vad har ni för perspektiv på återbetalningsproblemen? Har återbetalningsproblemet 

ökat eller minskat i dagsläget? Vad beror det på?  

 Vilka åtgärder vidtar ni för att förebygga återbetalningsproblem hos era kunder? Hur 

säkerställer ni att det utlånade beloppet betalas tillbaka? 

 Vilka samband tror ni att det finns mellan bristfälliga kreditprövningar och 

återbetalningsproblem? Kan en bristfällig kreditprövning vara en orsak till att kunden 

inte kan betala tillbaka i tid? 

 Hur hanterar ni kreditrisker? Använder ni er av några modeller för att beräkna 

riskmåttet?   

 Hur ser samarbetet ut med Kronofogden, Konsumentverket, inkassobolag och andra 

snabblåneföretag?  

 Hur ser efterfrågan ut av snabblån? Kan ni se en ökad eller minskad efterfrågan i 

dagens läge? Vad tror ni att detta beror på?  
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Frågor till Konsumentverket 

 Kan ni berätta kort om er verksamhet, hur fungerar tillsynen av snabblåneföretagen?  

 Hur granskar ni varje snabblåneföretag?  Samt hur ofta? 

 Kan ni beskriva hur kreditprövning bör gå till enligt regler och lagar? Vilka krav ställs 

vid kreditprövning?  

 Vad har ni för underlag/information om snabblåneföretagen vid granskning?  

 Hur många företag är det som inte uppfyller dessa krav i dagsläget? Vilka 

snabblåneföretag har varnats för bristfälliga kreditprövningar? 

 Hur har kreditprövningen hos låneföretagen förbättrats sen den nya 

konsumentkreditlagen infördes?  

 Vad krävs för att ett snabblåneföretag ska bli varnade? 

 Har snabblåneföretagen förbättrats sen ni granskade och varnade dem? Vilka åtgärder 

har vidtagits av företagen efter granskningen? 

 Vilka åtgärder vidtar ni vid bristfälliga kreditprövningar?  Och till vilken grad får ni 

ingripa om snabblåneföretagen missköter sig? Har ni rätt att dela ut sanktionsavgifter 

eller vite? 

 Vad kan ni se för samband mellan bristfälliga kreditprövningar och 

återbetalningsproblem?  

 Hur arbetar ni för att förebygga återbetalningsproblem och bristfälliga 

kreditprövningar?  

Frågor till Kronofogden 

 Kan ni berätta lite om er verksamhet och hur ni arbetar med frågor angående 

snabblån?  

 Hur ser samarbetet ut med snabblåneföretag och Konsumentverket?  

 Hur ser processen ut från att snabblåneföretag lämnar över ärendet till er till att ni har 

drivit in skulden? Samt när Inkasso bolag lämnar över ärendet? 

  Vilka avgifter och räntor finns i samband med skuldindrivning? 

 Hur många betalningsföreläggande fick ni in angående snabblån år 2012?  Har ni 

statistik på hur många betalningsföreläggande olika snabblåneföretag har?  
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 Kan ni se om en skuldsatt person har beviljats lån från olika snabblåneföretag? 

 Hur stor är den genomsnittliga skulden av snabblån? Vilket/vilka snabblåneföretag 

har flest kunder med återbetalningsproblem?  

 Vilka brister förekommer vid kreditprövning? Vad kan ni se för samband mellan 

bristfälliga kreditprövningar och återbetalningsproblem? 

 Hur har den nya Konsumentkreditlagen påverkat kreditprövningar och 

återbetalningsproblemen? Hur ser det ut i dagsläget, har återbetalningsproblemen ökat 

eller minskat?  

 Hur arbetar ni med att förebygga återbetalningsproblemen och bristfälliga 

kreditprövningar?  

 Hur tycker ni snabblåneföretagen kan förbättra sin verksamhet (kreditprövning) för att 

minska återbetalningsproblemen?  

Frågor till Svea inkasso 

 Kan ni berätta lite om er verksamhet och hur ni arbetar? 

 Hur ser samarbetet ut med snabblåneföretagen och Kronofogden?  

 Hur många snabblåneföretag samarbetar ni med?  

  Hur ser processen ut från att snabblåneföretagen lämnar över ärendet till er till att ni 

har drivit in skulden? 

 Hur många ärenden angående snabblån hamnade hos er år 2012? Har obetalda 

ärenden ökat eller minskat?  

 Hur har den nya konsumentkreditlagen påverkat återbetalningsproblemet?  

 Kan ni se om lånetagaren har beviljats lån från flera olika snabblåneföretag? 

 Hur stora är den genomsnittliga skulden? Vilket snabblåneföretag har flest kunder 

med återbetalningsproblem? 

 Hur kan snabblåneföretag tjäna på att anställa er som skuldindrivare? 

 Vilka avgifter och räntor har ni i samband med skuldindrivandet? 

 Kan ni se ett samband mellan bristfälliga kreditprövningar och återbetalningsproblem? 

 Hur tycker ni snabblåneföretagen kan förbättra sin verksamhet och minska 

återbetalningsproblem?  


