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Förord 
 

Detta är en C- uppsats skriven i kursen Företagsekonomi C redovisning/ ekonomistyrnig 

under höstterminen år 2008 vid BBS Handelshögskola, som är en del av Högskolan i 

Kalmar. Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och är en obligatorisk del i kursen. 

 

Vårt val av ämne till C- uppsatsen grundar sig i att vi efter att ha tagit del av medias 

rapportering om ämnet kunnat konstatera att det finns en problematik kring smslån. 

Smslån är ett relativt nytt fenomen som i offentliga sammanhang främst har skildrats med 

en negativ framtoning. Vi kommer därför i uppsatsen föra en diskussion där både 

positiva och negativa aspekter av smslångivarnas verksamhet belyses. 

 

Handledare för denna uppsats har på Handelshögskolan BBS varit Thomas Karlsson 

som vi träffat under regelbundna handledarmöten och seminarium. Vi vill framföra ett 

tack till Karlsson och våra kurskamrater som agerat opponenter, för den konkreta 

feedback och konstruktiva kritik vi erhållit under arbetets gång. 

 

Undertecknade vill även framföra ett tack till respondenterna på Ferratum Sweden AB, 

Folkia AB, Mobillån Sverige AB, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, 

Claes Martinsson vid Göteborgs universitet, Konsumentverket, Swedbank samt 

Svea Inkasso AB som varit till stor hjälp i vår insamling av data. De har med intresse och 

engagemang underlättat vårt uppsatsarbete. 

 

Skrivandet av uppsatsen har för oss varit intressant då vi fått djupare inblick i ett ämne 

som vi tidigare haft en begränsad kunskap om. 

 

Kalmar 2009-02-10 

 

 

 

 
Kristina Berninger     Linda Johansson 
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Sammanfattning 

 

Smålån via sms är ett relativt nytt fenomen som uppkom år 2006 på den svenska 

lånemarknaden. I media har det lyfts fram mycket kritik mot smslångivarnas verksamhet 

som främst grundar sig på att människor får låna även om de har dålig ekonomi, låg 

inkomst eller betalningsanmärkningar. Kritiker menar även att avgifterna för smslånen är 

mycket höga och de lånade pengarna blir tillgängliga snabbt vilket kan medföra att 

människor försätts i svåra situationer med skulder. Sedan år 2006 har antalet beviljade 

krediter ökat successivt vilket resulterar i att de som inte kan betala tillbaka sina lån har 

ökat drastiskt och en stor del av dem har hamnat hos Kronofogdemyndigheten.  

 

I våra studier har vi använt oss av kvalitativa metoder för att få en djupare kunskap om 

ämnet. Den empiriska informationen vi har samlat in är baserad på intervjuer med 

smslångivare, myndigheter, indrivningsföretag och andra aktörer vars åsikt har betydelse 

i diskussionen om smslån.  

 

I vår analys har vi sammanställt och jämfört den empiriska och teoretiska informationen 

för att framhålla liknelser och avvikelser som vi kommit fram till under arbetets gång. Vi 

har i vår uppsats konstaterat att smslån är ett lättillgängligt och smidigt sätt att låna 

pengar på. Det kan hjälpa en människa på kort tid men underminera en människas 

långsiktiga planering av sin ekonomi. Vi har i uppsatsen bland annat velat få svar på vem 

som ska bära ansvaret för de konsekvenser som ett smslån kan medföra. En respondent 

anser att den enskilda individen ska ta ansvar för beslut gällande den privata ekonomin. 

En annan respondent förespråkar ett förebyggande arbete där tydlig information ska ges 

om smslånen för att hjälpa människor i sitt beslutande. En tredje åsikt efterlyser strängare 

lagstiftning gällande kreditprövning för att försäkra sig om låntagarnas 

återbetalningsförmåga samt en lagstiftning som skyddar låntagarna. Flera av de 

respondenter som har intervjuats i uppsatsen anser att smslångivningen har en framtid. 

De menar att den traditionella lånemarknaden håller på att utvecklas med hjälp av ny 

teknik och innovation gällande villkor och marknadsföring av mindre krediter. 
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1. Inledning 

________________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva en bakgrund till begreppet smslån och 

varför vi anser att det är ett relevant ämne att studera. Därefter följer en 

problemdiskussion där vi belyser den kritik som har lyfts fram om smslångivare. Vi 

avslutar med att presentera vår forskningsfråga och vårt syfte med denna uppsats. 

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi har i vårt förarbete av uppsatsen diskuterat om människor lever över sina tillgångar, 

att människor anser att de måste visa sin status och sitt leverne genom materiella ting. 

Enligt statistiska centralbyrån ökar konsumtionen, vilket kan vara en bidragande orsak till 

att de lättillgängliga lånen ökar (www.scb.se, 2008-12-06).  

 

Vi anser att det är en allmän uppfattning att mobilen i dagens samhälle är ett användbart 

kommunikationsverktyg på såväl fritiden som i arbetslivet. Den finns tillgänglig i de 

flesta situationer och det är därför ett smart drag att den blivit huvudkomponent i 

affärsidén gällande små lån där pengar blir tillgängliga inom några minuter. Före år 2006 

var det banker som var de huvudsakliga långivarna, lån beviljades alltså inte genom 

knapptryck på mobiltelefonen. I mars år 2006 hände dock något på lånemarknaden, det 

nya begreppet smslån slog igenom via reklam på radio och tv. Människor uppmanades till 

att genom knapptryck snabbt låna 1000 kronor till 3000 kronor som inom loppet av några 

minuter kunde finnas på låntagarens konto. Det var cirka 200 000  smslån som beviljades 

år 2007 (www.svt.se, 2008-02-24), och konsekvensen av det utökade användandet av 

smslån har gjort att de som inte kan betala tillbaka sina lån har ökat drastiskt och en stor 

del har hamnat hos Kronofogdemyndigheten (www.svt.se, 2008-01-16). 

 

Smslångivarna gör kreditbedömningar av sina låntagare och i deras marknadsföring 

framgår det att människor får låna även om de har dålig ekonomi, låg inkomst eller 
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betalningsanmärkningar. Avgifterna på smslånen anses av kritiker vara mycket höga och 

de menar även att smslånen kan bidra till flera negativa konsekvenser. Skeptiker menar 

att smslångivarna kan anses bedriva en riskfylld verksamhet. (www.svt.se, 2008-01-16)  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det kan diskuteras om smslångivarna utnyttjar låntagarnas okunskap om vad de snabba 

smslånen kan ge för konsekvenser på lång sikt gällande människors privatekonomi. 

Mycket kritik lyfts fram av media i debatten om smslån och vi vill i vår uppsats 

ifrågasätta denna kritik och försöka hitta positiva aspekter av smslåneverksamheten. I 

avgörandet om att ta smslån är bra eller dåligt kan frågan ställas om det är upp till varje 

smslåntagare att ta ansvar eller om styrning och kontroll ska ske från myndigheter och 

lagstiftning.  

 

Smslån kan tas utan större svårigheter, och vi tror att detta gör att kritiker anser att lånen 

är en språngbräda in i skuldfällan. Vi har förstått att man kan låna av flera smslångivare 

samtidigt vilket kan bidra till att låntagarna tappar uppsikt över sina totala skulder. 

 

Obetalda smslån har enligt Jan Åkerlund, kommunikatör på Kronofogdemyndigheten, 

ökat lavinartat vilket vi anser talar för att diskussionen om smslån är ett mycket aktuellt 

ämne. Åkerlund oroar sig för att användningen av smslånen tenderar att öka och han 

anser inte att vi är ”på toppen av isberget än”.  Inget annat lån är så lätt att få som smslån 

och det finns ingen annan låneform som det kan jämföras med enligt Åkerlund.  

Åkerlund tror även att det är anonymiteten som gör smslån populärt. Låntagaren behöver 

inte prata med någon som ställer besvärliga frågor angående lånet, låntagaren behöver 

endast trycka på några knappar på mobiltelefonen för att få tillgång till pengar. 

(www.di.se, 2008-08-20) 

 

Smslån kan anses som nutidens sätt att låna och vi tror att det är enkelheten och 

snabbheten som lockar människor att utnyttja denna tjänst. Det kan dock vara så att 
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enkelheten och snabbheten gör att smslångivarna kan ses som opålitliga. Människor är 

vana vid att en låneprocess ska vara byråkratisk och långdragen, vilket kan göra att 

människor är skeptiska till de lättillgängliga smslånen.  

 

Smslån är populärt bland de människor som i vanliga fall inte anses som tillräckligt 

kreditvärdiga för andra typer av lån och krediter.  Kritik har förts fram om att 

smslångivarnas marknadsföring är missvisande då de hävdar att deras lån är räntefria. 

Smslångivarna har dock avgifter som, om de räknas om till ränta, skulle uppgå till fler 

hundra procent på årsbasis. (www. lan-info.se/sms-lan, 2008-02-29) 

 

Den ursprungliga affärsidén om smslån tror vi i grunden var ett innovativ och smart drag 

eftersom det traditionella lånesystemet fick konkurrens och lånemarknaden anpassades 

till teknikens utveckling. Som låntagare anser vi att det kan vara svårt att avgöra om en 

långivare är pålitlig eller inte, vad ska låntagare uppmärksamma i sitt val av långivare? 

Detta är ett utav de huvudsakliga problemen i diskussionen om smslånens positiva 

respektive negativa sidor.  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Vad har smslångivare, myndigheter, indrivningsföretag och andra berörda aktörer för syn 

på den svenska smslångivningsverksamheten? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet är att studera den svenska smslånemarknaden och redogöra för vilka positiva och 

negativa aspekter som lyfts fram av smslångivarna själva, myndigheter, 

indrivningsföretag och andra aktörer vars åsikt har betydelse i diskussionen om smslån.   
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2. Metod 

________________________________________________________________________ 

I detta kapitel återges de forskningsmetoder och undersökningstekniker vi använt i 

skapandet av denna uppsats. Vi återger även hur vi behandlat och bearbetat den erhållna 

informationen från de utförda studierna. Vi har använt oss av en kvalitativ 

undersökningsmetod med en induktiv forskningsstrategi i uppsatsskrivandet. 

_______________________________________________________________________ 

 

2.1 Undersökningsmetod 

 

I vårt arbete med uppsatsen väljer vi att utgå från den kvalitativa forskningsmetoden. 

Detta då den är mer inriktad på ord än siffror jämfört med den kvantitativa metoden och 

på så sett ger oss mer utrymme för egna tolkningar (Bryman & Bell, 2005). Den 

kvalitativa metoden är mer passande för studien då den syftar till att studera ett område 

djupare för att få mer kunskap ett ämne.  Den kvalitativa metoden går ut på att få en 

inblick i hur situationen ser ut genom andra människors perspektiv, för att på så sätt 

kunna skapa ett samband (Hartman, 2004). Våra egna förkunskaper om det valda ämnet 

är allmänna då vi inte har några personliga erfarenheter att relatera till vilket gör att den 

kvalitativa metoden passar vår studie.  

 

2.2 Induktiv forskningsstrategi 

 

I uppsatsskrivandet vill vi få fram information som behandlar ett tämligen nytt ämne och 

som det inte finns mycket tillgänglig data om. Vi utgår därför från teori som behandlar 

närliggande ämnen och som därför ingår i uppsatsens referensram.  Detta gör att vi väljer 

att använda en induktiv forskningsstrategi som hör till den kvalitativa metoden och som 

genererar teorier med ett tolkande hermeneutiskt synsätt. Det tolkande hermeneutiska 

synsättet väljer vi då det anser att det är en tillgång att gå in med viss allmän förkunskap 

och egna känslor i mötet med forskningsobjektet. Den hermeneutiska forskningen har 
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även tydliga drag av abduktion då forskningen ska pendla mellan helhet och olika 

synvinklar i forskningsakten. Avsikten är inte att nå fram till en precis tolkning utan det 

unika är att vi har möjlighet att fritt argumentera för vilken tolkning som uppfattas som 

den bästa. (Patel & Davidson, 2003)  

 

Vi analyserar vårt empiriska resultat utifrån vald referensram, syftet är dock att öka 

kunskapen om det valda ämnet med hjälp av insamlad data. Forskning som görs med 

induktiv metod bygger på empiriska studier som ger resultat, vilket sedan ligger till grund 

för vårt eget teoribyggande och hypotesskapande utifrån insamlad data (Bryman & Bell, 

2005). Vad som måste uppmärksammas är att en tillämpad induktiv ansats i ett 

forskningsarbete inte alltid måste leda till en väl fungerande teoretisk referensram, i vissa 

fall kan den resultera i betydande empiriska resultat (Bryman & Bell, 2005). När vi 

använder oss av induktiv forskning utgår vi från empiriska studier då vi inte har en 

betydande teoretisk grund att utgå från. Detta gör att det kan anses som om de som 

använder sig av en induktiv forskningsstrategi inte har några förutfattade meningar kring 

det ämne de studerar.  Resonemanget stämmer dock inte fullt ut då samtliga forskare har 

åsikter och föreställningar om hur de empiriska resultaten bör framstå. Det är omöjligt att 

helt bortse från en viss förutfattad mening om ämnet, oavsett om forskningen har en 

induktiv ansats eller inte. (Patel & Davidson, 2003) 

 

2.3 Urval 

 

Det kan förekomma att forskare som använder sig av kvalitativa undersökningsmetoder 

baserar sina urval av respondenter på egna subjektiva värderingar, fördomar och känslor. 

Det kan då finnas risk för att forskarna utvecklar en viss sympati gentemot 

respondenterna och den objektiva tolkningen av svaren undermineras. Om en forskare 

känner nära samhörighet med en respondent kan det bidra till att forskaren finner 

svårigheter i att skilja sin roll som objektiv forskare från att vara subjektivt tyckande. 

(Bryman & Bell, 2005) 
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I vårt arbete med att välja ut våra respondenter är vi noga med att inte påverkas av 

subjektiva preferenser vilket gör att vi inte har någon djupare förkunskap om de aktörer 

som används i studien. Vi grundar vårt urval av respondenter på egna efterforskningar 

och ett utbrett informationssökande.  

 

Då vi granskar smslångivare i uppsatsarbetet faller det sig självklart att intervjuer ska 

genomföras med företag verksamma i denna bransch. Vi har sökt upp ett antal olika 

smslångivare genom deras hemsidor och slumpvis valt ut företag som vi kontaktat genom 

e- post och telefonsamtal. Vi har sammanlagt kontaktat sexton stycken smslångivare, 

men upptäckt att det var svårt att få en intervju då majoriteten av dem inte ville låta sig 

intervjuas. Vi har fått kontakt med tre smslåneföretag: Ferratum Sweden AB där 

respondenten, som besitter en högre position i företaget, vill vara anonym, Folkia AB 

som representeras av VD Per Spångberg och Mobillån Sverige AB som representeras av 

VD Magnus Johansson. De tre smslåneföretagen är lokaliserade i Stockholmsområdet.  

 

Vi har valt att intervjua Kronofogdemyndigheten då de vet vilka konsekvenser det kan 

medföra när en låntagare som tar ett smslån inte kan betala. Vi har kontaktat 

kundtjänstavdelningen på Kronofogdemyndigheten i Kalmar, som i sin tur förmedlade 

vår förfrågan om en intervju till Maria Betelid som arbetar på indrivningsavdelningen 

sedan sju år tillbaka.  

 

Vi har kontaktat Finansinspektionen för att få höra deras åsikt om smslångivarnas 

verksamhet och hur de arbetar för att granska företagen.  Vi fick vetskap om Mira 

Naumanen, ansvarig för åtgärder mot penningtvätt, på Finansinspektionen genom att ha 

läst hennes publicerade rapport om smslån. Vi tog kontakt med förfrågan om en intervju 

genom att skicka e-post till den adress som angivits i rapporten.   

 

Vi har inga djupare förkunskaper inom juridik vilket har gjort att vi valt att ta kontakt 

med Claes Martinson som är doktor i civilrätt på juridiska institutionen vid Göteborgs 

universitet. Anledningen till att vi vill ha ett juridiskt utlåtande är att kritik gällande ocker 

och missvisande marknadsföring har förts fram gällande smslångivarnas verksamhet. 
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Kontaken med Martinson har skett genom e-post eftersom vi uppmärksammat honom i 

media där han uttalat sig om smslån.  På detta sätt fick vi reda på att han har kunskaper 

inom ämnet.  

 

Vi har kontaktat Konsumentverket främst för att få djupare förståelse för hur 

smslångivare enligt lag får marknadsföra sig och för att se vilket inflytande denna 

myndighet har på smslångivare.  Vi kontaktade Konsumentverkets kundtjänst och fick 

därigenom e- postadresser till Margareta Lindberg, utredare privatekonomi och Ulrika 

Edlund, jurist enhet två som är de ansvariga för frågor rörande smslån.  

 

Swedbank har haft ett samarbete med olika smslångivare men avbröt samarbetet då de 

ansåg att verksamheten var ”oseriös”. Vår respondent Jan Gustavsson anser vi är en 

pålitlig källa då vice VD´n på Swedbank ansåg att han var den mest lämpliga personen att 

besvara våra frågor.   

 

Vi har kontaktat inkassoföretaget Svea Inkasso AB, som hjälper ett flertal smslångivare 

med sin indrivning av obetalda lån, genom att ringa till företagets telefonväxel som i sin 

tur vidarebefordrade samtalet till den person som var mest lämpad att svara på våra 

frågor. Den sakkunniga respondenten från Svea Inkasso benämns enbart respondenten i 

uppsatsen då denne vill vara anonym.  

 

2.4 Undersökningstekniker 

 

De kvalitativa intervjuerna inom kvalitativ forskning syftar till att få fram ett svar på 

frågeställningarna som ska undersökas i uppsatsen. De ska även inriktas på att se 

respondentens ståndpunkt, synsätt samt uppfattning om det aktuella intervjuämnet. 

Intervjuerna tenderar att vara mindre strukturerade till skillnad från kvantitativa intervjuer 

vilket gör att intervjuerna kan fortlöpa efter vad respondenten anser vara relevant och 

riktigt En semistrukturerad samtalsintervju innebär att den som intervjuar har 

förutbestämda frågor som han/hon vill ha svar på, men ordningsföljden på frågorna kan 
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variera beroende på vem respondenten är. Tillvägagångssättet ger respondenten utrymme 

till att besvara frågorna på ett fritt sätt under samtalets gång och intervjuaren får 

möjlighet att ställa följdfrågor. En semistrukturerad intervju anser vi kan ge ökade 

möjligheter för flexibilitet samt att vi kan anpassa och styra intervjun till vår fördel. 

(Bryman & Bell, 2005) Vi försöker noggrant formulera de frågorna vi ställer på ett sätt 

som inte ska kunna missuppfattas (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Intervjuer med smslångivarna genomfördes mellan datumen 2008-11-25 och 2008-12-05 

via e- post med respondenter från företagen Ferratum och Mobillån Sverige AB. De två 

olika företagen fick svara på samma frågor och genom uppsatsen gång har vi haft en 

kontinuerlig kontakt via e- post med respondenterna då de ställde sig positiva till 

följdfrågor. Per Spånberg, VD för Folkia AB, intervjuades via telefon 2008-12-08. Vi 

använde oss då av samma frågor som ställdes i e – postintervjuerna med de andra 

smslångivarna, dock utvecklades frågorna av Spångberg som kom med nya infallsvinklar.  

 

Vår intervju med Maria Betelid på Kronofogdemyndigheten genomfördes på 

myndighetens kontor i Kalmar 2008-11-28. Båda författarna var närvarande vilket vi 

anser vara positivt då möjligheterna för en mer resultatrik samtalsintervju ökar när det 

ges tillfälle för en mer flödande konversation. På detta sätt kunde vi båda vara 

uppmärksamma på Betelids svar för att sedan kunna arbeta med informationen och återge 

den på ett rättvisande sätt. Intervjun spelades in med hjälp av en diktafon vilket senare 

underlättade bearbetningen av den erhållna informationen.  

 

Intervjun med Mira Naumanen på Finansinspektionen genomfördes via e- post. Svaren på 

intervjufrågorna erhöll vi 2008-12-03 och det genomfördes även en kortare intervju med 

kompletterande frågor via telefon.  

 

Intervjun med Claes Martinson som är doktor vid juridiska institutionen på Göteborgs 

universitet, genomfördes via e- post. Svaren på ställda intervjufrågor fick vi 2008-12-04. 

En vidare e-post kontakt har också följt med kompletterande frågor och svar.  

 



Framtidens lånemarknad – tillgänglig och anonym 

 

15 

 

Intervjun med Lindberg och Edlund på Konsumentverket genomfördes via e-post och 

respondenterna skickade sina svar till oss 2008-12-11.  

 

Intervjun med Jan Gustavsson från Swedbank genomfördes via e-post 2008-12-12. Vi 

hade då tidigare tagit kontakt med Swedbank´s vice VD Kjell Hedman via e-post som 

vidarebefordrade oss till sin kollega Jan Gustavsson.   

 

Vår intervju med respondenten från Svea Inkasso AB utfördes via e-post, och vi erhöll 

svar på ställda frågor 2008-12-12. 

 

De respondenter som vi har valt ut kommer från olika myndigheter och företag vilket gör 

att frågorna har anpassats till vad respektive myndighet och företag kan tänkas ha 

kunskap om. Olika aktörer har skilda intressen och insyn i smslångivarnas verksamhet, 

något vi har anpassat i vår empiriinsamling efter.   

 

2.5 Datainsamling  

 

Primärdatainsamling och sekundärdatainsamling är två olika tillvägagångssätt att samla 

in data på. Vi använder oss av primärdatainsamling när vi ska samla in information för ett 

särskilt ändamål och syfte, den informationen är befintlig och har inte samlats in tidigare. 

Primärdata är det material vi får fram efter utförda intervjuer med valda respondenter. 

Sekundärdatainsamling baseras på information som redan finns och som samlats in för ett 

tidigare syfte. Insamlingen av sekundärdata kan ske genom exempelvis böcker, rapporter 

och vetenskapliga artiklar samt inhämtas från olika myndigheters och företags officiella 

hemsidor.  Den sekundära datainsamlingen är en mindre kostsam metod i både tid och 

pengar när det gäller att införskaffa och ta del av informationen. Det finns dock nackdelar 

med sekundärdatainsamling då vi kan behöva mer information än vad sekundärdata kan 

ge.  Det bör även uppmärksammas att all sekundärdata inte alltid är pålitlig, aktuell eller 

relevant. Det gäller därför att vi är kritiska i vår bedömning och att den insamlade 

informationen är objektiv (Patel & Davidsson, 2003). I uppsatsen använder vi oss av både 
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primär- och sekundärdatainsamling då vi införskaffar information genom intervjuer och 

litteratur, hemsidor, artiklar och rapporter.  

 

2.6 Validitet och källkritik 

 

Vi förhåller oss kritiska till de fakta som presenteras i uppsatsen och vi tar hänsyn till när 

och var informationen har uppkommit. Vi använder information från Internet vid ett 

flertal tillfällen vid hämtning av artiklar och allmän information från officiella hemsidor. 

Vi bedömer trovärdigheten av internetsidorna som tillförlitliga men är medvetna om att vi 

enligt Patel & Davidsson (2003) måste förhålla oss mycket källkritiska till allt material. 

Vid osäkerhet om information är korrekt jämför vi den med flertalet av varandra 

oberoende internetkällor. 

 

Relevans och giltighet inkluderas i begreppet validitet. Relevansen avgör hur relevant den 

empiriska informationen är i förhållande till problemformuleringen. Giltigheten 

behandlar samhörigheten mellan det empiriska och teoretiska tankeutbytet. (Andersen, 

1998) Validiteten har stor betydelse då den avgör hur pålitlig och trovärdig insamlad 

information är och i vilken grad forskningsdata och metoder är riktiga och exakta 

(Denscombe, 2000).  

 

Vi delar i vår uppsats in människor i relevanta ålderskategorier och för att öka förståelsen 

för vilken ålder som avgör generationen vi syftar på innefattar den yngre generationen, 

enligt vår mening, människor upp till 39 år. Medelåldern innefattar människor i åldrarna 

40- 65 år och med den äldre generationen menar vi människor i åldrarna 65 år och uppåt.   

 

Vi genomför ett flertal e-postintervjuer i vår uppsats och intervjuerna har en kvalitativ 

karaktär.  Detta då intervjuerna är djupgående och respondenten ska få god tid på sig att 

svara för att vi ska kunna få så utförlig och korrekt information som möjligt. Det som bör 

uppmärksammas och är en kritik mot att använda sig av e-postintervjuer är att vi inte 
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personligen träffar respondenten. Detta medför att det inte går att läsa av utseende, 

tonläge, gester och kroppsspråk. Det kan inte heller ställas omedelbara följdfrågor när 

intervjusvaren skickas via e-post. Vi anser dock inte att detta utgör något större problem 

om respondenten ställer sig positiv till att bli kontaktad för ytterligare frågor och 

kommentarer om den angivna informationen.   

 

Vi hade om möjligt föredragit fler personliga intervjuer istället för e- post- och 

telefonintervjuer. Kalmar är en mindre stad vilket gör att företag föredrar att förlägga sitt 

huvudkontor i en större stad som Stockholm. Detta gör att vi på grund av ekonomiska och 

tidsmässiga svårigheter valt alternativa sätt att genomföra intervjuer på.  Vi vill även 

poängtera att ett flertal av respondenterna föredrog att ha en e- postintervju då de inte 

hade tid för ett personligt möte.  

 

I och med att smslån är ett relativt nytt fenomen finns det inget större utbud av 

facklitteratur i ämnet.  Vi väljer istället att utformat vår referensram med hjälp av 

litteratur som behandlar ämnen som kan knytas an till smslån. Vi använder oss även av 

flertalet internetkällor då de i stor utsträckning är ständigt uppdaterade.  

 

Vi är medvetna om att respondenterna kan väga in mycket egna åsikter och försöka 

försköna bilden av sin verksamhet i intervjuerna. Detta gäller särskilt smslångivarna då 

de har fått utstå mycket kritik för sin verksamhet vilket kan göra att de främst framhäver 

positiva aspekter av smslånetjänster. Vi kan dock inte avgöra vad som är det ”sanna” 

svaret på en fråga. Vi har därför valt att intervjua flera aktörer som är i kontakt med 

smslångivarna i olika sammanhang. Detta gör att vi kan jämföra given information och 

kritisk granska de svar som smslångivarna uppger.   
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3. Referensram 

________________________________________________________________________ 

I detta kapitel behandlas inledningsvis lånemarknadens utveckling och risker. Vidare 

beskriver vi det mobila samhällets utveckling samt hur mobilens funktioner påverkar 

människors vardag. Vi beskriver även hur en konsument tar ett smslån samt vilka 

konsekvenser smslån kan medföra. Avslutningsvis tar vi upp hur en smslångivare får 

marknadsföra sig samt varför det är viktigt att ett företag har en värdegrund.  

________________________________________________________________________ 

 

3.1 Lånemarknadens utveckling 

 

Utvecklingen på bankområdet är det i stor utsträckning samhällets kapitalbehov som har 

styrt.  Vid tillkomsten av riksbanken år 1657 var det i stort sätt statens kreditbehov som 

styrde framväxandet av olika institut för lämnande av kredit. Nya bankformer tillkom i 

takt med att näringslivets förändrades och kapitalbehovet i samhället ökade. Dessa banker 

lånade inte bara ut pengar, de bedrev även i större och mindre utsträckning annan 

verksamhet med anknytning till penninghantering. I och med industrialismens 

genombrott i Sverige ökade bankväsendets betydelse. Bankerna fick en alltmer viktig roll 

i samhället som kreditgivare till näringslivet, även privatpersoner förlitade sig mer på 

banken. (Falkman, 2004) 

 

I dagens samhälle år 2008 finns det olika sorters kreditgivare som kan delas in olika 

grupper: banker, kapitalplacerande institut och kreditmarknadsföretag.  De två 

förstnämnda grupperna handlar främst med långsiktiga krediter och 

kreditmarknadsföretag är mer framstående inom snabbkrediter. (Lennander, 2001) 

 

Ett kreditmarknadsföretag är enligt lagen om finansieringsverksamhet antingen ett 

svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening. För att bedriva 

kreditmarknadsföretag måste företaget få tillstånd att driva finansieringsverksamhet. Om 

tillstånd ges eller inte beror bland annat på företagets kapitalsituation, verksamhetsplan 
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samt ägare- och företagsledning. Företagen står även under tillsyn av Finansinspektionen, 

som kontrollerar att verksamheten är auktoriserad. I kategorin kreditmarknadsföretagen 

ingår näringslivsinstitut, bostadsinstitut och finansieringsbolag. (Lennander, 2001)   

 

Finansieringsbolag skiljer sig från banker då de i första hand inte anskaffar kapital genom 

att låna från allmänheten. Finansieringsbolag lånar istället av marknaden, i första hand 

från banker. Större finansieringsbolag har i flertalet fall kapitalstarka ägare i form av 

exempelvis svenska eller utländska börsbolag. Det förekommer även att banker har 

helägda dotterbolag som är finansieringsbolag.  Detta då finansieringsbolagen kan 

bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte bankerna kan arbeta efter och som heller inte 

lämpar sig för bankernas verksamhet. Finansieringsbolagen kan också låna ut pengar utan 

de krav på säkerhet som ställs på bankerna. (Andrén, 2003) 

 

3.1.2 Lånemarknadens risker 

 

Det har skett en utveckling inom bankvärlden under senare delen av 1900 – talet vilket 

har inneburit en utvidgning av den traditionella funktionsfördelningen på 

kreditmarknaden. För att behålla eller för att öka sin marknadsandel har banker utvecklat 

sitt sortiment av tjänster och sökt nya verksamhetsområden.  Detta har medfört nya risker 

i bankernas verksamheter, samtidigt som det har lett till nya krav på lagstiftningen. 

(Falkman, 2004) 

 

I finansiella företag utsätts verksamheten för olika former av risker. Riskerna har ett nära 

samband med de olika funktioner som företagen fyller på den finansiella marknaden och 

då främst kreditmarknaden. Kreditrisk uppkommer vid all kreditgivning och är en 

befintlig risk som avser kredittagarens möjlighet att kunna fullgöra sina åtaganden enligt 

kreditavtalet som är upprättat. Risken avser även om den ställda säkerheten täcker 

kreditgivarens fordran eller inte. I samma stund som en bank eller en annan kreditgivare 

beviljar ett lån tar de på sig riskerna med att låntagaren eventuellt inte kommer att kunna 

betala räntor och amorteringar på lånet.  Denna osäkerhet har flera orsaker, en sådan är 
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att den samhälls- och företagsekonomiska utveckling aldrig helt kan förutsägas. Eftersom 

kreditgivaren inte vet hur pålitlig kredittagaren är, kan kreditgivaren höja räntan för att 

kompensera för förluster som kan uppkomma i framtiden på grund av obetalda lån och 

skulder. (Falkman, 2004) 

 

Kredittagare kan komma att ta stora risker när de väl får ett lån, vilket är något som 

kreditgivaren måste ha med i sina beräkningar för ränta och avgifter. Antingen kan 

utfallet av risktagandet resultera i en vinst i form av minskade kostnader för kredittagaren 

eller i en förlust. Uppstår det en förlust kommer kreditgivaren att få dela förlusten med 

kredittagaren eftersom kredittagaren inte kommer att kunna betala tillbaka lånet.  För en 

kreditgivare är det problematiskt att dels bedöma kreditvärdigheten hos befintliga och 

framtida låntagare, och dels att kontinuerligt övervaka låntagaren. (Falkman, 2004) 

 

Allmänna konsumentskyddsintressen har ett nära samband med låntagarnas intresse av 

skydd. Det finns både en social och ekonomisk betydelse av verksamheten i banker och 

kreditmarknadsföretag. Detta då berörda personer och företag har ett samhällsintresse av 

att verksamheterna bedrivs på ett tillfredsställande sätt och att åtaganden infrias, ur 

stabilitets-, soliditets- och ur konsumentsynpunkt.  Det finns skäl att tillvarata 

konsumenternas intresse bland annat vad gäller marknadsföring, utformning av olika 

villkor och integritetsskydd. Enskilda personer befinner sig ofta i underläge i förhållande 

till de företag och instanser som erbjuder olika finansiella tjänster. All slags 

penninghantering kan innebära risker för stöld, rån, förfalskning och manipulation. Vid 

all betalningsförmedling gäller det att personer och företag, som utnyttjar ett visst 

betalsystem, kan vara säkra på att förmedlaren alltid har genomfört den avtalade 

prestationen. (Falkman, 2004)   
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3.2 Lån utan säkerhet 

 

3.2.1 Blancolån 

 

Bankrörelselagen föreskriver att kreditgivare normalt sett ska kräva betryggande säkerhet 

vid utlåning.  Långivaren får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses icke 

behövd.  En kredit utan säkerhet kallas för blancolån. (Andrén, 2003) Det är en kredit 

som ges enbart med låntagarens återbetalningsförmåga som underlag. De långivare som 

förmedlar blancolån tar i nästan samtliga fall en kreditupplysning på sina kunder innan de 

får låna, detta för att se hur personens ekonomiska situation ser ut. Ett engångslån av en 

viss summa eller en kredit kopplad till en persons lönekonto är två olika sätt som ett 

blancolån kan utföras på.  Det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder blancolån 

och de har olika finansiella tilläggstjänster som är kopplade till denna typ av lån. De 

företag som utför blancolån till privatpersoner måste inte ha tillstånd av 

Finansinspektionen och det kan därför som privatperson vara svårt att i förväg försäkra 

sig om att företag som erbjuder denna typ av lån är pålitliga. (Blancolån- ett faktablad, 

2008-11-20) 

 

3.2.2 Nobelpris för mikrolån 

 

Mikrolånefinansiering är till för att ge människor som lever med små ekonomiska 

marginaler, både finansiell och icke finansiell service för att få möjlighet att uppnå 

ekonomisk självständighet. Människor kan då dra nytta av de fördelar som följer i form 

av en inkomstsäkerhet, tillgång till att köpa mat och social säkerhet i form av exempelvis 

boende och sjukvård. Professor Muhammad Yunus, mottagare av Nobels fredspris 2006, 

anser att mikrolånen är en social affär som bidrar till ekonomisk och social utveckling 

från grunden. (Khoja & Lutafali, 2008)  
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The Grameen Bank grundades år 1976 och professor Yunus gjorde den känd genom att 

erbjuda mikrokrediter, små lån som gav människor möjligheten att investera i produktiva 

tillgångar och på så sätt förbättra sin ekonomiska och sociala status. Grameen bank har 

genom åren försett tre miljoner människor av Bangladesh´s fattigaste 

jordbruksbefolkning med mikrolån till ett värde av över fyra biljoner US dollar.  

Grameen Bank har lyckats vara vinstdrivande genom att nittioåtta procent av lånen 

betalas tillbaka. (Khoja & Lutafali, 2008) 

 

Det finns flera faktorer som talar för att mikrolånefinansieringen är här för att stanna. 

Feedbackmekanismen mellan klienter och långivare gör att låntagare i framtiden kan 

utbildas och fungera mer effektivt. Nätverken kan bygga upp affärsallianser där köpar- 

och säljarkraften från låntagarna ger dem en social makt och styrka. Detta visar hur 

viktigt det är att framgång byggs nedifrån med hänsyn till de sociala, kulturella, 

ekonomiska och sociala behoven i samhället. (Khoja & Lutafali, 2008) 

 

3.3 Den mobila teknikens implementering i samhället 

  

3.3.1 Det mobila samhällets utveckling 

 

Enligt vad författaren Anders Jonson skriver i boken ”Den mobila verkligheten - inte 

bara prat” sker det ständigt en utveckling av det mobila samhället där människor 

ständigt kan vara digitalt tillgängliga. Författaren Jonson är styrelseordförande och 

grundare av Nocom AB som är ett företag som arbetar med innovativa IT- lösningar för 

företag i Norden. Han anser att ny teknik även speglar att människors beteende och behov 

förändras. Människor, pengar och varor är i ständig rörelse och de rör sig allt snabbare, 

nyckeln för att företag ska hinna med utvecklingen och överleva är därför att utgå från 

kundens beteende och krav. Detta sker med hjälp av en utvecklad användning av ny 

teknik som ger företag möjligheter att effektivisera sin verksamhet. (Jonson, 2001) 

Nyttan av mobiltelefonen i dagens samhälle är stor och den utgör en viktig komponent i 

den mobila verkligheten då den fungerar som en bärbar kommunikations terminal. 
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Företag kan nuförtiden nå ut till sina kunder via mobiltelefonen med hjälp av olika 

nättjänster och de strävar efter att göra kommunikationen så snabb och säker som möjligt.  

För att företag ska kunna möta kunders behov och krav måste de ha kontroll över sin 

information i arbetet med att stärka sina kundrelationer och sitt varumärke. (Jonson, 

2001) 

 

Jonson (2001) anser att många tror att saker och ting gällande teknikens framfart ska 

stagnera med tiden, men faktum är att allt runt omkring oss är i ständig förändring och 

utveckling. Vi kan därför inte vänta på att utveckling och förändring ska lunga ner sig 

eller stanna av, det kommer enligt Jonson (2001) aldrig att ske. Företag måste därför 

anpassa sig till dagens teknik och dess möjligheter som ges för att kunna överleva på en 

framtida marknad. Jonson (2001) lyfter fram tre begrepp som han anser är viktiga i 

nutidens samhälle: tid, tillgänglighet och kontroll. Konsten att frigöra tid är nyckeln till 

att bli framgångsrik i den mobila verkligheten då vi lever i ett allt globalare och mer 

kapitalistiskt samhälle. (Jonson, 2001) 

 

Mobiltelefonikommunikationen har förändrat förutsättningar och människors beteenden. 

Nya affärsmöjligheter har skapats för producenter av olika tjänster och mycket går nu ut 

på att nå rätt person vid rätt tidpunkt. Mobilanvändare kommunicerar och konsumerar via 

en personlig bärbar terminal oavsett var de befinner sig eller vid vilken tidpunkt. 

Människor blir allt rörligare och mobilen kopplar användare och tjänsteproducenter 

närmare varandra i det dagliga livet med mer personanpassade tjänster. De bästa 

affärsrelationerna bygger enligt Jonson (2001) på förtroende, vänskap och omtanke. En 

nöjd kund är den som får hjälp av sin leverantör i samma stund som ett behov uppstår. 

(Jonson, 2001) 

 

Bankers användande av ny teknik 

 

Banker kan inte ha råd med att erbjuda personliga tjänster till samtliga kunder genom en 

personlig bankman. Detta har gjort att det är just bankerna som leder utvecklingen av 

digitala relationer över Internet i världen. Bank och finans är två branscher som drar stor 
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nytta av global handel. För banker och stora kreditföretag gäller utnyttjandet av Internet 

att kommunikationskostnader minskar betydligt. Det är dock mycket viktigt att lösa 

säkerhetsproblem, både mentalt hos kunden för att skapa förtroende men även genom 

tekniska lösningar. Detta krävs för att effektivisera verksamheten och ta sig förbi ny 

tekniks mognadsfas. (Jonson, 2001) 

 

3.3.2 Ökad tillgänglighet 

 

Datorer, internet och mobiltelefoner utgör materiella och tekniska förändringar som kan 

påverka människors liv på olika sätt. Människor anpassar sina liv till de nya 

förutsättningarna som tekniken skapar, men de anpassar även tekniken till sina liv. 

(Thulin, 2004)  

 

I det nutida moderna samhället är det mer en regel än ett undantag att alla svenskar har en 

mobiltelefon och den är ett väl använt verktyg för många både på fritiden och i arbetslivet 

(Jonson, 2001). Även om innehavet av mobiltelefoner, datorer och Internet ökar är det en 

stor grupp som står utan tillång till de moderna kommunikationsverktygen. Det är den 

yngre generationen i Sverige som har tillgång, medan den äldre generationen i hög 

utsträckning inte är så väl representerade användare av de moderna 

kommunikationsverktygen. (Thulin, 2004) Frågan kan ställas om människor är slavar 

under sin mobiltelefon och om de verkligen har full kontroll över den. Det är företagen, 

deras anställda och kunder som äger behoven av mobiltelefonen och driver marknaden. 

Med nya trådlösa, elektroniska kanaler blir vi fria att agera efter våra egna förutsättningar 

och på våra egna villkor, ”frihet under ansvar”. Människor har vant sig vid att 

information är tillänglig när de behöver den och den nya generationens livsstil har 

bidragit till trådlösa infrastrukturer som tillsammans med ett globalt affärsklimat skapar 

hårdare konkurrens om varje individs uppmärksamhet. För att vara konkurrenskraftiga 

måste företag ständigt arbeta produktivare och utnyttja teknikens möjligheter, framförallt 

för att effektivt kunna kommunicera med sina kunder. (Jonson, 2001) Platsbundenhetens 

begränsningar reduceras genom användningen av mobiltelefonen då människor kan vara 
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tillgänglig även när de har lämnat hemmet. I och med att människor blir mer oberoende 

av rumsliga restriktioner skapas en frihet gällande var och när olika aktiviteter i vardagen 

kan förläggas. (Thulin, 2004) 

 

Mobilen har ersatt mycket av den dåtida kontaktformen och de fysiska träffpunkterna, 

mobilen har också bidragit till att människor kan vara mer anonyma i sin kommunikation 

och i sitt informationsutbyte. Detta kan även resultera i att människor använder det som 

är mest tillgängligt men inte alltid det mest lämpliga. Kontroll är ett viktigt begrepp som 

kommer till uttryck i diskussionen om mobiltelefonins användning. Företag måste ha 

kontroll för att vinna sina kunders förtroende då de väljer den information och de 

produkter som de anser sig kunna lita på. (Jonson, 2001) 

 

3.3.2 Den verkliga kundnyttan 

 

Slutanvändare och konsumenter befinner sig högst upp i affärskedjan. Exempelvis väljer 

de den bank som ska ha hand om deras pengar, som de sedan använder för att köpa varor 

och tjänster med. Banker och finansieringsbolag är därför viktiga för utvecklingen av nya 

digitala e- kanaler. För att vara framgångsrik gäller det att nå rätt person med rätt 

information, vid rätt tillfälle var i världen personen än befinner sig. I dagens samhälle ska 

människor förstå och göras medvetna om att information är tillgänglig när de behöver 

den ”just-in-time” på ett enkelt och naturligt sätt. De företag som är vinnare är de som 

kostnadseffektivt kan anpassa sina försäljningskanaler och informationssystem till de nya 

digitala informationskanalerna. (Jonson, 2001) 

 

Jonson (2001) anser att verklig kundnytta är uppfylld när alla parter upplever en tjänst 

som positiv. Ett av de främsta exemplen på verklig kundnytta är Internetbankernas succé 

där bankerna använder sig av Internet för att effektivisera sin verksamhet och kunderna 

får en större frihet att genomföra sina bankaffärer tjugofyra timmar om dygnet. I detta 

exempel har både bankerna och kunderna blivit vinnare. Kunderna kan göra sina 

bankaffärer när de vill och banken tjänar mer pengar per transaktion. (Jonson, 2001)  
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Den ökade tillgängligheten som mobiltelefonin har givit många har även skapat nya 

behov. Människor har börjat inse att det går att ha information tillgänglig nästan 

samtidigt som den uppstår, i realtid. Den nya mobila Internettekniken har gjort att 

exempelvis banker kan betjäna sina kunder med relativt enkla verktyg som sms. Sms står 

för Short Messaging System och utnyttjar en elektronisk kanal för att förstärka och bygga 

relationer mellan människor i realtid. Sms distribueras betydligt snabbare än om samma 

information skulle förmedlas i pappersformat. Mobila e- kanaler fungerar i realtid och 

länkas mellan minst två personer. (Jonson, 2001) År 2007 fanns det cirka 8,2 miljoner 

privata mobila användare med registrerat abonnemang och aktiva kontantkort i Sverige.  

Samma år skickades även cirka 4843 miljoner sms i Sverige (Mälarstig m.fl., 2007).  

 

Den första aktören som såg möjligheten med den nya tekniken att fördjupa sina viktigaste 

kundrelationer och stärka sitt varumärke var SEB, Sveriges Enskilda Bank. SEB 

resonerade som så att fördelen med mobila tjänster är att de bidrar till att det går snabbt 

och är mycket enkelt vilket är viktiga förutsättningar för att göra tjänsten så intressant 

som möjligt. SEB hade som mål att bli först med mobila banktjänster och utnyttja detta 

för att stärka relationen med sina viktigaste kunder och samtidigt skapa god 

marknadsföring. (Jonson, 2001) 

 

Banker har varit viktiga aktörer i både beteendeförändring hos människor och 

teknikutveckling och det som drivit dem framåt är möjligheterna att göra stora förtjänster. 

I arbetet med att nå framgång krävs ständigt nyskapande lösningar. Möjligheterna till att 

kunna skicka och ta emot information oberoende av tid och rum kommer att dominera 

utvecklingen de närmaste åren. Ny teknik kommer att förändra människors beteende och 

behov. Våra behov som individer har alltid stått i centrum för utvecklingen och när 

människor förstår de trådlösa möjligheterna inser de att de kan bli allt friare i sitt 

handlande och öka sin och andras tillgänglighet. (Jonson, 2001) 

 

Jonson (2001) hävdar att det ”det århundrade vi gått in i kommer att handla om att skapa 

lönsamma relationer precis som det alltid har gjort, men nu på en global arena med 

nästan total tillgänglighet dag som natt”. Den mobila teknikens möjligheter kan göra att 
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vi inte längre behöver uppleva tid som en bristvara, vi kan istället producera all den tid vi 

behöver med hjälp av den kostnadsreducerande och effektiva teknikens utveckling. 

(Jonson, 2001) 

 

3.4 Smslånens uppbyggnad  

 

3.4.1 Smslånens utformning 

 

Smslån är en kortfristig kredit där människor kan ansöka om ett lån på mellan 500- 4000 

kronor via sin mobiltelefon eller Internet. Det sker en snabb utbetalning av pengarna och 

återbetalningstiden är kort, i de flesta fall en månad (www.smslån1.se/, 2008-11-20). Det 

finns inget som hindrar att samma person kan ta flera smslån samtidigt hos olika 

smslåneföretag (Konsumentverket Rapport 2007:17). Smslångivare anger inte någon 

ränta för smslånen i sin marknadsföring, de har istället en fast avgift beroende på vilket 

belopp som lånas. Ett smslån på 1000 kronor kan exempelvis kosta 300 kronor och ett 

smslån på 3000 kronor kan kosta 600 kronor. Det finns även de smslångivare som tar ut 

en ansökningsavgift på tjugofem till femtio kronor. Ansökningsavgiften är en 

administrationsavgift som måste betalas oavsett om smslånet beviljas eller inte. 

(www.smslån1.se/, 2008-11-20) Låneavgiften benämns med olika termer av 

smslångivarna själva. Den kan kallas administrationskostnad, administrationsavgift, 

handläggningskostnad, uppläggningsavgift et cetera (Konsumentverket Rapport 

2007:17). Uteblir betalning för smslånet, tillkommer det en påminnelseavgift och om 

lånet ändå inte betalas får låntagaren ett Inkassobrev med en inkassoavgift samt 

dröjsmålsränta. Det sista steget vid fortsatt utebliven betalning är att lånet hamnar hos 

Kronofogdemyndigheten vilket medför ytterligare kostnader. (www.smslån1.se/, 2008-

11-20) 

 

Smslån definieras som ”snabblån”, ”snabbkrediter” eller ”korttidskrediter” vilket syftar 

på snabbheten.  Ansöknings-, beviljnings- och utbetalningsprocessen tar cirka femton 

minuter (Konsumentverket Rapport 2007:17). När människor ansöker om smslån utanför 
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smslångivarnas öppettider behandlas ansökan så snart som möjligt efter öppning, vissa 

smslångivare har öppet dygnet runt (www.smslån1.se/, 2008-11-20). Smslångivarnas 

starkaste marknadsföringsargument är just snabbheten vilket beror på att de flesta 

smslångivarna inte gör någon tidskrävande och noggrann kreditprövning på låntagaren. 

En annan orsak som kan tänkas locka människor till att ta smslån är anonymiteten, 

smslångivarna frågar aldrig vad pengarna ska användas till, vilket skiljer sig från banker 

som i de flesta fall vill veta syftet med varför en människa vill låna pengar. 

(www.smslån1.se/, 2008-11-20) 

 

Det som utmärker smslånen är den korta löptiden och de låga kreditbeloppen. Det finns 

särskilda undantagsregler i Konsumentkreditlagen gällande små lån med kort löptid som 

gör att de krav som i vanliga fall ställs gällande kreditprövning, information och 

marknadsföring sätts åt sidan. Det finns dock vissa smslångivare som själva uppger att de 

innan de beviljar smslån, gör någon form av kontroll av varje kunds 

återbetalningsförmåga. Denna sortens utlåningsverksamhet med små belopp och korta 

löptider är inte tillståndspliktiga vilket betyder att Finansinspektionen bedriver full tillsyn 

av företaget, utan det krävs endast en registrering hos Finansinspektionen. 

(Konsumentverket Rapport 2007:17) 

 

Kraven för att ta ett smslån varierar mellan olika smslångivare, vissa lånar inte ut till 

människor med betalningsanmärkningar medan andra gör det. Generellt gäller att 

smslåntagare måste vara 20 år, en del långivare har 18 år som åldersgräns, och svensk 

medborgare. Den som ansöker om smslån måste också vara registrerad på det 

mobilabonnemang som sms:et skickas ifrån. (www.smslån1.se/, 2008-11-20) Vissa 

företag kräver istället att kundens mobilnummer är registrerat hos nummerupplysningen 

(www.kredit365.se, 2008-12-05). En del smslångivare kräver även att samtliga tidigare lån 

hos samma långivare måste vara avbetalad för att ett nytt lån ska beviljas. Det är mycket 

viktigt att läsa igenom samtliga villkor hos smslångivare innan ett smslån tas. Proceduren 

för att ta ett smslån skiljer sig något mellan olika smslångivare, men i de flesta fall 

skickar låntagaren ett sms med ett ord eller en fras till ett telefonnummer tillhörande en 

smslångivare. (www.smslån1.se/, 2008-11-20) 
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3.4.2 Smslån- en snabb kredit   

 

Utbudet av krediter ökar vilket har förändrat attityden till att handla på kredit jämfört med 

att handla kontant. Tidigare värderades kontant betalning högre än kreditköp, men det blir 

alltmer accepterat att handla på kredit. En undersökning som Konsumentverket har gjort 

visar dock att mer än hälften av de tillfrågade anser att det inte är acceptabelt att handla 

på kredit eller avbetalning, de i åldrarna arton till tjugofem år är särskilt negativa till 

detta. Bland de medverkande i undersökningen anser endast sju procent av männen och 

två procent av kvinnorna att smslån är ett bra sätt att skaffa sig krediter på. 

(www.konsumentverket.se, 2007-12-28) 

 

De flesta ungdomarna vet numera, på grund av den stora massmediala rapporteringen, att 

smslån ibland inte är någon bra affär. Märkbart få känner till någon som har bra 

erfarenhet av smslån. Detta kan enligt Konsumentverkets rapport bero på att det finns ett 

visst mörkertal. Det framkommer även i rapporten att det kan anses som skamligt att ta 

smslån vilket kan vara en bidragande orsak till att det inte talas så positivt om denna 

låneform. (www.konsumentverket.se, 2007-12-28) 

 

Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten har uppmärksammat den närmast 

explosionsartade utvecklingen av smslån och ser med oro på de negativa följdeffekter 

denna kreditgivning för med sig. Bland annat i form av ett kraftigt ökat antal ansökningar 

om betalningsförelägganden hos Kronofogdemyndigheten och risk för överskuldsättning 

för människor som tar smslån. För att bromsa de negativa följderna med skuldsättning 

genom smslån har Konsumentverket i en skrivelse till regeringen i augusti år 2007 gjort 

en formell begäran om tillsättningen av en utredning. Utredningen har till uppgift att göra 

en översyn av den lagstiftning som berör den låneverksamhet som allmänt kallas för 

”smslån”, ”mobil-lån” eller ”snabblån”. Det ska även föreslås åtgärder som bedöms 

relevanta för att begränsa de negativa följdeffekterna av smslånen för konsumenterna. 

(www.konsumentverket.se, 2007-12-28) 
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Hur ett smslån tas  

 

En smslångivare där kunden kan ansöka om lån via sms, vill att kunden ska ange belopp, 

förnamn, efternamn, personnummer, clearingnummer, kontonummer, adress, 

postnummer och postadress. När lånet är godkänt av långivaren, får kunden ett 

textmeddelande där denne ska godkänna lånevillkoren genom att svara ja. När lånet har 

godkänts sätts pengarna in på låntagarens bankkonto. (www.luckyloan.se, 2008-12-05) 

Andra smslångivares låneprocess går till så att ett ansökningsformulär ska fyllas i via 

hemsidan och samtliga uppgifter ska godkännas innan pengarna sätts in på låntagarens 

konto (www.kredit365.se, 2008-12-05). Det finns även en variant där den som lånar för 

första gången får en accept (ett avtal) från långivaren via post som ska skrivas under och 

returneras. När låntagaren skriver under och returnerar accepten verifierar denne sina 

uppgifter, anger kontonummer och bekräftar att den tagit del av långivarens villkor. 

(netlender.se, 2008-12-05) 

Prisjämförelse mellan olika smslångivare för att ta ett smslån på 1000 kronor: 

Företag Lånekostnad Ansökan Totalkostnad Återbetalning  Betalningsanmärkning är: 

SmsKredit 

Skandinavien AB 
290 kr 25 kr 1315 kr 30 dagar Accepterat 

Netlender 125 kr 0 kr 1125 kr 30 dagar Ej accepterat 

Risicum 200 kr 25 kr 1225 kr 30 dagar Ej accepterat 

Ferratum 250 kr * 0 kr 1250 kr 30 dagar Ej accepterat 

Folkia AB 250 kr 0 kr 1250 kr 30 dagar Ej accepterat 

Kredit 365 300 kr 0 kr 1300 kr 30 dagar Accepterat 

Lucky Loan 300 kr 20 kr 1320 kr 30 dagar Ej accepterat 

Meddelandelån 300 kr 20 kr 1320 kr 30 dagar Accepterat 

Smspengar 300 kr 20 kr 1320 kr 30 dagar Ej accepterat 

Smsfinans 300 kr 30 kr 1330 kr 30 dagar Accepterat 

Smsprivatkredit 300 kr 50 kr 1350 kr 30 dagar Accepterat 

* 240 kr vid andra lånet och 230 kr vid tredje (smslån1.se/) Källa figur: Egen 
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Priserna är senast uppdaterade 2008-06-15. I totalkostnaden ingår ansökningsavgift, 

uppläggningsavgift, avi- avgift och fast ränta om inte annat anges. (www.smslån1.se/, 

2008-11-20) Vi har även själva jämfört ovanstående kostnader och villkor på samtliga 

företags respektive hemsida.  

 

3.4.3 Ränta och avgifter  

 

En kreditgivare tar i regel ut en viss ersättning för den kredit som ges till kredittagaren.  

Priset på krediten kan vara utformat på olika sätt.  I normala fall består det av att 

kredittagaren får betala ränta till kreditgivaren.  Utöver räntan tar kreditgivaren i de flesta 

fall även betalt för kostnader som denne anses ha haft för krediten.  Det kan exempelvis 

vara kostnader för att lägga upp krediten och kostnader för att avisera kredittagaren om 

betalning av räntor. (Eriksson & Lambertz, 1993) 

 

Ur kredittagarens synvinkel är summan av räntor och eventuellt förekommande avgifter 

ett pris denne ska betala för krediten. Priset kan i sin tur ställas mot andra kreditgivare för 

att se om priset kredittagaren betalar är förmånligt. Kredittagaren ska inte endast jämföra 

räntevillkoren utan även den sammanlagda effekten av ränte- och avgiftsvillkoren. För att 

underlätta sådana jämförelser finns systemet med beräkning av den särskilda effektiva. 

räntan (Eriksson & Lambertz, 1993)  

 

I konsumentkreditlagen finns reglerat vad kredittagaren har för skyldigheter och 

rättigheter: 

 

”Enligt 12 § konsumentkreditlagen (1992:830) är kredittagaren skyldig att, 

utöver eller i stället för ränta, betala särskild ersättning för krediten (avgift) 

endast om sådan ersättning avser kostnader som kreditgivaren har för 

krediten. I motiven till stadgandet anges att en förutsättning för att 

kreditgivaren ska ha rätt att ta ut särskilda avgifter för krediten bör vara att 

avgiften avser en kostnad som kreditgivaren har för just den ifrågavarande 



Framtidens lånemarknad – tillgänglig och anonym 

 

32 

 

krediten. Vidare anges att kostnaden för en resurs hos kreditgivaren bör 

anses hänförlig till krediten i den mån resursen används för hanteringen av 

krediten. Som exempel på kostnader som omfattas av stadgandet nämns 

uppläggningskostnader, kostnader för värdering av säkerheter och 

aviseringskostnader” (prop. 1991/92:83 s. 55 och 118,   

                                                        www.marknadsdomstolen.se, 2008-12-06) 

 

Effektiv ränta 

 

Den effektiva räntan är den sammanlagda kreditkostnaden, ränta plus avgifter så som 

aviseringsavgift och uppläggningsavgift, som ska uttryckas i en årlig procent av 

kreditbeloppet. Den effektiva räntan är ett verktyg för att kunna jämföra olika krediter 

med varandra. En näringsidkare måste enligt konsumentkreditlagen lämna information 

om den effektiva räntan för krediten vid annonsering, skyltning och annan liknande 

marknadsföring. (www.konsumentverket.se 2008-12-05) 

 

Den formel som används vid beräkningen av den effektiva årsräntan utgår från att lånet 

löper på minst ett år eller att lånet jämte ränta förnyas fortlöpande under året och att 

samma nominella ränta används. Lånet på snabbkrediter förnyas dock inte i praktiken. 

När det gäller krediter på mindre belopp och med kort löptid får konsumenten en riktigare 

bild av kostnaderna om årsräntan uppges inklusive samtliga kostnader för kreditgivning. 

Detta räknas ut på följande sätt: 

ränta   +  kostnader      x    365         x  100  =  ränteprocent 

lånebelopp                     lånetid 

 (http://www.tem.fi/, 2008-12-08) 

3.4.4 Marknadsföring 

 

Kreditmarknadsföring bedöms striktare än annan reklam då konsumenten ska ha 

möjlighet att jämföra alternativ och få information om vad lånet kan komma att betyda 

för den egna ekonomin (www.konsumentverket.se, 2005-06-29). 
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Vid sin marknadsföring har kreditgivare ett ansvar för att inte vilseleda konsumenterna 

om de ekonomiska konsekvenser lånet kan innebära samt vilka återbetalningsvillkor som 

gäller. Kreditgivare får inte framställa lånet som bekymmerfritt och en lösning på 

ekonomiska problem. Marknadsföringen får inte heller få konsumenten att fatta 

ogenomtänkta beslut och ingå ett kreditavtal förhastat. Det finns vissa obligatoriska 

uppgifter utöver de allmänna kraven som föreskrivs i konsumentkreditlagen som måste 

finnas med i marknadsföringen, och det är uppgiften om effektiv ränta och kreditkostnad.   

Villkoren för krediten ska i marknadsföringen anges så uttryckligt att de till sin 

uppbyggnad och språk kan förstås även av den som inte är insatt i kreditmarknaden, både 

kunskapsmässigt och juridiskt. Har en låntagare ingått ett avtal och i det sammanhanget 

förlitat sig på vilseledande marknadsföringsuppgifter, kan avtalet eller avtalsvillkoret 

tolkas till låntagarens fördel. Enligt marknadsföringslagen ska det även klart framgå vem 

som ansvar för marknadsföringen och vem som är kreditgivaren. (Wärnsund, 1998) 

 

Otillbörlig marknadsföring uppstår om kreditgivaren inte följer de ramar som anges i 

enlighet med marknadsföringslagens regler.  Vid ett avsteg från de uppsatta reglerna kan 

konsumentombudsmannen föra frågan vidare till tingsrätten, som i sin tur kan utdöma 

kreditgivaren med vite vid fortsatt marknadsföring. Tingsrätten kan även utdöma 

marknadsstörningsavgift. (Wärnsund, 1998) 

 

Konsumentverket anser att marknadsföringen av smslån är mycket omfattande 

(www.konsumentverket.se, 2007-07-25). Mobillån fälldes i marknadsdomstolen då 

företaget hade marknadsfört smslån som en snabb och bekväm lösning på ekonomiska 

problem. Domen har gjort så att det inte längre är lagligt att marknadsföra smslån som 

snabba och enkla. Konsumentombudsmannen som stämde företaget ansåg även att 

företagets marknadsföring gällande lånetiden var undanskymd i reklamen som visades 

och att detta stred mot konsumentkreditlagen. (www.konsumentverket.se, 2007-07-25)  

Marknadsdomstolen ansåg dock inte att det sistnämnda påståendet, att lånetiden var 

undangömd, stred mot någon lag. Marknadsdomstolen poängterade i domen att det finns 

ett behov av en lagändring för att tvinga långivarna att vara tydligare i sin reklam 

angående kostnader och löptider för krediten. (www.konsumentverket.se, 2007-07-25) 
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Kotler (2004) skriver i sin bok ”Marketing: an introduction” om den så kallade 

Pullstrategin. I denna strategi används reklam och kundpromotion för att skapa en 

efterfråga. Om denna strategi lyckas kommer kunden finna ett behov och därmed 

efterfråga produkten eller tjänsten.  

 

Företag kan använda sig av radio och tv-reklam för att komma åt sin målgrupp. Det har 

bildats en hög konkurrens mellan företagen då det finns flera smslångivare etablerade på 

den svenska smslånemarknaden. Konkurrans bidrar till att företag måste profilera sig 

starkare på marknaden. Kotler (2004) menar att det är viktigt att den reklam som ett 

företag sänder ut ska vara enkel för konsumenten att jämföra med andra företags 

produkter eller tjänster. Detta för att konsumenten på ett överskådligt sätt ska kunna se 

vilket företag den anser har de bästa villkoren. (Kotler, 2004)  

 

3.5 Kreditupplysning 

 

Kreditupplysning är information om människors ekonomiska förhållanden som kan 

hjälpa en kreditgivare att göra en ekonomisk bedömning och på så sätt förebygga risken 

för finansiella förluster som beror på att människor inte kan betala tillbaka sina lån. I 

Sverige finns alla personer över femton år med i kreditupplysningsregister och det är 

Datainspektionen som har tillsyn över kreditupplysningsföretag. 

(www.konsumentverket.se, 2008-01-23) Det företaget får fram genom att ta en 

kreditupplysning på en person är:  

 

• Namn  

• Folkbokföringsadress  

• Civilstånd  

• Taxering (inkomst, skatt, förmögenhet, fastighetsinnehav, näringsverksamhet, 

mm)  

• Betalningsanmärkningar  
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• Skuldsaldo till Kronofogden  

• Kreditengagemang (finns endast för banker och finansbolag)  

• Förordnande om förvaltare  

• Förlorad ID-handling  

(www.folkia.se, 2008-12-08). 

Det krävs att den som begära en kreditupplysning ska ha legitimt behov av den, och varje 

gång som ett kreditupplysningsföretag har lämnat ut uppgifter om en privatperson ska 

denne få ett skriftligt meddelande om vilka uppgifter som har lämnats ut 

(www.konsumentverket.se, 2008-12-05). Det finns ett femtontal kreditupplysningsföretag 

i Sverige och de största är Upplysningscentralen UC, Kreditfakta och Dun & Bradstreet 

(www.kronofogdemyndigheten.se, 2008-07-10).  

 

En betalningsanmärkning är ett tecken på att privatpersoner inte har skött sina 

betalningar, vilket exempelvis kan leda till att de inte beviljas kredit eller lån. 

Betalningsanmärkningar utfärdas inte av Kronofogdemyndigheten utan ordet 

betalningsanmärkelse är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal 

uppgifter som de samlat in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Flera 

av dessa uppgifter kommer från olika myndigheter så som till exempel Kronofogden där, 

kreditupplysningsföretagen hämtar uppgifter dagligen. (www.Kronofogdemyndigheten.se 

2008-07-10) För privatpersoner finns reglerat att en betalningsanmärkning tas bort från 

kreditupplysningsföretagens register senast tre år efter den dagen den tillkom 

(www.konsumentverket.se, 2008-12-05). Enligt Sara Ekstrand från Finansinspektionen är 

Smslånen undantagna från konsumentkreditlagen och företagen behöver därför inte göra 

någon kreditprövning. Detta gäller lån under cirka 4000 kronor. På justitiedepartementet 

förbereds ett lagförslag som stramar åt marknaden för smålån. (www.dn.se, 2008-12-10) 

Justitieminister Beatrice Ask har i tidningen Dagens Nyheter uttalat sig om frågan: 

 

”Vi tar nu fram ett underlag för en förändring av konsument¬kreditlagen 

som kommer att innebära krav på kreditprövning och tydligare villkor för 
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information i reklamen. Det ska inte vara lika lättvindigt att erbjuda den här 

typen av lån. Men man kan inte heller utgå från att alla typer av mindre lån 

är skadliga, säger Beatrice Ask”(Dagens Nyheter, 2008-12-10). 

 

3.6  Indrivningsprocessen   

 

3.6.1  Dröjsmålsränta 

 

Dröjsmålsränta används som en metod för att påskynda betalningar från kunder. Enligt 

räntelagen bör den vara på minst referensräntan, som sätts av Riksbanken utifrån 

ränteläget på den kortfristiga marknaden, plus åtta procent. (Andrén m.fl.,2003) För att ge 

bästa effekt bör dröjsmålsräntan inte överstiga checkkrediträntan, det vill säga den ränta 

låntagaren har på lånet från början. Det händer även att räntan anges med 1,3 – 2 procent 

per månad vilket innebär att mottagaren av fakturan får räkna fram räntan på årsbasis 

själv. Det är viktigt att dröjsmålsräntan och dess storlek inte endast anges på fakturor utan 

även i avtalet. Det är än mer viktigt att dröjsmålsräntan anges om den överstiger 

räntelagens bestämmelser. (Larsson & Hammarlund, 2005) 

 

3.6.2 Inkasso och Kronofogdemyndigheten 

 

Inkasso och Kronofogdemyndigheten är två skilda indrivningsinstanser, 

inkassoverksamheten bedrivs av olika företag och Kronofogden är en statlig myndighet 

(www.konsumentverket.se 2008-12-05).  

 

För att större företag ska få hjälp med att driva in uteblivna betalningar anlitar de 

inkassoföretag.  Företag som exempelvis smslångivare undviker på så sätt en arbetsbörda 

och sparar på sina egna resurser när de vill ha betalt från sina långttagare som har 

överskridit förfallodatumet. Om låntagaren fortfarande inte betalar efter att ha fått 

kravbrev, skickar inkassoföretaget ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten med en 

ansökan om betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är ett beslut från 
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Kronofogdemyndigheten som visar att den skuldsatte är skyldig att betala ett krav. 

(www.konsumentverket.se, 2008-12-05)  

 

Kronofogdemyndigheten har laglig rätt att driva in skulder med tvång, de kan om 

nödvändigt besluta att en skuldsatt person få sin inkomst utmätt.  Personen får då enbart 

behålla pengar till nödvändiga utgifter och återstående går till att betala skulderna. 

Kronofogdemyndigheten kan även få betalt genom att utmäta andra tillgångar än lönen. 

Det innebär att Kronofogdemyndigheten kan omhänderta och eventuellt sälja den 

skuldsatta personens egendom, till exempel banktillgodohavande, bil, båt eller fastighet. 

Pengarna fördelas sedan till de fordringsägare som fordrat betalning genom 

Kronofogdemyndigheten. (www.konsumentverket.se, 2008-12-05)  

 

3.7  Värdegrunder 

 

3.7.1 Ocker  

 

Ocker anses vara otillbörligt utnyttjande av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller 

beroendeställning i samband med till exempel att avtal ingås (www.ne.se, 2008-12-01).   

 

”5 § Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons 

trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som 

står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall 

utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år. 

 

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan 

verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig 

ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till 

motprestationen. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra 

år”. (Lag 1986:123, www.notisum.se, 2008-12-01) 
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Högsta domstolen har vid ett tillfälle prövat ett fall där kreditgivaren betingat sig en 

effektiv ränta på mer än hundratjugo procent för de två krediter som prövades. 

Försiktighet krävs enligt domstolen när en bedömning av vad som är ocker enbart sker 

genom den effektiva räntan. Den effektiva räntan ger en god möjlighet att jämföra 

krediter men denna ränta kan också vara missvisande i sammanhanget. Det är viktigt att 

andra faktorer vägs in såsom kreditbeloppet, kredittiden, hur kreditkostnaderna ska 

betalas och övriga villkor i avtalet. Det är viktigt att få en helhetsbild av ränta och andra 

villkor. Högsta domstolen undersökte bland annat vad en kredit vanligen kostar på 

marknaden. Domstolen vägde även in kreditrisken för lån utan säkerhet och 

kreditgivarens upplåningskostnad i sin dom. Inte så överraskande beslutades att de 

effektiva räntorna på över 120 procent stod i uppenbart missförhållande till 

motprestationerna och kreditgivaren dömdes för ocker. (www.konsumentverket.se, 2005-

06-29) 

 

3.7.2 Etik  

 

Etik handlar om värden och värderingar, om attityder till tillvaron och om att vidga och 

fördjupa perspektiv på handlandet. I västerländsk etisk teori är det väsentligt att ha 

respekt för den handlande människan, att människan ska ses som ett subjekt och inte 

objekt. (Olve & Samuelsson, 2008) 

 

Det är inte tillräckligt för konsumenterna i dagens samhälle att företag enbart följer lagar 

och regler beträffande etik. Utfärdande av lagar är en långsam process medan 

utvecklingen runt om oss är dynamisk, vi lever i en värld där förutsättningar förändras 

allt oftare. Moralen kommer då in för att stödja handlingsbeslut där lagtext inte räcker till 

eller är föråldrad i förhållande till situationen. (Olve & Samuelsson, 2008) 

 

Då företag försöker etablera en värdegrund i sin verksamhet kan etiska koder anses vara 

ett sätt att försöka formulera dessa.  De etiska koderna kan vara betydelsefulla i 

styrningen då marknaden ställer krav på att organisationer ska ha en värdegrund.  I 
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samma stund som företaget offentliggör sin värdegrund, har de uppgett vilka hänsyn de är 

beredda att ta.  En värdegrund uppfattas som en utfästelse till omgivningen om vilka 

värden som företaget vill stå för.  Om företaget inte anpassar sig efter de värdegrunder de 

har offentliggjort, skapas en risk för ryktesspridning som kan ha negativ effekt på den 

uppbyggda imagen. Företaget måste därför internt arbeta med de etiska koderna så att 

medarbetarna handlar i enlighet med de värderingar som finns i verksamheten. Detta för 

att medarbetarna ska veta vilka normer de ska följa utåt sett. (Olve & Samuelsson, 2008) 

 

3.7.3 Hyckleri 

 

Det finns inte alltid starka band mellan att prata, ta beslut och handla varken för individer 

eller organisationer. Att tala är en företeelse, att besluta en annan, att handla en tredje. 

Människor talar, beslutar och handlar vid olika tillfällen och i olika sammanhang. Vissa 

människor talar och beslutar om hur andra ska handla. (Czarniawska & Sevón 2003) 

 

Människor har olika och ofta motsägande idéer om hur en organisation ska fungera och 

vad den ska åstadkomma, och för att uppfylla ett krav fullt ut kan ett annat krav uppfyllas 

sämre.  Organisationer har ibland lätt att tro att de kan tillfredställa en serie av krav i en 

konflikt. Företag ska inte bara vara lönsamma, de ska även skapa arbetstillfällen och goda 

arbetsförhållanden som ger personalen en chans att utvecklas. Företagen ska ge 

personalen bra löner, ge god service till kunder och bidra till deras lycka samt exportera 

varor, och allt detta utan att förorena miljön. Hur positiva de här kraven än är, så är det 

inte enkelt för företagen att tillfredställa samtliga. Detta då framgång åt ett håll i flertalet 

fall minskar framgången åt ett annat. (Czarniawska & Sevón 2003) 

 

För att hyckleri ska fungera är det nödvändigt att människor inte bara bryr sig om vad 

organisationer gör utan också vad de säger och beslutar. Vanligt synsätt i den 

västerländska kulturen är att organisationer existerar för att lyckas och det är deras 

handlingar som är viktiga. I många fall kan det ses som om ”materialister” inte bryr sig 

om vad organisationen säger eller beslutar. Huruvida de gör det eller inte beror på vilken 
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teori de tar till sig angående kopplingen mellan tal, beslut och handling. Om de tror att 

det finns en koppling så kan de bli påverkade av hyckleri. (Czarniawska & Sevón 2003) 

 

Hyckleri gör det enklare att agera kraftfullt i en riktning, även om man har ett antal 

motståndare. Det blir också enklare att säga kontroversiella saker och att ta 

kontroversiella beslut. Hyckleri gör det också anspråkslösare att behålla legitimiteten i 

organisationer, även om de är utsatta för krav i konflikt. (Czarniawska & Sevón 2003) 
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4. Empiri 

_______________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskriver vi de aktörer som vi vill delger sin syn på långivning via sms. De 

aktörer som deltar är tre smslångivare, Finansinspektionen, en doktor vid Göteborgs 

universitets juridiska institution, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Svea 

Inkasso AB samt Swedbank. Vi har sammanställt samtliga intervjusvar för att kunna 

presentera vårt empiriska material på ett intressant och givande sätt för läsaren.  

________________________________________________________________________ 

 

4.1 Presentation av aktörer 

 

Aktör Respondent 

Smslångivare:   

Ferratum Sweden AB Anonym 

Folkia AB Spånberg 

Mobillån Sverige AB Johansson 

Kronofogdemyndigheten Betelid 

Finansinspektionen Naumanen 

Göteborgs Universitet Martinsson 

Konsumnetverket Lindberg och Edlund 

Swedbank Gustavsson 

Svea Inkasso AB Anonym 

 

Ferratum Sweden AB 

Ferratum Sweden AB är privatägt var först med att utveckla produkten smslån i Finland 

när de startade där år 2005 (www.ferratum,se, 2008-12-09). Ferratum Sweden AB är 

etablerat i elva länder i Europa och registrerades som ”annan finansiell verksamhet” i 

Sverige 2006-06-26 hos Finansinspektionen, men står inte under tillsyn 
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(www.finansinspektionen.se, 2008-12-09). Företaget har ett kontor i Stockholm med åtta 

anställda. Vi kommer fortsättningsvis benämna Ferratum Sweden AB enbart med 

Ferratum.  

 

Folkia AB 

Folkia AB är ett norskt företag som startade i Sverige år 2006 med svenska institutionella 

investerare bakom sig (www.folkia.se, 2008-12-09). Det registrerades hos 

Finansinspektionen 2006-09-21 som ”annan finansiell verksamhet”, men står inte under 

tillsyn (www.finansinspektionen.se, 2008-12-09). Folkia AB har sitt huvudkontor i 

Stockholm med tjugo anställda. Företaget är idag, år 2008 ledande i Sverige på små och 

snabba lån utan säkerhet, så kallade mikrolån.  Vi kommer fortsättningsvis benämna 

Folkia AB enbart med Folkia.  

 

Mobillån Sverige AB 

Mobillån Sverige AB grundades under hösten 2005 och har idag år 2008 tjugo anställda. 

Företaget registrerades hos Finansinspektionen 2006-07-04 som ”annan finansiell 

verksamhet”, men står inte under tillsyn (www.finansinspektionen .se, 2008-12-16). Det 

är ett helsvenskt bolag som har sitt säte i Stockholm och erbjuder smslån till 

privatpersoner i Sverige. Mobillån Sverige AB som var först i Sverige med smslån, står 

även som ägare till Sms Kredit Skandinavien AB, Nettofinans och Mobillån Danmark. Vi 

kommer fortsättningsvis benämna Mobillån Sverige AB med Mobillån.  

 

Kronofogdemyndigheten 

Kronofogdemyndigheten är ett statligt organ som bland annat arbetar med att driva in 

smslån som inte blivit betalda. Kronofogdemyndigheten är till för samtliga i Sverige som 

har svårt att få igen sina fordringar. Kronofogdemyndigheten måste vara objektiv i sitt 

arbete och tjänstemännen får inte ha någon personlig åsikt då de ständigt måste följa lagar 

och paragrafer. 

 



Framtidens lånemarknad – tillgänglig och anonym 

 

43 

 

Finansinspektionen 

Finansinspektionen är en statlig myndighet som övervakar företagen på den svenska 

finansmarknaden. Myndigheten grundades år 1991 och år 2008 uppgår antalet anställda 

till 250. Finansinspektionens övergripande mål är att företag och konsumenter ska ha 

tillgång till ett väl fungerande finansiellt system med god insyn och där konkurrens bidrar 

till att hålla kostnaderna nere. Finansinspektionens mål är även att de finansiella 

företagen ska upprätthålla en sund balans mellan kapital och risker för att kunna hålla vad 

de lovat kunderna.  

 

Juridiska institutionen på Göteborgs universitet 

Vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet bedrivs det forskning och utbildning i 

juridik sedan år 1923.  

 

Konsumentverket 

Konsumentverket är en statlig myndighet som arbetar för konsumenternas intressen. På 

Konsumentverket, som ligger i Karlstad, arbetar cirka 100 personer med 

konsumentfrågor som exempelvis handlar om tillsyn av marknadsföringslagstiftning, 

avtalsvillkor samt stöd till kommunal konsumentvägledning och skuldrådgivning. 

(www.konsumentverket.se, 2008-12-08)  

 

Swedbank 

Swedbank grundades år 1820 då Sveriges första Sparbank etablerades.  Swedbank vill 

vara en bank för var och en och strävar efter att bidra till en hållbar utveckling av 

samhälle och miljö. Swedbank har nio miljoner privatkunder och 530 000 

företagskunder. Banken har fler än 430 kontor i Sverige. (www.swedbank.se, 2008-12-

14) 

 

Svea Inkasso AB 

Svea Inkasso AB ingår i en av Sveriges ledande koncerner inom kredithantering och 

finansiella tjänster, moderbolag är Svea Ekonomi AB.  Företagen erbjuder tjänster såsom 

kreditupplysning och kreditbevakning, faktura- och reskontraservice, finansiering och 
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inkassoservice.  Svea Inkasso AB med dotterbolag är ett tjänsteföretag som för sina 

kunders räkning bedriver inkassoverksamhet enligt inkassolagen, i enlighet med 

Datainspektionens direktiv samt enligt god inkassosed. Vi kommer fortsättningsvis 

benämna Svea Inkasso AB enbart med Svea Inkasso.  

 

4.2  Lånemarknadens utveckling 

 

Lindberg på Konsumentverket anser att det är ett faktum att antalet smslångivare har ökat 

och enligt Johansson, VD för Ferratum, går utvecklingen stadigt framåt för 

smslånebranschen. Ferratum har över 100 000 låntagare och Johansson ser smslånen som 

ett komplement till det utbud som redan finns på lånemarknaden.  

 

Enligt Naumanen från Finansinspektionen behöver smslångivare inte tillstånd för att 

bedriva sin verksamhet, däremot måste de vara registrerade om de har finansiell 

verksamhet som huvudverksamhet, (exempelvis behöver ett byggföretag som även 

bedriver smslåneverksamhet inte registrera verksamheten hos Finansinspektionen). 

Naumanen berättar att företagen måste bland annat även identifiera sina kunder, anmäla 

misstänkta transaktioner, arkivera handlingar, skapa interna regler och utbilda personalen. 

Finansinspektionen får dock enligt Naumanen inte utöva tillsyn över exempelvis 

företagens kredithantering. Naumanen påpekar att Finansinspektionen vid ett flertal 

tillfällen har påtalat att registrering är en olämplig form för att reglera företag och 

verksamheter på det finansiella området.  Enligt Naumanen är det svårt för en konsument 

att veta innebörden av att ett företag är registrerat hos Finansinspektionen respektive har 

tillstånd från myndigheten. Skillnaden är avsevärd eftersom tillståndplikt betyder att 

Finansinspektionen bedriver full tillsyn av företaget, medan registrering egentligen bara 

betyder att det görs en högst översiktlig ägar- och ledningsprövning i samband med 

registreringen. Det sker ingen löpande övervakning och Finansinspektionens möjligheter 

att ingripa mot företaget är enligt Naumanen i stort sett obefintliga, på andra områden än 

penningtvätt.  
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Gustavsson på Swedbank säger att de har haft flera av de tongivande smslåneaktörerna 

som kunder. Swedbank erbjöd dem tilläggstjänster i form av en kombination av eller 

enbart Internet, Bankgiro och Telefonbank. Gustavsson säger att anledningen till att de sa 

upp avtalen om tilläggstjänster med smslångivarna är att Swedbank fattade ett strategiskt 

beslut om att inte finansiera och understödja smslåneverksamheten. Han menar att det var 

ett affärsetiskt och affärsmässigt beslut. Gustavsson säger också att Swedbank enligt sin 

uppfattning skulle ha fått ett sämre anseende om de valt att behålla smslångivarna som 

kunder. Han menar att uppsägningen av avtalen med smslångivarna inte innebar någon 

hög grad minskade intäkter för Swedbank, snarare en blygsam minskning av intäkterna 

på grund av bland annat stora transaktionsvolymer.  

 

Smslån skapades enligt Johansson, VD för Mobillån, då efterfrågan för mindre krediter 

alltid funnits. Han säger också att problemet har varit att banker historiskt sett har haft 

mycket likvida medel eftersom de bär upplåning från allmänheten. Dessa pengar kostar 

ränta till kunder som har insatt kapital och därför måste pengarna även lånas ut till kunder 

som behöver kapital, men till en högre ränta som kan generera intäkter till banken. Då 

pengaflödena varit så pass stora har bankerna satt lägsta gränser på hur litet 

kapitalbeloppet får vara när en kund vill låna pengar. Enligt Johansson har bankerna 

hellre 1000 kunder som lånar 100 000 kronor än 100 000 kunder som lånar 1000 kronor. 

Detta betyder att behandlingskostnaden per kund minskar då ränteintäkten är den samma 

vid större lån och totalvolymen på kreditstocken är densamma men till en längre kostnad. 

Johansson förklarar att detta beror på att ett större belopp lånas ut till ett mindre antal 

kunder vilket leder till färre antal uppläggningskostnader. 

4.2.1 Smslånemarknadens risker 

 

Svea Inkasso anser enligt respondenten att den främsta fallgropen med smslån är 

lättillgängligheten. Respondenten säger också att antalet ärenden med de som inte betalar 

tillbaka sina smslån inom avtalad tid har ökat på senare tid i takt med att fler aktörer 

dyker upp på smslånemarknaden. 
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Gustavsson på Swedbank anser att de största riskerna med att ta ett smslån är de höga 

avgifterna och enkelheten i kreditbedömningarna av låntagarna. Han menar att 

smslångivarna bör redovisa den effektiva räntan öppet, ha längre handläggnings- och 

beviljningstider samt dra ner på den aggressiva marknadsföringen för att förbättra sin 

verksamhet.  

 

Betelid från Kronofogdemyndigheten säger att smslånen har ökat sedan smslångivare 

etablerades år 2006. Det totala antalet ansökningar hos Kronofogdemyndigheten år 2007, 

gällande svårigheter med att betala smslån var 20 400 stycken. Det första halvåret år 

2008 var antalet ansökningar 17 300 stycken. Betelid tror att det totala antalet för år 2008 

kommer att landa på cirka 35 000 ansökningar. Antalet ungdomar som tar smslån har 

minskat och utgör år 2008 cirka trettio procent, år 2007 representerade de cirka fyrtio 

procent. Nu år 2008 är det istället flertalet vuxna människor som tar smslån och då främst 

män. Genomsnittsåldern på Folkia´s kunder är, enligt företagets VD Spångberg, trettio till 

trettiofem år med en årsinkomst på 200 000 kronor till 250 000 kronor. Procentsiffrorna 

gäller för hela Sverige och Kronofogdemyndigheten har för närvarande en mycket stor 

arbetsbörda på grund av det ökade antalet smslån som människor inte kan betala tillbaka. 

Spångberg, VD på Folkia, är medveten om att antalet ärenden med människor som inte 

kan betala sina lån växer hos Kronofogdemyndigheten. Han säger att företagets målgrupp 

till stor del består av de människor som inte är i behov av bankers bolån. Dessa låntagare 

har snarare en hyrd boendeform med en enklare ekonomi där inkomster inte alltid täcker 

utgifterna. Spångberg tror att problemet med betalningsvårigheter beror på att 

smslånetjänsten är så pass ny, men det var något Folkias ledning hade med i sina 

förväntningar när tjänsten skulle implementeras. Respondenten på Ferratum anser att 

låntagarna måste få bestämma hur, var och när de vill låna och betala tillbaka. 

Respondenten säger också att de har erfarenhet av att de allra flesta både vill och kan 

betala sina skulder till Ferratum.  

 



Framtidens lånemarknad – tillgänglig och anonym 

 

47 

 

Smslångivarnas framtid 

 

Gustavsson på Swedbank anser att förutsättningarna för smslångivarnas framtid drastiskt 

har försämrats. Han menar dock att det alltid kommer att finnas en nisch för låntagare 

som inte vill ”skylta” med mindre krediter för ordinarie bankförbindelser. 

 

Spångberg, VD för Folkia, hävdar att smslångivare är här för att stanna. Han anser att det 

behövs innovation och mer konkurrens på lånemarknaden. Han menar också att när nya 

kreativa aktörer dyker upp i olika sammanhang i samhället är det alltid konservativa och 

kritiska röster som höjs inom politiken och näringslivet. Spångberg anser att 

mikrolångivare som Folkia blir illa behandlade på grund av att de har hittat en ny bransch 

att slå sig in på. Han jämför med Internets uppkomst och implementering i samhället. Då 

det var ett nytt fenomen var kritiken och osäkerheten stor kring en ökad användning av 

Internet inom exempelvis bankvärlden där enklare ärenden kan skötas av kunden själv. 

 

Betelid från Kronofogdemyndigheten tror att många av smslångivarna kommer att ha en 

framtid på marknaden då det alltid kommer att finnas ett visst behov efter snabba pengar.  

Betelid menar dock att antalet smslångivare kommer att minska då de ”galna” villkoren 

som de erbjuder i slutändan kommer göra att smslångivare inte har råd med att fortsätta 

bedriva sin verksamhet. Johansson, VD för Mobillån, är även han övertygad om att 

smslån kommer att ha en framtida plats på lånemarknaden och att smslångivarna kan 

utvecklas till det bättre med tiden. 

 

Betelid på Kronofogdemyndigheten anser att strängare lagstiftning gällande kreditgivning 

är något smslångivarna själva kan tycka är bra. De kan då lättare undvika de kunder som 

inte kan betala vilket bidrar till mindre förluster för företagen samt ökad trygghet och 

säkerhet för samtliga inblandade parter. Har en människa en skuld på exempelvis 100 000 

kronor som ligger hos Kronofogdemyndigheten kan den nog knappast betala tillbaka ett 

smslån på 3000 kronor. Information om en kunds befintliga skulder hos andra instanser 
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menar Betelid kan kollas upp med hjälp av en noga kreditprövning. Även Johansson, VD 

för Mobillån, anser att de som givit sig in i smslånebranschen och inte gör ordentliga 

kreditprövningar på sina låntagare kommer att självsaneras inom en snar framtid.   

 

Enligt respondenten efterfrågar inte Svea Inkasso någon förändring eller komplettering i 

lagstiftningen som gäller smslån. Respondenten menar att som alla nya produkter 

kommer priser och produkter förbättras på grund av konkurrensen, och de som lånar ut 

till överskuldsatta kommer att försvinna. Respondenten säger att även om reglering sker 

kommer smslånen att finnas kvar som produkt. De aktörer som kan anses icke 

ansvarsfulla tror respondenten försvinner från marknaden på grund av sina egna brister 

med för höga kreditförluster och för högt pris. Enligt respondenten anser Svea Inkasso att 

själva idén med smslån är bra då det är en dynamisk affärsmarknad. Respondenten tror 

även att smslånemarknaden har en framtid då majoriteten av lånen betalas redan på 

fakturan varvid rättsliga åtgärder inte vidtas. Det är främst de låntagarna som har problem 

med låntagares återbetalning som uppmärksammas.   

 

Kreditförluster  

 

Respondenten på Ferratum berättar att cirka fyra procent av deras kunder inte har kunnat 

betala tillbaka sina skulder. Företaget har år 2008 cirka 100 000 kunder. Enligt Johansson 

VD på Mobillån, har Sms Kredit i Sverige AB som ingår i koncernen, kreditförluster på 

cirka en procent vilket är det lägsta snittet för samtliga blancoföretag i Sverige. Spånberg, 

VD för Folkia, berättar att företaget år 2007 hade en kreditförlust på 2,1 procent och år 

2008 hade den sjunkit till 1,8 procent. Spångberg jämför med storbankerna som han tror 

kan ha kreditförluster på cirka 0,3 till 0,6 procent, men han tror att de skulle ha ungefär 

samma procentsats som Folkia i kreditförluster om de tillhandahållit mindre 

konsumentkrediter. Enligt Spångberg har Folkia kreditförluster precis som all annan 

verksamhet med inslag av kreditgivning. Spångberg menar att de inte är ensamma om att 

ha kreditförluster och hänvisar till andra aktörer i kreditgivningsbranschen, exempelvis 
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teleoperatörer, bredbandsleverantörer, energiföretag och CSN. Han hävdar att Folkias 

förluster inte är större än vad som är normalt i deras typ av kreditgivning.  

 

Bedrägeri 

  

Enligt Johansson, VD för Mobillån, har företaget utsatts för bedrägeriförsök ett antal 

gånger. Johansson berättar att företaget ända sedan starten har arbetat aktivt med att 

bygga upp rutiner för att förhindra samtliga bedrägerier och han anser att de har lyckats 

mycket bra då de inte haft ett enda lyckat bedrägeriförsök under år 2008. Han berättar att 

företaget vid ett lyckat bedrägeriförsök hjälpte den utsatta personen med att göra en 

polisanmälan och den utsatte blev inte betalningsskyldig. Respondenten från Ferratum 

berättar att även deras företag har blivit utsatt för bedrägeri, men har i samtliga fall fått 

tillbaka sina pengar och alla försök till bedrägeri polisanmäls.   

 

4.3 Lån utan säkerhet 

 

Betelid på Kronofogdemyndigheten berättar att Folkia, Meddelandelån och Mobillån är 

de smslångivarna som har flest skuldsatta låntagare hos Kronofogdemyndigheten. Enligt 

henne har de företagen fler än 1000 ärenden och det finns en trend att deras kunder är 

återkommande hos Kronofogdemyndigheten. Betelid har inte märkt av att de skuldsatta 

låntagarna som har hamnat hos Kronofogdemyndigheten känner sig lurade eller anser att 

det är smslångivarna som har gjort något fel.  Hon berättar vidare att de skuldsatta i de 

flesta fall mår mycket dåligt och tycker att de har hamnat i en pinsam situation då de inte 

har sett vad smslånen kan få för konsekvenser. 

 

Smslångivare har fått kritik för att ett smslån kan vara en ”språngbräda” in i skuldfällan. 

På detta svarar Johansson, VD för Mobillån, att en kostnad på cirka 550 kronor, vilket är 

avgiften de tar ut för ett lån på 3000 kronor, omöjligt kan försätta en privatperson i en 

skuldfälla. Personen i fråga ska också ha klarat en kreditprövning som företaget har gjort 

och de hänvisar till sina låga kreditförluster. Han menar att samtliga kunder som hamnar i 
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skuldfällan har kommit dit av andra anledningar än just smslånet. Kunderna har oftast 

haft mycket stora kostnader på annat håll vilket inte har kunnat redovisas i samband med 

att Mobillån betalat ut pengar till låntagaren. Johansson menar att andra kostnader 

exempelvis kan vara en dyr mobiltelefonräkning eller andra räkningar som inte 

smslångivaren kan se när en kredit ges ut.  

 

Respondenten på Svea Inkasso anser att företaget har sett en tendens till att de som tar 

fler än ett lån hos flera smslångivare, skuldsätter sig i större utsträckning jämfört med de 

som har betalningssvårigheter gällande ett lån. Enligt Betelid på Kronofogdemyndigheten 

är det vanligt att en människa har lånat från fyra, fem stycken olika smslångivare vilket 

visar att smslångivarna inte vet om eller inte bryr sig om att deras kunder har lånat hos 

flera olika aktörer på marknaden på samma gång.   

 

4.4 Den mobila teknikens implementering i samhället 

 

Enligt Johansson, VD för Mobillån, har tekniken utvecklats och möjliggjort för 

automatiserade processer viket har skapat tillfällen för att bedriva en lönsam verksamhet 

för mindre krediter. Detta gav upphov till det som nu kallas för smslån. Mobillån var 

först med att ge ut denna typen av lån och Johansson anser att mobiltelefonen kommer att 

utgöra ett mycket viktigt verktyg i framtiden. Han anser att Mobillån måste hålla sig 

ajour med utvecklingen och därför bygger de sin affärsmodell efter framtidens behov.  

 

Spångberg, VD för Folkia, anser att smslånens framfart i framtiden kommer att bli mer 

accepterat och tjänsten kommer bli än mer utnyttjad när stormen kring smslångivarna har 

lagt sig. Han jämför med tiden då mobilens användning ökade vilket medförde att 

Kronofogden gick ut med varningar om att höga mobilräkningar skuldsatte ungdomar. 

Han berättar att kritik riktades mot mobiloperatörerna som ansågs bidra till att ungdomar 

ringde sönder sin ekonomi. En lösning kom med hjälp av införandet av kontantkort där 

människor endast kan ringa för ett förbetalt belopp och på så sätt inte skuldsätta sig. 

Spångberg menar att nya affärsidéer måste genomgå en mognadsfas i samhället för att 
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vinna acceptans. Respondenten från Svea Inkasso anser också att smslånen är en liten 

företeelse som fått stort fokus jämfört med exempelvis den ovannämnda 

telekombranschen.  

 

4.4.1 Den verkliga kundnyttan 

  

Spångberg, VD för Folkia, anser att samtliga aktörer som är verksamma inom 

näringslivet borde använda mobilen som ett självklart sätt att kommunicera med sina 

kunder. Han liknar mobilen med en ”elektronisk plånbok” och menar att den är ett viktigt 

verktyg för att uppfylla visionen om att mikrolån ska bygga på tillgänglighet och 

snabbhet. Folkia vill erbjuda svenska folket vardagsnära finansiella tjänster på ett enkelt 

och kostnadseffektivt sätt med hjälp av ny teknik. Spångberg anser att de produkter som 

dagens affärsbanker tillhandahåller är producerade med föråldrad teknologi och det är 

svårt att göra dem tillgängliga för en bred målgrupp till en låg kostnad. Spångberg anser 

att storbankerna i Sverige fokuserar på bostadslån och de arbetar mycket med att knyta 

kunden till sin bank med hjälp av olika tilläggstjänster, som exempelvis olika former av 

betalkort och konton. Spångberg menar att bankerna har en låg innovationsgrad och 

använder sig av föråldrade uttryck så som att de ”beviljar lån”. Kostnadseffektivitet och 

innovation ser Folkias VD Spångberg som några av sina främsta konkurrensmedel.  
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4.5 Smslånens uppbyggnad 

 

4.5.1 Smslånens utformning 

 

Betelid på Kronofogdemyndigheten anser att människor bör granska räntorna för att 

kunna skilja bättre och sämre smslångivare från varandra. Hon säger att låntagare ska få 

information om den effektiva räntan och återbetalningsvillkoren. Finns inte upplysningar 

om detta att tillgå från smslångivaren ska det ses som ett varningstecken och människor 

bör då noga tänka över om de ska låna eller inte.   

 

Johansson beskriver Mobillån´s smslåneprocess på följande sätt:  

1. Kund ansöker om ett lån, antingen via SMS eller via långivarens hemsida. 

2. Långivaren kontrollerar ansökan och gör kreditkontroll. De gör även kontroller för att 

    säkerställa kundens identitet.  

3. Om ansökan blir godkänd betalas pengar ut till kundens konto direkt.  

4. En faktura med trettio dagars löptid skickas ut till kunden. 

 

Johansson, VD för Mobillån, säger att ökningen av smslån har varit ganska jämn över 

tiden. De har dock justerat sina rutiner för att säkerställa människors identitet vilket gör 

att de inte kan godkänna lika många låntagare idag år 2008 som tidigare. Företagets 

kunder lånar i snitt belopp som ligger någonstans mellan 2000 kronor och 3000 kronor. 

De erbjuder tre lånebelopp som är 1000-, 2000- och 3000 kronor. Mobillån har ett tak på 

att en kund kan låna max 3000 kronor åt gången vilket betyder att en kund exempelvis 

kan ta ett lån på 1000 kronor och ett lån på 2000 kronor under samma månad. Låntagarna 

behöver inte ha ett mobilabonnemang för att kunna ta ett smslån, det fungerar lika bra om 

de har kontantkort och då gör företaget andra kontroller för att säkerställa kundens 

identitet.  
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Respondenten från Ferratum berättar att de erbjuder ett högsta belopp på 10 000 kronor, 

men det vanligaste lånet är på 1000 kronor som betalas tillbaka på trettio dagar. Kunden 

söker via sms, efter att det har genomförts en kredit- och identitetskontroll. Om kunden 

blir godkänd skickas ett sms till kunden som i sin tur ska skicka tillbaka ett godkännande 

och sedan sätter Ferratum in pengarna på låntagarens konto. Företaget godkänner både att 

låntagaren har kontantkort eller abonnemang på sin mobiltelefon, men det måste alltid stå 

i den sökandes personliga namn. Kunden nekas lån om denne har 

betalningsanmärkningar eller för låg inkomst. Låntagaren kan bara ta ett lån i taget och 

endast ett lån per familj och det måste gå tjugo dagar mellan varje lånetillfälle.  

Respondenten berättar att Ferratum´s kunder är återkommande och lånar då oftast ett 

högre belopp.  

 

Johansson, VD för Mobillån, anser att det är enkelheten i smslånen som är en klar fördel 

för deras kunder. Traditionellt har personer fått gå in på en bank för att ansöka om ett lån 

och därefter tar det flera dagar för låntagaren att få besked om denne får låna eller inte. 

Johansson anser sig erbjuda ett lån där de tydligt visar exakt vad lånet kostar och när det 

ska återbetalas. Dessutom menar han att de gör det enkelt för låntagarna genom att de inte 

behöver besöka smslångivaren personligen. Mobillåns kunder kan göra sin låneansökan 

via Internet eller sin mobiltelefon och efter att ansökan mottagits och att en kreditkontroll 

har gjorts, betalas kundens lån ut direkt om ansökan blivit godkänd.  

 

4.5.2  Ränta och avgifter 

 

Edlund på Konsumentverket säger att enligt konsumentkreditlagen får 

kreditgivningsföretag inte ta ut avgifter om de inte haft motsvarande kostnad för den 

enskilda krediten. Hon hänvisar till Marknadsdomstolen som i avgörandet 2008:3 

förbjudit Mobillån att i kreditavtal med konsument använda avtalsvillkor som gäller 

avgifter om inte avgiften avser en kostnad som företaget har haft för just den aktuella 

krediten. I förhoppning att ytterligare klarlägga rättsläget vad gäller vilka avgifter som en 

kreditgivare har rätt att ta ut säger Edlund att konsumentombudsmannen (KO) har stämt 
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Ferratum. Marknadsdomstolen har ännu inte avgjort målet och Edlund hänvisar till 

Konsumentverkets hemsida där det går att läsa om stämningsansökan. Där står bland 

annat att Ferratum marknadsför sina lån som räntefria, istället tas en avgift ut som 

varierar beroende på lånets storlek, ju högre lån desto högre blir avgiften. Ferratum 

uppger att avgifterna går till att täcka kostnader för exempel upplåning, fakturering, 

kreditprövning, kontorslokaler, personal och marknadsföring. KO yrkar på att domstolen 

vid vite förbjuder Ferratum att använda avtalsvillkor där avgift ska betalas av 

konsumenten för kreditgivarens vinst eller för att täcka kreditgivarens kostnader som inte 

kan härledas till den aktuella krediten (www.konsumentverket.se  2008-10-22). 

 

Respondenten på Ferratum säger att företaget inte har någon ränta på sina lån, utan tar 

istället ut en uppläggningsavgift. Denne anser heller inte att det går att jämföra med ett 

lån hos en traditionell bank där låntagaren betalar ränta under en längre tid. Respondenten 

kommenterar Ferratum´s ärende hos Konsumentombudsmannen där företaget diskuterar 

ränta och avgift och säger att Ferratum kommer att förändra sina rutiner beroende på vad 

utslaget av domen blir.  

 

Enligt Edlund på Konsumentverket saknas det direkta bestämmelser för vad som kan 

anses utgöra kostnader för en kredit.  Det anges dock vissa bestämmelser i 

konsumentkreditlagen såsom uppläggningskostnader, kostnader för värdering av säkerhet 

och aviseringskostnader. Däremot anses inte kreditgivarens kostnader för till exempel 

allmän administration vara en sådan kostnad som kreditgivaren har rätt att ta ut av 

kredittagaren. 

 

Enligt Johansson, VD för Mobillån, är det dyrt att låna pengar rent generellt och låntagare 

vill därför inte låna mer pengar än vad de behöver. Johansson anser även att smslån inte 

är dyrare i kronor och ören jämfört med vad det kostar att ta ett lån hos en bank när det 

gäller uppläggningsavgift eller räntor. Han tror att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att 
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ta ett lån på 2000 kronor eller 3000 kronor om kunden inte behöver mer, än att ta ett 

större banklån. Detta kan innebära att kunden lånar mer än den behöver då mindre 

konsumentlån inte tillhandahålls av banker.  Enligt Johansson kan kunderna också anses 

tycka att de inte vill ha lån som ska finnas kvar under flera år. Ett tredje argument är att 

när kunden tar mindre lån kan det vara ett tillfälle som ligger nära i tiden och då vill 

kunden inte vänta en längre tid på att få lånet utbetalt. Mobillån´s fjärde argument för 

smslån är att deras kunder ofta vill kunna vara rörliga och inte bundna till att behöva söka 

sig till en bank eller en dator för att ta ett lån, mobilen blir då ett utmärkt verktyg som 

effektiviserar låneprocessen.  

 

Spångberg, VD för Folkia, förstår att Folkia´s lån kan ses som en relativt dyr produkt. 

Han jämför med de traditionella bankerna och menar att deras uppläggningsavgifter 

också skulle resultera i en hög effektiv ränta om de skulle bevilja mindre konsumentlån. 

Den effektiva räntan för smslån blir hög på grund av att kostnader fördelas på löptidens 

längd, som i fallet med denna sortens lån endast är på trettio dagar. Spångberg menar att 

smslånen därför kan anses som mycket dyra i jämförelse med de traditionella banklånen. 

Folkias VD Spånberg vill vara innovativa i sin prissättning vad gäller mikrolånen och 

anger därför samtliga kostnader i kronor och ören. Spångberg anser att det är svårt för 

många låntagare att översätta en kostnad utryckt i årsprocent till kronor, många svenskar 

vet inte vad effektiv ränta är. Spångberg förespråkar att den totala kostnaden för ett 

specifikt lån redovisas i kronor och inte beräknat som vad kostanden blir per år utryckt i 

procent, den effektiva räntan. Han menar att Folkia inte tar ut högre priser än vad som 

behövs då de tror på att skapa en relation istället för att tjäna så mycket pengar som 

möjligt på varje affär. Respondenten på Svea Inkasso anser att smslångivarnas 

verksamhet kan förbättras genom att de noga förtydligar för låntagaren hur mycket lånet 

kommer att kosta och när betalning ska göras. 

 



Framtidens lånemarknad – tillgänglig och anonym 

 

56 

 

4.5.3 Marknadsföring 

 

Enligt Edlund, jurist på Konsumentverket, finns det regler för marknadsföring av krediter 

i marknadsföringslagen och konsumentkreditlagen. Grundkravet för marknadsföring av 

krediter är att den ska stämma överens med god marknadsföringssed och god 

kreditgivningssed, vilket bland annat innebär att marknadsföringen ska vara återhållsam 

och måttfull. I punkten 2.3.3 i konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter 

(KOVFS 2004:6) preciseras vad som avses med återhållsamhet och måttfullhet:  

 

”Kravet på god kreditgivningssed innefattar att näringsidkaren bör visa 

återhållsamhet och måttfullhet i sin marknadsföring, vilket bl.a. innebär 

följande. 

 

− Krediten bör inte framställas på ett sätt som kan missleda konsumenten om 

de ekonomiska följderna eller ge intryck av att den erbjudna krediten inte 

innebär någon eller endast ringa belastning på ekonomin. 

− När kredit kan erhållas mycket snabbt bör inte detta i sig framhållas som ett 

avgörande argument i förhållande till övriga kreditvillkor. Möjlighet att få 

snabb kredit bör inte ges en framträdande plats i marknadsföringen. 

− Vid fortlöpande krediter eller kontokrediter bör inte förekomma att 

konsumenter erbjuds kreditköp eller kontanter med uttrycklig hänvisning till 

att det finns ett outnyttjat kreditutrymme. 

− Om en kredit som marknadsförs som räntefri eller motsvarande är förenad 

med någon kostnad bör det klart och tydligt framgå av marknadsföringen 

vilka kostnader som tillkommer samt storleken på dessa. 

− Om kredittagaren utnyttjat s.k. betalningsfri månad, bör kreditgivaren vid 

nästkommande avisering informera om att en betalningsfri månad utnyttjats 

och att saldot därmed ökat med ränta och eventuella avgifter för den 

betalningsfria månaden. 
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Måttfullhet och neutral information är särskilt viktigt vid utformningen av 

reklam för krediter när kreditansökningsformulär bifogas eller vid 

erbjudande om höjning av tidigare avtalad kreditgräns”. 

 

Enligt Edlund har Konsumentverket tillsyn över marknadsföringslagen, lagen om 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden, prisinformationslagen och distans- och 

hemförsäljningslagen. 

Johansson, VD för Mobillån, berättar att företaget har haft kampanjer i främst radio, men 

även på webben för att nå ut med sin smslånetjänst. Företagets primära fokus är att ta 

större marknadsandelar i Sverige innan de kan tänkas expandera till nya marknader. De 

säger sig förmedla en produkt som alla kan ha nytta av. Det kan vara personer som 

tillfälligt behöver en extra slant vid en oväntad utgift eller personer som vill utnyttja ett 

erbjudande som dykt upp och som inte kommer tillbaka. Vid dessa givna tillfällen anser 

Johansson att ett smslån kan vara en perfekt lösning för dem.  

 

Respondenten berättar att Ferratum marknadsför sig med hjälp av TV4´s text-tv, 

Internetsidor som Google och Eniro samt radioreklam. Reklamen riktas till en målgrupp i 

åldrarna nitton till sjuttiofem år som har behov av en kortfristig finansiering. Inför 

framtiden vill Ferratum enligt respondenten växa i fler länder och berättar att de försöker 

ha så pass många sökord på Internet att kunden hittar företaget tidigt i sin 

sökningsprocess. Respondenten säger att Ferratum arbetar mycket med sitt varumärke för 

att ta hand om sina befintliga kunder som de vill ska fungera som företagets 

ambassadörer utåt. 

 

Av kritiker har sagts att smslångivare har missvisande marknadsföring och information 

gällande sina räntor och avgifter. Johansson, VD för Mobillån, berättar att detta är något 

som inte berört dem då företaget aldrig ifrågasatts om sin marknadsföring och följer alla 

lagar och regler som berör kreditgivning och marknadsföring av krediter i Sverige. 
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Företaget Mobillån har däremot bemött vissa propåer från Konsumentverket i 

Marknadsdomstolen där företaget har vunnit en lång tvist.  Johansson säger även att 

Mobillån har bemött kritiken i media där de alltid försvarat sin produkt och sin 

marknadsföring. Han anser med stöd av de positiva resultaten från kundundersökningar 

som de gjort, avseende både Mobillån och Sms Kredit Skandinavien AB, att de på ett 

tydligt sätt informerat sina kunder om kostnader för smslånen i form av räntor och 

avgifter. Johansson anser att de, tillskillnad från samtliga storbanker i Sverige, har varit 

extra tydliga med exakt vad ett lån hos dem kostar. Han anser att storbankerna använder 

sig av dolda avgifter som inte har uppmärksammats och därför har bankerna inte blivit 

belastade med lika mycket kritik som smslångivarna.  

 

Folkia´s strategi är enligt företagets VD Spångberg att vara en enkel vardagsnära bank. 

Företaget erbjuder blancolån på 1000 kronor till 25 000 kronor med en löptid mellan 

trettio dagar och tre år. Folkias ledning vill utveckla sina tjänster med sparkonton som har 

avkastning från första kronan som ska anges i kronor och ören. Spångberg vill även 

komplettera sitt produktutbud med exempelvis betalkort och poängterar att en produkt 

ska ha ett exakt pris som är lättförståeligt för kunden. Han jämför med storbanker som 

lockar kunder genom att exempelvis erbjuda lån med en utlåningsränta från 6, 5 procent 

där slutkostnaden för lånet kan komma att hamna på tretton procent efter att övriga 

kostnader lagts på. Spångberg förespråkar fast prissättning där kunden från början ska få 

en totalkostnad uttryckt i kronor och ören gällande vad lånet kommer att kosta.  

 

4.6 Kreditupplysning 

 

Betelid på Kronofogdemyndigheten vill se en förändring gällande smslånens villkor vid 

kreditgivning.  Hon menar på att tiden det tar att få de lånade pengarna insatta på ett 

konto borde förlängas. Att låta låntagaren få pengarna inom femton minuter är för kort 

tid, låntagaren bör få en chans att tänka över sitt lån och eventuellt hinna ändra sig. Hon 

anser att ett dygn vore en tidsfrist att föredra. Att smslångivarna ska göra 

kreditupplysningar på sina kunder i större utsträckning är något som 
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Kronofogdemyndigheten också efterfrågar enligt Betelid. Har en låntagare 

betalningsanmärkningar så finns det anledning att tro att denne har ont om pengar och 

svårt med att sköta sin ekonomi. Betelid anser då att smslån inte är det bästa sättet för en 

människa att lösa sina ekonomiska problem. Har låntagaren inte 1000 kronor idag, vad är 

det som säger att denne har 1800 kronor nästa månad att betala tillbaka sin skuld med. 

Flera låntagare som hamnar hos Kronofogdemyndigheten, enligt Betelid, lever i nuet och 

tänker kortsiktigt vad gäller sin ekonomi. De tar smslån för att exempelvis bli av med en 

räkning för stunden, att spara till nästa månads kostnader och utgifter är något många 

människor inte tänker på att göra. Det finns ingen buffert med pengar att ta av och det 

kan finnas stora brister i planerandet av den privata ekonomin.  

 

Enligt Betelid har Kronofogdemyndigheten genomfört en undersökning där 12 000 

ungdomar hade svarat på frågor om smslån, femtio procent hade haft svårt att betala 

tillbaka. Alla som deltog hade enligt Betelid svarat i undersökningen att anledningen till 

att de lånade var att få snabba pengar. Tjugofem procent, cirka 3000 stycken hade fast 

skuld hos Kronofogdemyndigheten innan de lånande. De fanns redan i myndighetens 

register och fick låna för att smslångivarna inte hade gjort någon kreditupplysning. Detta 

visar att bättre kreditprövningar och mindre acceptans av betalningsanmärkningar hade 

gjort att 3000 ungdomar inte hade kunnat ta smslån och dra på sig ytterligare en skuld.  

 

Vad gäller kontroller av Folkia´s kunder berättar företagets VD Spångberg att de utför id- 

kontroll, de kan kräva att kunden skickar in en vidimerad kopia av sin legitimation och de 

kontrollerar all offentlig information som finns om kunden så som adress och 

telefonnummer. Folkias medarbetare gör även kreditupplysningar på samtliga sina 

kunder, både vid första lånetillfället och vid återkommande kunders lån. Spångberg 

menar att en persons ekonomiska situation kan komma att förändras mellan olika 

lånetillfällen. Han anser att deras kreditgivning bygger på bedömningen att folk betalar 

tillbaka sina lån, annars skulle inte företaget kunna driva sin verksamhet vidare. 

 

Enligt Johansson, VD för Mobillån, gör företaget alltid kreditkontroller på sina kunder 

för att se om betalningsförmågan är god. Han menar att en kreditkontroll ger trygghet åt 
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kunden som då kan förstå att företaget inte är ute efter att utnyttja låntagarna. Dessvärre 

har det under senare tid enligt Johansson etablerats ett flertal mindre noggranna aktörer 

som inte utför kreditkontroller eller andra viktiga kontroller vilket ger en negativ bild av 

smslån. Enligt Mobillåns VD Johansson har relationen mellan godkända och nekade 

ansökningar ökat markant sedan de startade. Detta beror till stor del på den mediala 

bilden som framställer att vem som helst får ta ett smslån oavsett ekonomisk situation, 

vilket har lett till att många människor som vet med sig att de inte kan få krediter i 

vanliga fall har sökt sig till smslångivarna. Människor har över tiden lärt sig att allt fler 

smslångivare inte beviljar lån utan att genomföra en kreditprövning på sina potentiella 

kunder. Detta har enligt Johansson gjort att Mobillån har fått allt fler kreditvärdiga 

låneansökningar och de godkänner inte en låntagare som har en betalningsanmärkning 

sedan tidigare. Han säger även att företagets grundkrav för att de ska bevilja en kredit, är 

att låntagaren är över 18 år, innehar ett svenskt personnummer och är folkbokförd i 

Sverige. Dessutom måste låntagaren ha en årsinkomst på minst 24 000 kronor. Det är 

dock inte sagt att den potentiella låntagaren per automatik godkänns om denne uppfyllt 

ovanstående kriterier. Det är en komplicerad process när Mobillåns anställda tar in en 

mängd data som ställs mot varandra innan de godkänner en person som låntagare.  

 

Johansson, VD på Mobillån, poängterar att det är viktigt att arbeta med mycket solida 

kreditkontroller och ha en nära dialog med samtliga kunder. Enligt Johansson informerar 

Mobillån om kostnader och rekommenderar även kunder som inte är kreditvärdiga till att 

finna andra lösningar än att låna sig ur en ekonomisk knipa. På frågan om det kommer att 

ske någon utveckling eller förändring av nuvarande lagstiftning gällande krav att 

smslångivarna ska göra kreditprövning på sina kunder, svarar Edlund på 

Finansinspektionen att EU har beslutat om ett nytt konsumentdirektiv tidigare i år 2008. 

På Justitiedepartementet pågår det för närvarande en implementering av detta direktiv. 

Det är först när utredningen på departementet är klar som Konsumentverket vet om det 

kommer att föreslås några regler om detta. 
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4.7 Indrivningsprocessen 

 

4.7.1 Dröjsmålsränta 

 

Enligt Johansson, VD för Mobillån, läggs en dröjsmålsränta på skulden från den dagen 

betalningen har förfallit. Företagets dröjsmålsränta följer räntelagens regler enligt 

Johansson, det vill säga vid tiden gällande referensränta plus åtta procentenheter. Även 

smslångivaren Ferratum använder sig av dröjsmålsränta med samma procentsats som 

Mobillån (www.ferratum.se, 2008-12-08). Enligt Spånberg, VD för Folkia, tar företaget 

ut en dröjsmålsränta på 2, 5 procent per månad. Samtliga tre smslångivare har en avgift 

på femtio kronor för varje skriftlig påminnelse som skickas ut till låntagaren. Mobillån 

lägger även på en förseningsavgift på sextio kronor (www.mobillan.se, 2008-12-08). 

 

4.7.2 Inkasso och Kronofogdemyndigheten 

 

Enligt respondenten på Svea Inkasso bedriver företaget en effektiv inkassoservice och om 

de även sköter indrivningen, kan smslångivaren koncentrera sig på sin produkt och 

marknad i första hand. Respondenten för Ferratum berättar att de samarbetar med Svea 

Ekonomi och Svea Inkasso för att tillsammans med dem och kunden komma fram till en 

återbetalningsplan för det beviljade smslånet. Enligt respondenten kortar Svea Inkasso 

kredittiden och menar att ett branschföretag har högre lyckandegrad vid indrivning av 

obetalda skulder. Respondenten berättar att de som hamnar hos Svea Inkasso får 

genomgå en lämplig kreditkontroll. Om det finns ett betalningsutrymme lämnas ärendet 

över till Kronofogdemyndigheten om gäldenären inte har kontaktat Svea Inkasso för en 

amorteringsplan eller annan typ av uppgörelse. Har gäldenären inte ett 

betalningsutrymme läggs ärendet på Svea Inkassos efterbevakningsavdelning. Fordran 

lever då vidare i avvaktan på att gäldenärens ekonomiska förhållanden ska bli bättre. 
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Respondenten säger att Svea Inkasso får sina intäkter från samtliga delmoment i 

indrivningsprocessen.  

 

Enligt Betelid på Kronofogdemyndighen får en person flera chanser på sig att betala en 

smslåneskuld då påminnelser skickas ut i brevform från smslångivaren, Inkasso och 

Kronofogdemyndigheten. Betelid anser inte att låntagaren kan urskulda sig genom att 

påstå att den inte vet om sin skuld och att de inte fått någon påminnelse eller att alla brev 

har ”försvunnit”. Om låntagaren inte betalar efter påtryckningar från Inkasso, skickas 

ärendet enligt Betelid vidare till Kronofogdemyndigheten där skulden måste fastställas 

genom en utredning. Kronofogdemyndigheten underrättar låntagaren och denne får säga 

om det är rätt eller fel att skulden finns. Nekar låntagaren till skulden hamnar ärendet i 

tingsrätten och det blir ett tvistemål. Efter förhandling får den part som förlorar betala 

motpartens kostnader. Processkostnader är på mycket höga belopp vilket gör att det lönar 

sig att erkänna om personen vet med sig att denne har en obetald skuld. De flesta 

människor medger att skulden är korrekt och då hamnar ärendet på 

Kronofogdemyndighetens avdelning för indrivning.  

 

När den skuldsatte hamnar hos Kronofogdemyndigheten benämns denne gäldenär och får 

en prick i registret. Den skuldsatte får enligt Betelid ett brev skickat till sig som ger 

gäldenären ytterligare en chans att betala sin skuld. Gäldenären har cirka två veckor på 

sig att betala efter det att Kronofogdemyndigheten skickat brevet som kan jämföras med 

en sista faktura. Betalar inte gäldenären i detta skeende heller, påbörjas handläggning av 

ärendet.  

 

Enligt Betelid finns det ingen statistik över hur stora de genomsnittliga smslåneskulderna 

är. På den ursprungliga kapitalskulden för Inkasso på sina grundavgifter och 

omkostnader. Betelid berättar att när en smslångivare lämnar in ett ärende till 

Kronofogdemyndigheten kostar det 600 kronor för att få hjälp med att driva in sina 

fordringar. De 600 kronorna ska gäldenären i första hand stå för då det är denne som givit 

upphov till att skulden finns. Samtliga avgifter och den dröjsmålsränta som smslångivare 

använder sig av gör att den ursprungliga kapitalskulden ökar snabbt.   
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Kronofogdemyndigheten gör inga avbetalningsplaner för gäldenären enligt Betelid, de 

utreder istället om det finns några tillgångar som kan utmätas för att betala skulden. Äger 

gäldenären exempelvis en bil eller en nyare TV som har ett någorlunda bra värde, kan de 

säljas för att täcka en skuld. Har gäldenären inga tillgångar vare sig på banken i form av 

likvida medel eller aktier, eller materiella tillgångar av värde berättar Betelid att 

Kronofogdemyndigheten då tittar på gäldenärens inkomst för att kunna dra pengar från 

dennes lön varje månad. Betelid menar att det inte finns någon standardsumma för hur 

stor del av lönen som kan dras varje månad, hänsyn måste tas till om gäldenären har barn, 

sambo, andra utgifter som är livsnödvändiga så som dyr medicin och så vidare. Enligt 

respondenten från Svea Inkasso är det individuellt från fall till fall hur lång tid det tar 

innan en gäldenär är skuldfri. Genomsnittstiden för en fordran är enligt respondenten 102 

dagar. 

 

4.8 Värdegrunder 

 

4.8.1 Ocker 

 

Martinson, som är doktor vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet, berättar att 

till all juridik hör verklighetsbeskrivningar och jämförelser med liknande företeelser. Han 

uppmärksammar en mycket relevant berättelse som kan appliceras på uppsatsämnet och 

det är de händelser som låg bakom att ockerregleringen infördes i sin nuvarande form för 

100 år sedan. Vid den tiden hade samhället förändrats och intelligenta yngre män som 

inte tillhörde samhällets översta skikt hade börjat få chansen att komma upp sig. Det 

krävdes dock kapital och kläder som gjorde att de yngre männen kunde röra sig i de rätta 

kretsarna. De fick sitt kapital från "specialutlånare" och några av de unga männen begick 

till slut självmord när de fastnat i ockerräntekarusellen. "Specialutlånarna" var på sätt och 

vis lika etablerade i samhällslivet som smslångivarna är idag år 2008.  
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Enligt Naumanen från Finansinspektionen kan inte enbart den effektiva räntan, även om 

den är på flera hundra procent, bidra till att döma en smslångivare för ocker. Detta beror 

på att smslångivaren vid lånetillfället inte vet om låntagaren befinner sig i exempelvis 

trångmål. Edlund, jurist på Konsumentverket, berättar om ett fall där 

Konsumentombudsmannen betraktade de skyhöga kreditkostnaderna hos smslångivaren 

Short Money Services Scandinavia som ocker och därför överlämnade saken till åklagare. 

Ett lån på 3 000 kronor hade en kostnad 600 kronor och den effektiva räntan var på 792 

procent.  Förundersökningen lades dock ner . 

 

Enligt Martinson, som är doktor vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet, ska 

smslångivarnas medarbetare fällas för ocker och någon lagändring som kan underlätta 

denna handling är enligt honom inte alls nödvändig. Han anser dock att frågan om ocker 

är komplex och ett ställningstagande gentemot problemet och ett ingående motiverande 

för ocker är inte enkelt att göra. Frågan om ocker är det flera jurister som har svårt att 

hantera och det råder ingen enighet. Martinsons uppfattning är att det i flera fall gällande 

smslångivare kan bli tal om fällande domar för ocker. En förenklad motivering för ocker 

får enligt Martinsson ta sin utgångspunkt i lagstagandet, Brottsbalken kapitel 9, § 5: 

 

”5 § Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av 

någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda 

sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för 

vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst 

två år. 

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i 

annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, 

bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart 

missförhållande till motprestationen. Är brottet grovt, döms till fängelse, 

lägst sex månader och högst fyra år” (Lag 1986:123). 

 

Martinson anser att andra stycket i ovanstående lagstadgande är särskilt intressant. Det 

har tillkommit för att rekvisiten, omständigheterna, i första stycket har visat sig vara 
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svåra att bevisa. Inte minst då det krävs uppsåt, avsiktlig handling, för varje del. För att 

komma åt näringsidkare som lånar ut pengar utan att behöva styrka deras insikter om 

låntagaren, ändrades lagen år 1986. Det räcker sedan dess med uppsåt för att åstadkomma 

ett "uppenbart missförhållande". 

 

Martinson berättar om det närmaste avgörandet om ocker som är från Högsta Domstolen, 

Nytt juridiskt arkiv (NJA) 1995 sidan 430. Där använde Högsta Domstolen ockerregeln i 

ett låneärende, inte smslån dock, som hade drygt femtio procent i ränta. Martinson menar 

att smslånen ofta har betydligt högre "pris". Vad som i första hand kan göra att 

smslångivarna kommer undan ockerregeln är att de lånar ut betydligt mindre summor än 

vad det rörde sig om i det ovannämnda rättsfallet. Martinson anser att enligt doktrin, 

lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande, kan ett högt "pris" vara motiverat för 

smålån. Detta måste dock ställas mot flera faktorer, så som att det ofta tydligen är svaga 

personer som drabbas och att deras ekonomi inte tål ens ett litet lån.  

 

Enligt Martinson finns det andra lagregler och normer som kan spela in i smslångivarnas 

verksamhet. Företagen lånar enligt honom inte sällan ut pengar utan att göra 

kreditprövning och även till människor med betalningsanmärkningar. Detta anser 

Martinson strider mot god sed på kreditmarknaden vilket gör att lagen kan tillämpas mot 

företeelsen.  

 

Frågan kan ställas varför jurister är oeniga i frågan om fällande domar mot smslångivarna 

och varför det inte är något företag som redan har fällts. Svaret kan enligt Martinson 

härledas till att svenska jurister i allmänhet är mycket försiktiga när det gäller 

ockerstadgandet. De är så pass försiktiga att regeln i det närmaste inte används i 

praktiken vilket beror på en rad faktorer, men bland annat på att bedömningen gränsar till 

det politiska. Vissa jurister skulle därför hävda att ett fenomen som smslån, som nu är en 

välkänd företeelse på kreditmarknaden, inte ska motarbetas med ett vagt strafftagande. 

Detta strafftagande skulle enligt Martinson leda till att tjänstemän som ”bara lyder order” 

straffas, istället för att enbart straffa de som bär det yttersta ansvaret. Han anser istället att 

eftersom smslån är en mycket spridd, existerande företeelse i dagens samhälle bör det 
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vara en lagstiftningsfråga. Han anser att smslånproblematiken från politiskt håll görs till 

en politisk fråga utan att hänsyn tas till den redan existerande lagstiftningen. Personligen 

anser Martinson att det inte är fel att ministrar uttalar sig om smslån. Det finns dock en 

allmän uppfattning i Sverige enligt honom att det är olämpligt att ministrar uttalar sig i 

fall som detta då det pågår rättssaker hos såväl polis, som åklagare och marknadsdomstol.  

 

Smslån- Ett irrationellt beslut 

 

Martinson, doktor vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet, menar att krediter i 

vissa avseenden är en riskvara, precis som alkohol och medicin. Detta har 

uppmärksammats av den svenska lagstiftningen och det har i andra stycket i Brottsbalken 

9:5 angivits att lagstiftningen om ocker ska användas oftare än vad den har gjorts. 

Lagstiftningen används dock inte i smslånefallen enligt Martinson. Han menar att 

smslångivaren kan liknas med skojföretag med tanke på sin syniska hantering av 

kreditkontroller och att det sker en kreditgivning till människor som redan visat tendenser 

till att inte klara av att hantera sin privata ekonomi. Detta spelar dock ingen roll för 

smslångivarna. Martinson anser att deras affärsidé ändå fungerar eftersom det är andra 

som betalar, antingen kunderna som betalar så höga avgifter att de täcker förlusterna eller 

närstående som ställer upp för dem som ”trillat dit”.  

 

Martinson anser att anledningen till att ingenting hänt ännu har även att göra med att det 

finns uppfattningar om att problemet med smslån kan lösas med annan reglering. Han 

hänvisar till att Erik Sars från Finansinspektionen har sagt att ”informationen om 

smslånen måste bli bättre för att låntagaren ska kunna jämföra alternativen”. Martinson 

menar att Sars pekar på att marknadens brister måste justeras, smslånemarknaden kan 

endast fungera perfekt när alla parter är perfekt informerade, som det heter i 

grundläggande nationalekonomi. Regleringen ska alltså justeras för dessa brister, annars 

fungerar inte marknaden. Martinson anser även att om det ska göras försök i att reglera 

smslånen, måste det tas hänsyn till teorierna som förutsätter att alla aktörer fattar 

rationella beslut. Det finns en stor grupp av låntagare som inte fattar beslut på objektiva 

rationella grunder och det verkar allmänt svårt att förstå.  
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Krissituationer kan påverka smslåntagarna i sådan grad att de inte fattar objektivt 

rationella beslut eftersom de inte är mottagliga för information. Den bristande 

rationaliteten kan även bero på andra företeelser så som att smslåntagaren kan vara 

alkoholpåverkad menar Martinson. Han anser att information helt enkelt inte är ett 

verktyg som justerar de brister som det handlar om för att marknaden skall fungera. 

 

4.8.2 Etik 

 

Spångberg, VD för Folkia, anser att medarbetarna på företaget är opretentiösa och de 

behandlar alla sina kunder lika. Han menar att samtliga kunder får lika trevligt 

bemötande, oavsett om de kommer i fin kostym eller i shorts och T-shirt. Vem kunden är 

eller vem den känner ska enligt Spångberg inte heller påverka vilket pris den får betala 

hos Folkia. Respondenten på Ferratum säger att alla låntagare som tar ett lån hos dem är 

personligt ansvariga för sina handlingar. Respondenten ser ingen skillnad på lån du tar 

via sms eller via banker 

 

Mobillåns VD Johansson säger sig ha etiska värdegrunder i sitt företag. Han anser att det 

ekonomiska ansvaret för smslån ska fördelas mellan individ och långivare för att 

samhället ska må så bra som möjligt. Han menar att vissa individer i samhället inte har 

tillräckligt god kunskap om ekonomi och skall därför ges vägledning i bästa möjliga mån. 

Det måste dock även ligga ett ansvar hos individen då denne inte kan belasta alla sina 

ekonomiska misstag på en myndighet eller en organisation. Enligt respondenten på Svea 

Inkasso kan inte lagstiftningen reglera vad en myndig person gör med sin egen ekonomi. 

Smslånen i sig anser respondenten inte är olagliga. Johansson, VD för Mobillån, anser 

inte heller att det går att förändra särskilt mycket i lagstiftningen för att kunna åtgärda de 

problem som finns i samhället gällande människors privata ekonomi. Johansson tycker 

snarare att skolor måste utbilda svenska folket bättre inom området för privatekonomi. 
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Vad gäller smslån specifikt gör Mobillåns VD Johansson ingen skillnad mellan en kredit 

och en annan då det enda som skiljer dem åt är ansökningsförfarandet.  

 

Frågan ställdes till Betelid på Kronofogdemyndigheten om hon anser att det är upp till 

varje vuxen individ att ta ansvar för sitt val att ta smslån med dålig 

återbetalningsförmåga. Alternativet skulle vara att det är ett ansvar som ska läggas på 

lagstiftning och myndigheter som ska informera samhället om de risker som finns med 

smslån.  Betelid hänvisar till lagstiftningen och menar att Kronofogdemyndigheten aldrig 

vill få någon gäldenär att känna sig i underläge och mindre vetande när det gäller att klara 

av att sköta sitt liv och sin ekonomi. Det är inget brott att ha skulder, vilken människa 

som helst kan få en helomvändning i livet med oförutsatta händelser och med skulder 

som följd. Att hamna hos Kronofogdemyndigheten behöver inte betyda att en person är 

en ond eller dålig människa, en individ ska enligt Betelid inte behöva känna sig mindre 

begåvad och förutsättas ta mindre ansvar. Kronofogdemyndigheten vill ha lagstiftning 

som skyddar gäldenärerna, människor med skulder mår i flertalet fall psykiskt dåligt och 

då är det extra viktigt att det finns ett juridiskt skyddsnät. Betelid menar att när en 

människa mår dåligt, är trött och lever under press, är det lättare att ta förhastade beslut. 

En sådan situation kan vara när inkassokraven ligger på hög och skulderna växer, då kan 

ett smslån ses som räddningen.  

 

Enligt Naumanen på Finansinspektionen anser myndigheten att konsumenterna ansvarar 

för sina egna beslut när det gäller köp av olika finansiella tjänster. Konsumenten kan 

således inte förvänta sig att staten ska ta hand om eller skydda mot finansiella förluster 

till följd av finansiella risker som konsumenten själv väljer att ta. Staten har däremot ett 

ansvar för att möjliggöra för konsumenten att ta detta ansvar. Det innebär bland annat att 

staten ska verka för att företagen lämnar förståelig och relevant information, att 

konsumenterna ska kunna lita på att de finansiella företagen följer regelverken och att 

oansvariga aktörer hålls borta från marknaderna. Naumanen anser att staten slutligen har 

ansvar för att konsumenterna har tillgång till tvistlösning om problem i relationen med de 

finansiella företagen ändå uppstår. 
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5. Analys 

________________________________________________________________________ 

I detta kapitel för vi en diskussion kring den teoretiska och den empiriska informationen 

vi behandlat tidigare i vår uppsats. Genomgående i texten binder vi samman teori och 

empiri för att understryka avvikelser och liknelser mellan respondenternas syn på 

smslånemarknaden. 

__________________________________________________________________ 

 

5.1 Lånemarknadens utveckling 

 

Det har skett en utveckling på bankområdet i takt med att näringslivet och kapitalbehovet 

har förändrats.  Då bankerna har varit den huvudsakliga kreditgivaren i samhället, kan det 

vara svårt för nya kreditgivaraktörer att slå sig in på lånemarknaden och arbeta upp en 

trygg kundkrets (Falkman, 2004). Som vi skrev inledande i uppsatsen finns det en 

tendens till att människor lever över sina tillgångar och har ett stort konsumtionsbehov.  

Vi anser därför att de respondenter som hävdar att det finns ett ökat behov av mindre 

krediter och en efterfrågan på lättillgängliga lån har rätt i sitt påstående. Vad vi dock vill 

poängterar är att den pågående samhällsutvecklingen med att människor skuldsätter sig 

och efterfrågar anonymitet och snabbhet i en låneprocess inte är att föredra. Människor 

kan tyckas leva i en fantasivärld som de klarar att finansiera genom lån vilket kan 

medföra både psykisk och fysisk ohälsa när skulderna inte längre kan betalas. Vi vill 

även ifrågasätta om det från början fanns en efterfrågan på små enkla krediter, eller om 

det är ett behov som smslångivarna själva har skapat hos människor. Vi anser att det är 

smslånemarknaden som uppmuntrar ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande hos människor 

och underminerar det långsiktiga ekonomiska planerandet. Vi tror att detta bidrar till att 

människor ökar sitt risktagande då de lever över sina tillgångar och endast tänker för 

stunden då de använder sig av smslån.  
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5.1.1 Smslånemarknadens risker 

 

Det har utvecklats ett sortiment av nya tjänster och verksamhetsområden på 

kreditmarknaden som har inneburit nya risker och ett ökat krav på säkerhet i alla delar av 

kredithanteringen (Falkman, 2004). Spångberg, VD på Folkia, är medveten om att antalet 

ärenden med människor som inte kan betala sina lån växer hos Kronofogdemyndigheten. 

Han tror att det beror på att smslånetjänsten är ny och att människors vaga 

återbetalningsförmåga är en risk som måste finnas med i beräkningarna när företag slår 

sig in på en outforskad del av kreditgivningsmarknaden. Vi anser att Spångbergs 

resonemang, gällande att det till största del är smslånebranschens omognad som är den 

huvudsakliga risken, inte stämmer fullt ut. Lånegivning har funnits i olika former sedan 

långt tidigare och vi anser att det måste ha funnits en medvetenhet hos smslångivarna från 

start att mindre krediter främst efterfrågas av människor med en svag privatekonomi.  Vi 

anser inte att smslångivarna ställer några höga krav på sina låntagare gällande deras 

ekonomiska situation såsom årsinkomst eller tidigare betalningsanmärkningar. Vi tror att 

det kan bli en ond spiral där svag reglerig av låntagarna, från smslångivarna sida, bidrar 

till fler kunder men ökade förluster. Hårdare reglering kan bidra till färre låntagare men 

samtidigt mindre förluster. Vad som är att föredra är något endast smslångivarna själva 

kan bestämma i sin respektive organisation, vi anser att det blir en diskussion där 

smslångivarna styr sitt val av låntagare efter antingen kvantitet eller kvalitet.  

 

Kreditgivaren måste vara medveten om att kredittagare kan komma att ta stora risker när 

de väl får ett lån, detta medför att kreditgivaren måste begära ränta och andra avgifter för 

att kompensera för framtida eventuella förluster samt bringa lönsamhet i sin verksamhet 

(Falkman, 2004).  Enligt Johansson, VD för Mobillån, har Sms Kredit i Skandinavien AB 

en kreditförlust på cirka en procent vilket är en mindre kreditförlust en den Spångberg på 

Folkia berättar att företaget har. Folkia hade en kreditförlust på 2,1 procent år 2007 men 

påpekar att den har sjunkit till 1,8 procent i år 2008.  Spångberg hävdar att deras förluster 
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inte är större än vad som är normalt i denna typ av kreditgivning. Vi anser att även om 

Spångberg inte anser att Folkia´s kreditförluster är särskilt stora så är det ändå ett 

problem i form av att företaget får ökade kostnader och flera låntagare hamnar hos 

Kronofogdemyndigheten då de inte kan betala sina skulder.  

 

Det finns både en social och en ekonomisk betydelse av verksamheten i 

kreditmarknadsföretag och det finns ett samhällsintresse av att smslåneverksamheten 

bedrivs på ett för alla parter tillfredställande sätt. Det är viktigt att konsumenternas 

intressen tillvaratas då enskilda personer ofta befinner sig i underläge i förhållande till de 

företag som erbjuder olika finansiella tjänster (Falkman, 2004). Debatten som har förts i 

media om smslånebranschen anser vi främst har framställt en negativ syn av 

smslångivare. Det har knappt funnits utrymme för ett ifrågasättande av kritiken av andra 

aktörer än smslångivarna själva vilket gör det än mer intressant att lyfta fram de positiva 

aspekterna och belysa frågan om smslånebranschen har en framtid.  Strängare lagstiftning 

gällande kreditupplysningskrav skulle enligt Betelid på Kronofogdemyndigheten leda till 

att smslånebranschen självsaneras från oseriösa aktörer, ett resonemang vi samtycker 

med. Vi tror att framgångsrika smslånegivare kommer att stanna på marknaden då de 

efterfrågar bättre kontroll för små och snabba krediter eftersom de inte vill att mindre 

reglerade smslångivare ska smutskasta branschen. Vi tror därför att det är upp till 

smslångivarna själva att ge sin bransch ett bättre anseende.  

 

5.2  Lån utan säkerhet 

 

Innan smslånetjänsten uppstod fanns blancolån på marknaden vilket fortfarande är en 

vanlig låneform. Därför anser vi att smslån inte är ett så outforskat och nytt fenomen som 

kritiker vill framställa det som då den största skillnaden är att ett blancolån nu kan tas via 

sms. 
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En långivare kan avstå från att kräva betryggande säkerhet vid utlåning om det icke anses 

behövt, ett sådant lån kallas blancolån (Andrén, 2003). Det enda långivaren har som 

underlag för krediten är låntagarens återbetalningsförmåga och vi anser att blancolån kan 

jämföras med smslånens utformning. Då det inte finns någon reglering som säger att en 

person inte kan låna av flera smslångivare samtidigt, ökar risken för skuldsättning då 

låntagaren har lån hos flera smslångivare. Betelid på Kronofogdemyndigheten anser att 

smslånen hade vunnit mer förtroende på lånemarknaden om alla smslångivare gjort 

ordentliga kreditupplysningar på samtliga låntagare. Tidigare betalningssvårigheter måste 

smslångivarna tolka som en varning och väga in i sin riskbedömning enligt Betelid. Detta 

för att undvika framtida kreditförluster samt få människor att förstå att de måste sköta sin 

ekonomi för att kunna bli beviljade lån. Vi anser att människor invaggas i en falsk 

trygghet när de tror att ett litet lån med kort löptid kan lösa deras ekonomiska problem.  

 

Idén med mikrolånefinansiering i Bangladesh är att ge människor hopp om framtiden då 

de lever med små ekonomiska marginaler, och detta är något professor Muhammad 

Yunus vann Nobels fredpris för år 2006. Vi anser att själva grundidén med små 

konsumentkrediter är god, det är sättet att sköta låneprocessen med räntor och avgifter 

som kan ifrågasättas.  Vi tycker att det är moraliskt fel att jämföra mikrolånefinansiering i 

Bangladesh med Sveriges smslånebransch, men vi menar dock att det finns vissa likheter.  

Vi anser att det inte behöver krävas några stora summor pengar för att hjälpa en människa 

att komma ur en ekonomisk svår situation. Vi vill poängtera att det är den enskilda 

människans val hur den hanterar sina pengar som är det avgörande för hur smålån 

utnyttjas och vad de får för konsekvenser. Små invensteringar kan generera avgörande 

inkomster för framtiden. Anledningen till att Grameen Bank, som professor Yunus 

företräder, har lyckats vara vinstdrivande är att nittioåtta procent av lånen betalas tillbaka. 

Vi anser att det bland annat är människors bristande återbetalningsförmåga som 

försämrar smslångivarnas utsikter och rykte inför framtiden.   
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5.3 Den mobila teknikens implementering i samhället 

 

Enligt författaren Jonson (2001) krävs det nyskapande lösningar med hjälp av teknik för 

att nå framgång och utmärka sig som företag. Detta är något som även Spångberg, VD 

för Folkia, hävdar då han anser att det behövs innovation och mer konkurrens på 

lånemarknaden. Jonson (2001) menar att det sker en utveckling av det mobila samhället 

där människor ständigt kan vara digitalt tillgängliga. Människor och pengar är i ständig 

rörelse och företag måste följa utvecklingen för att kunna tillgodose kunders beteende 

och krav (Jonson, 2001). Johansson, VD för Mobillån, kommenterar detta då han menar 

att tekniken har kommit i kapp och möjliggjort att automatiserade processer bidrar till en 

lönsam verksamhet för mindre krediter. Han syftar här på uppkomsten av smslån och 

anser att mobiltelefonen kommer att utgöra ett mycket viktigt verktyg i framtiden.  

 

Jonson (2001) anser att en kund blir nöjd när den får hjälp i samma stund ett behov 

uppstår. Tid behöver inte längre vara en bristvara, mobilanvändare kommunicerar och 

konsumerar via en personlig bärbar terminal oavsett var de befinner sig eller vid vilken 

tidpunkt.  Både Jonson (2001) och Spångberg, VD för Folkia, kommenterar att ny teknik 

och nya affärsidéer måste genomgå en mognadsfas för att lösa säkerhetsproblem, både 

mentalt hos kunden för att skapa förtroende men även genom tekniska lösningar . De som 

lyckas med detta är också de som når framgång. Människor, och i detta sammanhang 

smslåntagare, väljer de långivare som de anser sig kunna lita på.  Vi anser att de 

smslångivare som har tydliga regler och strikt policy gällande kreditupplysning blir mer 

förtroendeingivande för kunden då människor enligt vår mening efterfrågar kontroll. Då 

vi anser att vi lever i ett samhälle där tiden ska utnyttjas effektiv med ett välutvecklat 

tjänste- och serviceutbud ställs höga krav på säkerhet. De människor som är kritiska till 

övervakning och granskning anser vi vara de som har något att dölja och därför vill 

undvika insyn i sin ekonomiska situation. Johansson, VD för Mobillån, anser att det är 

enkelheten i smslånen som är en klar fördel för deras kunder. Vi tror dock att det är 

enkelheten i smslåneprocessen som gör att många ställer sig kritiska till smslånen, men 

enkelhet och tillgänglighet anser vi inte behöver betyda att smslånetjänsten måste vara 
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farlig och utnyttjande. Enligt Jonson (2001) måste företag ha kontroll över sin 

information i arbetet med att stärka sina kundrelationer och sitt varumärke för att kunna 

möta kunders behov och krav. Vi anser att kontentan av smslånediskussionen blir att det 

är smslångivarnas syfte med sin verksamhet som är avgörande. Vill de tjäna pengar på 

kryphål i sin reglering och människors ekonomiska okunskaper eller vill de hjälpa och 

serva människor med små korta krediter.  

 

5.3.1 Den verkliga kundnyttan 

 

Jonson (2001) anser att verklig kundnytta är uppfylld när alla parter upplever en tjänst 

som positiv. Spångberg, VD för Folkia, anser att de produkter som dagens affärsbanker 

tillhandahåller är producerade med föråldrad teknologi och det är svårt att göra dem 

tillgängliga för en bred målgrupp till en låg kostnad. Enligt Jonson (2001) distribueras 

sms betydligt snabbare än om samma information skulle förmedlas i pappersformat, 

vilket vi anser tyder på att smslångivarna har utnyttjat ny tekniks möjligheter på ett smart 

sätt. Enligt Jonson (2001) kommer möjligheterna till att kunna skicka och ta emot 

information oberoende av tid och rum att dominera utvecklingen de närmaste åren. Detta 

påstående anser vi tyder på att smslånegivarna har en framtid på lånemarknaden. Enligt 

Jonson (2001) har våra behov som individer alltid stått i centrum för utvecklingen och när 

människor förstår de trådlösa möjligheterna inser de att de kan bli allt friare i sitt 

handlande och öka sin och andras tillgänglighet.  

 

5.4 Smslånens uppbyggnad 

 

Enligt en undersökning som Konsumentverket har gjort blir det allt mer accepterat att 

handla på kredit i det svenska samhället vilket har bidragit till att kreditutbudet har ökat. 

Detta anser vi återigen tyder på att människor har ett ökat konsumtionsbehov som många 

finansierar med lånade pengar. Smslånemarkanden tror vi, efter att ha tagit del av våra 

respondenters åsikter, står under en ständig utveckling där teknik och reglering gällande 



Framtidens lånemarknad – tillgänglig och anonym 

 

75 

 

kreditprövning kommer att vara avgörande inför verksamhetens framtida existens. 

Johansson, VD för Mobillån, säger att Sms Kredit Skandinavien AB har haft en jämn 

ökning av smslån genom åren, men de godkänner inte lika många låntagare som tidigare 

då de har stärkt sina rutiner för att säkerställa människors identitet. Detta anser vi tyder på 

en utveckling av smslångivarnas villighet att skärpa sin reglering för kundernas bästa då 

de inte i samma utsträckning som tidigare låter människor med svag ekonomi ta ett 

smslån.  På grund av den massmediala rapporteringen vet flera människor i det svenska 

samhället att smslån kan ge negativa konsekvenser för den privata ekonomin. Därför 

anser vi att människor nu borde ha kunskap om att vara försiktiga och uppmärksamma i 

sitt val av smslångivare och att de noga ska granska vilka villkor som gäller.  

 

5.4.1 Smslånens utformning 

 

Vi instämmer med påståendet att en orsak som kan tänkas locka människor till att ta 

smslån är anonymiteten. Smslångivarna frågar aldrig vad pengarna ska användas till 

vilket skiljer sig från banker som i de flesta fall vill veta syftet med varför en människa 

vill låna pengar (www.smslån1.se/, 2008-11-20). Vi anser dock att anonymiteten kan 

ifrågasättas då den kan utnyttjas av människor som vet att de egentligen inte borde låna 

eller att långivare med striktare kontroller inte hade beviljat dem lån.  Grundtanken med 

smslån anser vi vara densamma för samtliga smslångivare, det som kan skilja sig åt är 

vilken åldersgräns på låntagarna som gäller och vilka krav som ställs på årsinkomst och 

acceptansen på tidigare betalningsanmärkningar. Vi anser att det är smslångivarnas val av 

hur de utformar sin låneprocess som är avgörande för vilken smslångivare som kan anses 

pålitligt.  
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5.4.2  Ränta och avgifter  

 

Vi anser att de huvudsakliga ämnena i diskussionen om smslånetjänster är rådande räntor 

och avgifter. Smslångivarna är enligt vår mening i en fas där de testar lagen på vad som 

kan anses utgöra kostnader för en aktuell kredit vilket påverkar hur mycket låntagare får 

betala för ett smslån. Vi tror att endast domslut gällande hur kostnader ska redovisas kan 

förändra vilka kostnader som smslångivare väljer att räkna med i sin prissättning av 

lånen. Vi bygger vårt argument på Ferratums respondents uttalande om att de kommer att 

ändra sina avgifter först när lagen visat att de begått något fel.   

 

5.4.3 Marknadsföring 

 

Enligt Wärnsund (1998) har kreditgivaren vid sin marknadsföring ett ansvar för att inte 

vilseleda konsumenterna om de ekonomiska konsekvenser lånet kan innebära samt vilka 

återbetalningsvillkor som gäller. Marknadsföringen får inte heller få konsumenten att 

fatta ogenomtänkta beslut och ingå ett kreditavtal förhastat. (Wärnsund, 1998) Vi anser 

att lagstiftningen gällande marknadsföring av kreditgivning är otydlig då det enligt vår 

mening måste vara svårt att avgöra när en människa har fattat ett ogenomtänkt och 

förhastat beslut om att ingå ett kreditavtal. Vi anser att det till stor del bygger på 

subjektiva preferenser då tolkandet av människors handlande skiljer sig åt beroende på 

vem individen är.  Villkoren för krediten ska i marknadsföringen anges så uttryckligt att 

de till sin uppbyggnad och språk kan förstås även av den som inte är insatt i 

kreditmarknaden, både kunskapsmässigt och juridiskt (Wärnsund, 1998). Även dessa 

riktlinjer anser vi kan uppfattas som oklara gällande vad som är tydlig marknadsföring då 

vi menar att det måste kunna ställas krav på låntagares kunskap om vad den ingår för 

avtal. Låntagaren ska inte fördummas och kunna hävda att den blivit lurad på grund av 

sitt oförstånd. Vi anser att det kan vara svårt för smslångivaren att veta vad som är 

tillräckligt tydlig marknadsföring och inte, och vi efterfrågar därför mer specifikt angivna 

informationskrav. Marknadsföring är enligt vår mening ett sätt att uppmärksamma 
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människor på att en produkt eller tjänst finns på marknaden och all information om den 

kan omöjligt anges i en slagkraftig reklam. Vad gäller smslånen menar vi att detaljerad 

information om villkor och kostnader för lånen finns att tillgå på smslångivarnas 

respektive hemsidor och kundtjänst, låntagaren måste ta eget ansvar i sitt 

informationssökande.   

 

Vi anser att smslångivarna använder sig av Pullstrategin när de vill nå ut till potentiella 

kunder eftersom smslån är en ny tjänst på marknaden. Människor måste få vetskap om 

lånetjänsten för att kunna utnyttja den. Enligt Kotler (2004) är det viktigt att den reklam 

som ett företag sänder ut ska vara enkel för konsumenten att jämföra med andra företags 

produkter eller tjänster. Detta knyter vi an till vårt ovanstående resonemang och menar att 

allt för detaljerad och invecklad information i en reklam bidrar till en mindre effektiv 

marknadsföring som människor kan ha svårt att ta till sig. Enligt Spångberg, VD för 

Folkia, försöker företagets medarbetare alltid göra det lättförståeligt för låntagaren och 

redovisar därför det exakta priset uttryckt i kronor och ören för smslånen. Vi anser att 

Spångbergs strategi med att uppge det exakta priset för Folkias smslånetjänst är ett 

nytänkande sätt att marknadsföra sig på och göra informationen mer lättförstådd och 

tillgänglig.  

 

5.5 Kreditupplysning 

 

Vi anser att säkerhet och kontroll måste kunna upprätthållas för att smslåneverksamheten 

inte ska bli ett skenande tåg som tillslut spårar ur. Smslångivare behöver inte göra 

kreditupplysning på sina låntagare eftersom smslånen är undantagna från 

konsumentkreditlagen enligt Ekstrand på Finansinspektionen. Det har under senare tid 

enligt Johansson, VD för Mobillån, etablerats ett flertal smslångivare som inte utför 

kreditprövning eller andra viktiga kontroller av sina låntagare vilket ger en negativ bild 

av smslån. Det är flera av våra respondenter i uppsatsen som efterfrågar en lagändring 

gällande krav på kreditprövning och på justitiedepartementet förbereds ett lagförslag 

gällande kreditprövning som ska strama åt marknaden för smålån (www.dn.se, 2008-12-



Framtidens lånemarknad – tillgänglig och anonym 

 

78 

 

10).  Kreditupplysning anser vi borde vara något som samtliga smslångivare vill använda 

sig av då det förebygger risken för ekonomiska förluster i form av uteblivna 

återbetalningar. Krav på kreditupplysning anser vi är det bästa sätter för att sanera 

smslånebranschen från smslångivare som endast ser till antalet smslåntagare och inte till 

låntagarnas återbetalningsförmåga. Med detta menar vi de smslångivare som förlitar sig 

på att inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten ska rädda deras verksamhet genom att 

driva in människors obetalda lån. Ett annat villkor som kan förbättras i smslåneprocessen 

är enligt Betelid att förlänga tiden det tar att få in lånade pengar på ett konto. Vi 

instämmer och anser att detta kan motverka förhastade och ogenomtänkta beslut då 

låntagaren får en chans att tänka över och eventuellt ångra sitt lån. 

 

5. 6 Indrivningsprocessen 

 

5.6.1 Dröjsmålsränta 

 

I sitt arbete med att driva in obetalda lån använder smslångivare en dröjsmålsränta. Detta 

anser vi visar att det är allt annat än förmånligt för en låntagare att utebli med 

återbetalningen av sitt lån. Den ursprungliga kapitalskulden kan öka drastiskt när 

samtliga förseningsavgifter, påminnelser och dröjsmålsränta appliceras vilket vi anser 

tydligt indikerar att ett mindre kortsiktigt lån kan få stora konsekvenser på lång sikt. 

Obetalda skulder är inget som försvinner utan lever kvar tills den dagen en total 

återbetalning av skulden är genomförd. Vi menar att dröjsmålsräntan tydligt måste anges 

på både avtalet och faktura för att låntagaren ska vara medveten om vilka konsekvenser 

det medför när lånet inte betalas tillbaka i tid. Vi anser även att en tydlig information om 

gällande villkor inger en trygghet för smslångivaren då denne undviker att konfronteras 

med en låntagare som hävdar att denne inte blivit upplyst om gällande villkor och därför 

åberopa sig icke skyldig att betala.  
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5.6.2 Inkasso och Kronofogdemyndigheten 

 

Enligt vår mening hade smslångivarna haft det mycket svårt att bedriva sin verksamhet 

om inte inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten hade funnits. Detta då det främst är 

dessa två aktörer som ser till att driva in obetalda smslån. Vi ifrågasätter förfarandet att 

en statlig myndighet som Kronofogdemyndigheten, som finansieras av skattebetalarnas 

pengar, skapar förutsättningar för smslångivarnas verksamhet. Vi förstår dock att 

Kronofogdemyndigheten sitter i en prekär situation då de är tvingade att följa svenska 

lagar och paragrafer för hjälpa samtliga juridiska och enskilda personer i Sverige med att 

driva in sina fordringar. 

  

5.7 Värdegrunder  

 

5.7.1 Ocker 

 

Vi har under arbetets gång med uppsatsen kommit underfund med att ocker är svårt att 

applicera på smslångivarnas verksamhet då vi genom respondenters uttalanden förstått att 

lagen uttrycks i ett föråldrat språk som är svårt att tolka. Martinson, doktor på juridiska 

institutionen vid Göteborgs universitet, anser dock att smslångivarna i framtiden kan 

dömas för ocker. Martinson menar att flera faktorer måste ställas mot smslånens ”höga 

pris” och smslångivarnas verksamhet kan strida mot god sed på kreditmarknaden. Detta 

eftersom företagen inte sällan lånar ut pengar utan att göra kreditprövning eller så 

accepterar långivarna att människor har betalningsanmärkningar. Vi anser att det är en 

svår uppgift för smslångivarna att avgöra om en låntagare kan anses vara i trångmål, 

oförstånd, lättsinne eller beroendeställning i samband med att avtal ingås. Vi menar att 

det är svårt att döma smslångivare för ocker baserat på i vilken situation låntagaren 

befinner sig i. I vilken ekonomisk situation en smslåntagare befinner sig i är svårt att 

avgöra endast baserat på den information som fås med hjälp av en kreditupplysning. Vi 

anser att fler faktorer måste vägas in såsom familjeförhållanden, personlighet, hälsa och 
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andra personliga egenskaper som utmärker en individ. En och samma situation kan 

uppfattas olika beroende på vad det är för person som befinner sig i den.  

 

5.7.2 Etik och Hyckleri 

 

Etik handlar om värden och värderingar, om attityder till tillvaron och om att vidga och 

fördjupa perspektiv på handlandet. Det är viktigt att ha respekt för den handlande 

människan och att den ses som ett subjekt och inte ett objekt. Det är inte tillräckligt för 

konsumenterna i dagens samhälle att företag enbart följer lagar och regler beträffande 

etik. Moralen kommer då in för att stödja handlingsbeslut där lagtext inte räcker till eller 

är föråldrad i förhållande till situationen. (Olve & Samuelsson, 2008)  

 

Människor har olika och ofta motsägande idéer om hur en organisation ska fungera och 

vad den ska åstadkomma. För att uppfylla ett krav fullt ut kan ett annat krav uppfyllas 

sämre. (Czarniawska & Sevón 2003) Aktörer som Konsumentverket och 

Kronofogdemyndigheten vill, för att skydda konsumenten, se strängare reglering gällande 

kreditprövning och förlänga tidsfristen från det att ett smslån beviljas till det pengarna 

sätts in på låntagarens konto.  Smslångivarna däremot ser till Konsumentens bästa då de 

effektiviserar låneprocessen genom att göra den lättillgänglig och snabb. En värdegrund 

uppfattas som en utfästelse till omgivningen om vilka värden som företaget vill stå för.  

Om företaget inte anpassar sig efter de värdegrunder de har offentliggjort, skapas en risk 

för ryktesspridning som kan ha negativ effekt på den uppbyggda imagen. (Olve & 

Samuelsson, 2008) Vi anser att smslångivarna har byggt upp sin image genom att erbjuda 

människor en förenklad låneprocess, imagen har dock skadats genom att kritiker har 

ifrågasatt detta. ”Sanningen” om smslånens effektiva ränta och höga avgifter har bidragit 

till en negativ ryktesspridning i kreditgivningsbranschen.  

 

Vi anser att hyckleri kan appliceras på diskussionen om smslångivarnas verksamhet då 

det inte alltid finns starka band mellan att prata, ta beslut och handla, varken för individer 

eller organisationer. Czarniawska & Sevón (2003) menar att vissa människor talar och 



Framtidens lånemarknad – tillgänglig och anonym 

 

81 

 

beslutar om hur andra ska handla. Johansson, VD för Mobillån, anser att vissa individer i 

samhället inte har tillräckligt god kunskap om ekonomi och skall därför ges vägledning i 

bästa möjliga mån. Johanssons uttalande stöds av Naumanen på Finansinspektionen då 

hon anser att en konsument ska kunna lita på att de finansiella företagen följer 

regelverken och att oansvariga aktörer hålls borta från marknaderna. Det måste dock 

enligt Johansson, VD för Mobillån, även ligga ett ansvar hos individen då denne inte kan 

belasta alla sina ekonomiska misstag på en myndighet eller en organisation. Vi anser att 

det är en form av hyckleri när ett företag vill se till en individs bästa men samtidigt skapa 

lönsamhet och effektivitet i sin verksamhet genom att dra nytta av en människas 

svagheter som exempelvis en dålig privatekonomi. Vi anser även att statliga myndigheter 

såsom Kronofogdemyndigheten kan tyckas utföra en form av hyckleri då de går ut i 

media och fördömer smslångivarnas verksamhet, samtidigt som det är deras skyldighet 

att hjälpa smslångivarna med att driva in sina fordringar. Vi menar därför att 

Kronofogdemyndighetens åsikter kan vara av mindre kraft då de måste vara objektiva i 

sitt arbete. Vi anser att ett starkare ingripande istället borde göras av Konsumentverket då 

de främst ska arbeta för konsumenters intressen och de får ta ett värdeladdat 

ställningstagande i de pågående smslånediskussionerna. Vi tycker att smslånens 

verksamhet till största del är en politisk fråga då Kronofogdemyndigheten, 

Konsumentverket och Finansinspektionen regleras av svenska lagar, lagar som i nuläget 

möjliggör smslångivarnas existens. Politikers åsikter och inflytande anser vi därför har 

störst inflytande i avgörandet om smslåneverksamhetens fortsatta existens, auktoritära 

röster anser vi har möjlighet att påverka den allmänna uppfattningen om smslån. Den 

offentliga kritiken av smslån anser vi har stort inflytande på vad den enskilda människan 

ska tycka, det lämnas inget utrymme för en personlig åsikt då den allämna åsikten redan 

är bestämd av de som innehar maktinflytande i det svenska samhället. Frågan kan ställas 

om det är den enskilda människan som hycklar genom att andras åsikter ska bestämma 

över det egna handlandet. Frågan är också om samhället ska bestämma vad som är bra för 

den enskilda människans privata ekonomi. 

 

Vi förstår den kritik som lyfts fram om smslånens ogynnsamma villkor och kostnader, 

men menar att konkurrens och utveckling kan komma att ställa smslånebranschen i bättre 
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dager. Smslångivarna har hittat en affärsidé som de vill utveckla för att hålla sig kvar på 

marknaden vilket vi tror kommer innebära att svaga aktörer med för höga priser och 

dåliga villkor kommer att minimeras. Detta understryker även de smslångivare som vi har 

intervjuat, de tror på sin affärsidé. Samtidigt vill vi inte ställa oss bakom smslångivningen 

fullt ut då vi anser att smslångivarna inte bedriver en verksamhet helt fri från brister. Vi 

menar att det kan anses som hyckleri när smslångivaran å ena sidan vill hjälpa människor 

ur ekonomiska svårigheter, men samtidigt uppmuntrar människor till att ta snabba, 

lättillgängliga lån som kan resultera i att låntagaren försätts i än mer trängre ekonomiska 

situationer med återbetalningssvårigheter och skulder.  

 

Vem bär ansvar? 

 

Vi tycker det har varit intressant att studera hur de olika respondenterna ser på 

ansvarsfördelningen gällande smslånens utveckling, vem som ska bära ansvaret för de 

konsekvenser som kan drabba smslåntagarna. Betelid på Kronofogdemyndigheten ansåg 

inte att de skuldsatta smslåntagarna hon mött hade känt sig lurade av smslångivarna, de la 

istället skulden på sig själva att de inte hade insett vad ett mindre lån till en hög kostnad 

kunde innebära för deras svaga ekonomi.  Vi tolkar den informationen som vi fått från 

våra respondenter som att Finansinspektionen vill bedriva en förbyggande verksamhet för 

att minimera de risker som ett smslån kan innebära. En mycket viktig aspekt vi vill lyfta 

fram är att det inte ställs höga krav på de företag som är registrerade hos 

Finansinspektionen. Konsumenter kan få fel uppfattning om säkerheten på 

kreditmarknaden då statliga myndigheter inte reglerar vilka smslångivare som kan anses 

pålitliga, vilket gör att ansvaret ligger på konsumenten. Jonson (2001) skriver i sin bok 

”Den mobila verkligheten - inte bara prat” att teknikens utveckling som skapar 

möjligheter för människan, också kräver att det blir frihet under ansvar vilket vi anser kan 

appliceras på diskussonen om smslån. Människor som blivit skuldsatta och inte förmår att 

betala sina lån, kan inte urskulda sig genom att säga att de är ovetandes om risker med 

snabba och mindre krediter. Vi tycker att det finns utförlig information att tillgå på 

respektive smslångivares hemsida, om inte en låntagare tar del av informationen och 
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ifrågasätter oklarheter den inte har kunskap om menar vi att de inte är smslångivarna som 

brister i sitt ansvar gentemot låntagaren.  

 

Enligt Naumanen på Finansinspektionen anser myndigheten att konsumenterna ansvarar 

för sina egna beslut när det gäller köp av olika finansiella tjänster. Konsumenten kan 

således inte förvänta sig att staten ska ta hand om eller skydda mot finansiella förluster 

till följd av finansiella risker som konsumenten själv väljer att ta. Enligt respondenten på 

Svea Inkasso kan inte lagstiftningen reglera vad en myndig person gör med sin egen 

ekonomi.  

 

Kronofogdemyndigheten vill ha lagstiftning som skyddar gäldenärerna, människor med 

skulder mår i flertalet fall psykiskt dåligt och då är det extra viktigt att det finns ett 

juridiskt skyddsnät. Betelid menar att när en människa mår dåligt, är trött och lever under 

press, är det lättare att ta förhastade beslut. En sådan situation kan vara när inkassokraven 

ligger på hög och skulderna växer, då kan ett smslån ses som räddningen. 

Konsumentverket efterfrågar också en översyn av den lagstiftning som berör 

smslåneverksamheten för att begränsa de negativa följdeffekterna av smslånen för 

konsumenterna (www.konsumentverket.se, 2007-12-28). Johansson, VD för Mobillån, 

anser dock att det inte går att förändra särskilt mycket i lagstiftningen för att kunna 

åtgärda de problem som finns i samhället gällande människors privata ekonomi. Han 

tycker snarare att grundskolan måste utbilda svenska folket bättre inom området 

privatekonomi. Vad gäller smslån specifikt gör smslångivarna ingen skillnad mellan en 

kredit och en annan då det enda som skiljer dem åt är ansökningsförfarandet.  

 

Med hjälp av hyckleri blir det enklare att säga kontroversiella saker och ta kontroversiella 

beslut även om det finns ett antal motståndare (Czarniawska och Sevón 2003). Vi anser 

att smslångivare kan locka till sig låntagare genom att i sin marknadsföring säga att 

tjänsterna är lättillgängliga och anonyma, men i handlandet i låneprocessen finns höga 

avgifter och en hög effektiv ränta.  
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6. Slutsats   

 

Vi har under vår studietid blivit uppmanade till att vara källkritiska och utforska ett 

ämnes alla sidor. Vi anser att media främst har lyft fram de negativa sidorna av 

smslånebranschen, det har knappast funnits utrymme för ett ifrågasättande av kritiken. 

Vad som har framkommit under arbetet med uppsatsen är att det inte endast är 

smslångivarna som tror på en framtid för sin verksamhet.  Det finns andra aktörer som 

anser att smslånetjänsten är här för att stanna.  Som vi lärt oss av tidigare innovativa 

implementeringar i samhället, så som Internet och mobiltelefonin, måste samtliga nya 

affärsidéer genomgå en mognadsfas för att vinna acceptans och förtroende i samhället.  

 

Kronofogdemyndigheten och smslångivarna ser tendens till att en utvidgning av vilka 

som tar lån har ägt rum sedan smslånetjänsten uppkom.  Vi gick in i vårt arbete med 

uppsatsen med en föreställning om att det främst var ungdomar som tog smslån och sedan 

hamnade i återbetalningssvårigheter. Det har dock visats sig att det nu är främst är 

medelålders män. Vi drar nu slutsatsen att den nya tekniken även har nått ut till den 

målgrupp som tidigare till viss del stått utanför det moderna samhället med tids- och 

kostnadseffektiva lösningar med hjälp av ny teknologi.  

 

Vi förstår Spångberg, VD för Folkia, i hans resonemang när han menar att nya kreativa 

aktörer som dyker upp i samhället ofta får motta kritik från konservativa röster som höjs 

inom politiken och i näringslivet. Vi lever i en föränderlig värld där människors behov, 

krav och konsumtion ibland styr och ibland kan styras. Vi människor vill känna en tillit 

till lagar och reglering, vi vill tro på de bildade för att få vägledning i våra val och beslut. 

Smslångivarna anser vi måste arbeta mycket med att inge ett förtroende till sina kunder 

för att få bättre anseende på kreditgivningsmarknaden. Det räcker inte med att företag 

endast följer lagens restrektioner för att anses vara en legitimerad och pålitlig aktör. Med 

detta menar vi bland annat att det inte är olagligt att som kreditgivare inte göra 

kreditupplysning på sina låntagare, men vi kan tycka att en smslångivare kan uppfattas 

som mer pålitlig och ansvarstagande om kreditupplysningar och andra kontroller 
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genomförs. Det finns en osäkerhet i vår omgivning som Spångberg, VD för Folkia, anser 

kan bero på att den samhälls- och företagsekonomiska utveckling aldrig helt kan 

förutsägas. 

 

Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket vill ha lagstiftning som skyddar 

gäldenärerna, människor med skulder mår i flertalet fall psykiskt dåligt och då är det 

extra viktigt att det finns ett juridiskt skyddsnät. Vi anser dock att Finansinspektionen har 

rätt i sin mening när de främst vill att konsumenten ska ansvara för sina egna beslut när 

det gäller köp av olika finansiella tjänster. Konsumenten väljer själv vilka risker den vill 

ta och även Svea Inkasso anser att lagstiftning inte kan reglera vad en myndig person gör 

med sin egen ekonomi. Lagstiftningen får inte tolkas som att den endast ska verka för 

smslåntagarens fördel, den ska även fungera som ett stöd för smslångivarna och ges 

möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet som skyddas från osäkra låntagare. Vi anser 

att en låntagare som medvetet tar ett smslån med vetskap om sin svåra ekonomiska 

situation eller med syfte att genomföra bedrägeri, har lika stor skuld i den kritik som lyfts 

fram mot smslånebranschen som lånegivarna själva. 

 

Vi får uppfattningen om att det är den massmediala rapporteringen som framställer en 

smslåntagare som det oskyldiga offret och smslångivarna är bovarna i dramat. Vi stärker 

vårt argument med den rapport som Konsumentverket publicerade där det framkom att 

det finns en viss smutskastning mot smslånebranschen. Detta kan leda till att människor 

kan tycka det är pinsamt att ta ett smslån då det har publicerats och diskuterats så mycket 

om lånetjänstens risker och oproportionerliga kostnader. Vi anser att det finns ett antal 

andra kreditgivningssammanhang där riskerna är minst lika utmärkande och farliga som 

kan bidra till skuldsättning. Svea Inkasso som har flera smslångivare som klienter anser 

att telekombranschen också har villkor och kostnader som kan ifrågasättas, men detta ges 

inte lika stort utrymme i den offentliga rapporteringen då det är ett redan uttömt ämne. Vi 

tror att det kan bero på att telekombranschen har etablerats så pass starkt i samhället, 

telekombranschen var en ny innovativ bransch för ett antal år sedan som nu har kommit 

ur sin mognadsfas.      
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Mikrolångivare har haft stora framgångar i Bangladesh vilket vi tror beror på att de har 

trott på sina låntagare och haft ett nära samarbete med dem. De svenska smslångivarna 

lånar ut till i stort sett vem som helst vilket gör att de inte får avkastning för sina utlånade 

pengar i lika stor utsträckning. Det finns heller ingen närmare relation mellan 

smslångivarna och låntagarna då smslånen främst marknadsförs som anonyma och 

lättillgängliga. Betelid på Kronofogdemyndigheten efterfrågar att det ska ta längre tid för 

låntagaren att få pengarna på kontot från det att smslånet har beviljats. Vi anser dock att 

smslångivarnas affärsidé med snabblån undermineras då det är snabbheten är 

huvudargumentet i deras profilering.   

 

Vi anser att den effektiva räntan på ett lån inte gör det lättare för låntagaren att förstå 

kostnaden för ett lån och hur lånet ser ut på lång sikt. Vi grundar detta resonemang på att 

det kan vara svårt för en person med enklare kunskap om ekonomiska termer att räkna ut 

hur en räntesats kan påverka vardagsekonomin.  Spångberg, VD för Folkia, vill istället 

precisera kostnader i kronor och ören vilket vi anser är en bra tanke.   Vad vi dock anser 

krävs är att det finns möjlighet till att övriga lån på kreditmarknaden också har kostnader 

som anges i kronor och ören för att låntagaren ska kunna göra bra jämförelser och 

relatera till hur kostnaderna uppstått.  

 

Vi har ifrågasatt smslångivarnas verksamhet genom att föra ett resonemang om att en stor del 

av deras inkomster finns i dröjsmålsräntor och andra avgifter som drivs in av 

inkassoföretagen och Kronofogdemyndigheten. Vi ifrågasätter om smslångivarna hade kunna 

bedriva sin verksamhet utan hjälp från indrivningsaktörer.  

 

Vi ser det som en form av hyckleri när smslångivarna påstår att deras låntagare behandlas 

likvärdigt oavsett bakgrund eller status, men samtidigt kan det krävas ett bra ekonomisk 

kunnande för att förstå smslångivarnas villkor och regler. Vi anser att smslångivarnas 

resonemang om att alla låntagare behandlas lika är ett sätt att förfina affärsidén där ju fler 

som lånar desto mer lönsamt är det för långivarna. Vi ifrågasätter om smslångivarna hjälper 

eller utnyttjar låntagarnas trängda ekonomiska situation.  I flera fall kan de små lånen hjälpa 

en människa med svag ekonomi för stunden, men för att en människa ska få ekonomisk hjälp 



Framtidens lånemarknad – tillgänglig och anonym 

 

87 

 

som håller på lång sikt krävs andra åtgärder. Det är ett faktum att Kronofogdemyndigheten 

har fått en ökad arbetsbörda i och med uppkomsten av sms lånetjänsterna och det är 

samhället som finansierar en statlig myndighet. I slutändan anser vi därför att det är samhället 

som får kompensera och betala för att enskilda individer använder sig av riskfyllda 

finansiella tjänster vilket gör att smslångivarna kan fortsätta bedriva sin verksamhet.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till smslångivarna  

� När startade ert företag?  

� Var är ni etablerade?  

� Hur många anställda har ni?  

� Var och hur marknadsför ni er?  

� Vilken målgrupp vänder ni er till?  

� Har ni planer på att utvidga och komplettera er målgrupp? 

� Har ni planer på att expandera?  

 

� Vad fick er att vilja satsa på smslån?  

� Vad anser ni är den starkaste delen i er affärsidé med smslån?  

� Hur konkurrerar ni med andra aktörer på smslånemarknaden?  

� Varför tror ni att smslånefenomenet uppstod?  

� Varför tror ni att det är så populärt med smslån?  

� Hur har utvecklingen av antalet beviljade lån sett ut sedan ni startade er 

verksamhet?  

� Ungefär hur många lån har ni beviljat sedan ni startade?  

� Har det varit en snabb eller gradvis ökning?  

� Vad är det vanligaste beloppet era kunder lånar?  

� Vilket är det högsta lånebeloppet?  

 

� Hur går smslåneprocessen till hos er? Från sms till beviljande av lån.  

� Vad ställer ni för krav på era kunder, ålder, inkomst, betalningsanmärkningar etc?  

� Måste låntagaren ha mobilabonnemang för att låna hos er eller räcker det med ett 

kontantkort?  

� I vilka fall beviljas inte lån?  

� Kan en låntagare ta flera lån samma månad?  

� Har ni återkommande kunder eller lånar era kunder bara en gång?  

� Vad har ni för åtgärder när låntagare inte kan betala sina skulder till er?  
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� Hur många av era låntagare kan inte betala tillbaka lånen (procentsats eller antal)? 

Vad har ni för dröjsmålsränta?  

� Vad har ni för indrivningsrutiner? Har ni något inkassobolag ni anlitar?  

 

� Hur bemöter ni kritiken gällande att smslångivare har missvisande 

marknadsföring och information angående räntor och avgifter?  

� Hur bemöter ni kritiken att smslån kan vara en språngbräda in i skuldfällan? 

� Har ni etiska värdegrunder i företaget? 

� Vad gör ni för att särskilja er från oseriösa långivare på marknaden? 

� Hur tror ni framtiden ser ut för smslånemarknaden? Tror ni att det är ett 

lånealternativ som är här för att stanna?  

� Hur arbetar ni för att följa teknologins utveckling gällande mobiltelefoni och 

smslån? 

� Anser ni att det är upp till varje vuxen individ att ta ansvar för sin ekonomi i 

samband med smslån eller ska styrning ske från myndighet och lagstiftning?  

� Har ni blivit utsatta för bedrägeri och hur bemöter ni det?  

� Råkar ni ut för många oseriösa låntagare?  

 

Bilaga 2. Kronofogdemyndigheten 

� Varför tror ni att smslånefenomenet uppstod? 

� Har det skett en ökning sedan smslånen startade? 

� Hur många smslåntagare i år har hamnat hos Kronofogdemyndigheten? 

� Varför hamnar de som tar smslån hos er? 

� Vad händer med de smslåntagare som hamnar hos kronofogden? 

� Hur stora är de genomsnittliga skulderna som smslåntagare har när de hamnar hos 

kronofogdemyndigheten? 

� Hur lång tid dröjer det innan de är skuldfria, på ett ungefär?  

� Vilket smslåneföretag ser ni har mest kunder som inte kan betala tillbaka sin 

skuld? 

� Hur ser det generellt ut, har de skuldsatta lånat av ett eller flera smslåneföretag? 
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� Vad anser ni är de farligaste fallgroparna? 

� Vad skulle ni främst vilja förbättra i smslåneprocessen?  

� Vad anser ni smslångivarna kan förbättra i sin marknadsföring och information? 

� Vill kronofogden se någon förändring eller komplettering i lagstiftningen?  

� Arbetar Kronofogdemyndigheten med att få ut information om smslån? 

� Ser ni några fördelar med smslånen? 

 

� Vad tror ni lockar människor att ta smslån? 

� Tycker ni att grundidén med smslån är bra? Är det bra att människor med lite 

pengar får chans att klara sin ekonomi med små snabba smslån? 

� Vad kan ni ge för råd till låntagare så att de kan särskilja oseriösa och seriösa 

smslångivare på lånemarknaden? 

� Hur tror ni framtiden ser ut för smslånemarknaden? Tror ni att det är ett 

lånealternativ som är här för att stanna?  

� Anser ni att det är upp till varje vuxen individ att ta ansvar för sin ekonomi i 

samband med smslån eller ska styrning ske från myndighet och lagstiftning?  

 

Bilaga 3. Finansinspektionen 

� Beskriv er verksamhet och varför Finansinspektionen finns.  

� Hur arbetar ni med smslångivare och dess verksamhet?  

� Hur kontrollerar ni smslångivare?  

� Hur kan ni tillåta smslåneföretag att bedriva sin verksamhet då mycket kritik från 

olika aktörer såsom Kronofogden och andra kunniga på området har förts fram?  

� Vad har ni för åtgärder när smslångivare missköter sin verksamhet på olika sätt?  

� Vilka krav ska smslångivare uppfylla för att få tillstånd av Finansinspektionen att 

bedriva sin verksamhet?  

� Vad ska smslångivare ha gjort för att få sitt tillstånd indraget? 

� Är det många smslångivare ni nekat tillstånd? I så fall, på vilka grunder?  
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� Varför tror ni att smslånetjänsten uppstod? 

� Hur många smslåneföretag är registrerade i Sverige?  

� Blir smslångivarna fler och fler, är det en marknad som expanderar?  

� Vad finns det för regelverk som smslångivare måste efterfölja? 

� Vill Finansinspektionen se någon förändring eller komplettering i lagstiftningen?  

� Är det några lagförändringar eller rekommendationer från högre ort (EU) på 

gång?  

� Anser ni att det är upp till varje vuxen individ att ta ansvar för sin ekonomi i 

samband med smslån eller ska styrning ske från myndighet och lagstiftning?  

 

� Har ni något förslag på hur smslångivarna skulle kunna förbättra sin verksamhet 

och smslåneprocessen för att få ett bättre anseende på lånemarknaden? (Vi syftar 

här på att mycket kritik har lyfts fram i media angående avgifter, 

marknadsföringen, diskussion om ocker etc.).  

� Vad anser ni smslångivarna kan förbättra i sin marknadsföring och information? 

 

� Vad anser ni är de farligaste fallgroparna? Vad kan Finansinspektionen ge för råd 

till låntagare så att de kan särskilja oseriösa och seriösa smslångivare på 

lånemarknaden? 

� Arbetar Finansinspektionen med att få ut information om smslån? 

� Ser ni några fördelar med smslånen? 

 

� Anser Finansinspektionen att det finns mycket bedrägeri inom smslånebranschen, 

är det ett vanligt förekommande fenomen?  

� Hur tar sig bedrägeriet uttryck?  

� Hur arbetar ni för att stoppa bedrägeri?  

 

� Tycker ni att grundidén med smslån är bra? Är det bra att människor med lite 

pengar får chans att klara sin ekonomi med små snabba smslån? 

� Hur tror ni framtiden ser ut för smslånemarknaden? Tror ni att det är ett 

lånealternativ som är här för att stanna?  
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 Bilaga 4. Konsumentverket 

� Har det skett en ökning av antalet låntagare sedan smslånen startade? 

� Finns det något som tyder på att konsumtionen i det svenska samhället ökar, men 

människors likvida medel har minskat? Är inkomsterna de samma, men utgifterna 

högre? 

� Vilka krav ställs på kreditmarknadsföring, vilka regler är det som gäller? 

� Vad har ni på Konsumentverket för marknadsrättslig- och avtalsrättslig tillsyn när 

det gäller smslångivares verksamhet i Sverige?  

� Enligt konsumentkreditlagen får företagen inte ta ut avgifter om man inte haft 

motsvarande kostnad för den enskilda krediten. Vad tar man hänsyn till i 

beräknandet av den rätta kostnaden för en enskild kredit? 

� Vet Konsumentverket om det kommer att ske någon utveckling eller förändring 

av nuvarande lagstiftning gällande krav att smslåneföretagen ska göra 

kreditprövning på sina kunder? 

� Anser Konsumentverket att smslåneföretagens avgifter gör att de skulle kunna 

fällas för ocker? Om ja, vad är det som bidrar till detta? (Vad definierar lagen som 

ocker?) 

� Anser Konsumentverket att det skulle krävas en omformulering eller en 

uppdatering av lagen gällande ocker för att på ett mer rättvisande sätt kunna 

appliceras på nutidens smslåneverksamhet? 

� Har Konsumentverket något förslag på hur smslångivarna skulle kunna förbättra 

sin verksamhet och smslåneprocessen för att få ett bättre anseende på 

lånemarknaden? (Vi syftar här på att mycket kritik har lyfts fram i media 

angående avgifter, marknadsföringen, diskussion om ocker etc.)   

� Vad anser Konsumentverket är de farligaste fallgroparna för konsumenter med 

smslån?  

� Kan ni ger några råd till smslåntagare för att de ska kunna särskilja bättre och 

sämre smslångivare på lånemarknaden?  
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� Ser Konsumentverket några fördelar med smslånen? Är det bra att människor med 

lite pengar får chans att klara sin ekonomi med små snabba smslån? 

� Vad tror Konsumentverket är den främsta anledningen till att människor lockas 

till att ta smslån? 

� Vad tror Konsumentverket om smslångivarnas framtid? Tror ni att smlån är ett 

lånealternativ som är här för att stanna?  

� Hur arbetar Konsumentverket för att få ut information till människor i samhället 

angående smslån? 

� Anser Konsumentverket att det är upp till varje vuxen individ att ta ansvar för sin 

ekonomi i samband med smslån eller ska styrning ske från myndighet och 

lagstiftning?  

 

Bilaga 5. Swedbank 

� Har ni haft många smslångivare som kunder? 

� Vilka tilläggstjänster erbjöd ni smslångivarna? 

� Varför sa ni upp avtal om tilläggstjänster, var det några utmärkande 

varningstecken? 

� När ni sa upp smslångivarna som kunder, vägde den moraliska aspekten mer än den 

finansiella? 

� Anser du att ha smslångivare som kunder skulle ge Swedbank ett sämre anseende?  

� Innebar uppsägningen av avtalen med smslångivarna stora förluster för Swedbank?  

� Vilka anser du är de största riskerna med att ta ett smslån? 

� Har du något förslag på hur smslångivarna skulle kunna förbättra sin verksamhet 

och få ett bättre anseende på lånemarknaden? (Vi syftar här på att mycket kritik har 

lyfts fram i media angående avgifter, marknadsföringen, diskussion om ocker etc.).  

� Du uttalar dig i intervjun om att smslångivarna är oseriösa, hur definierar du 

oseriös? 

� Det talades i intervjun om att det skulle komma krav från EU angående 

kreditprövning och ångerrätt, har du uppmärksammat någon förändring i 

lagstiftning eller regler gällande smslån?  
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� Anser du att smslånemarknaden har en framtid?  

� Har Swedbank fortfarande någon form av samarbete med smslångivare? 

� Vilka krav skulle Swedbank ställa för att ta tillbaka smslångivare som kunder?   

 

Bilaga 6. Svea Inkasso AB 

� Berätta kort om Svea Inkasso´s verksamhet. 

� Om en smslångivare kontaktar er i indrivningssyfte gällande obetalda smslån, vad 

ingår då i era tjänster? 

� Utgör smslångivarnas en stor del av er kundkrets?  

� Hur långt driver smslångivarna obetalda skulder innan de lämnar över ärendet till 

er? 

� Hur kan smslångivare tjäna på att anlita er som indrivare av skulder?  

� Hur ser er arbetsprocess ut, från det att skulden anmäls till er till att ni driver in 

skulden?  

� Var i denna process finner ni era intäkter?  

� Hur många smslåntagare i år har hamnat hos Svea Inkasso? 

� Ökar obetalda ärenden från smslångivare drastiskt eller är det en jämn utveckling? 

Finns det någon statistik angående detta?  

� Varför hamnar de som tar smslån hos er? 

� Vad händer med de smslåntagare som hamnar hos Svea Inkasso? 

� Hur ser det generellt ut, har de skuldsatta lånat av ett eller flera smslåneföretag? 

� Hur stora är de genomsnittliga skulderna som smslåntagare har när de hamnar hos 

Svea Inkasso? 

� Hur lång tid på ett ungefär dröjer det innan smslåntagare är skuldfria efter de har 

hamnat hos er?  

� Vilket smslåneföretag ser ni har mest kunder som inte kan betala tillbaka sin 

skuld? 

 

� Vad anser ni är de farligaste fallgroparna med smslån? 
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� Har ni något förslag på hur smslångivarna skulle kunna förbättra sin verksamhet 

och smslåneprocessen för att få ett bättre anseende på lånemarknaden? (Vi syftar 

här på att mycket kritik har lyfts fram i media angående avgifter, 

marknadsföringen, diskussion om ocker etc.).  

� Vill Svea Inkasso se någon förändring eller komplettering i lagstiftningen som 

gäller smslån?  

 

� Tycker ni att idén med smslån är bra? Är det bra att människor med lite pengar får 

chans att klara sin ekonomi med små snabba smslån? 

� Vad kan ni ge för råd till låntagare så att de kan särskilja oseriösa och seriösa 

smslångivare på lånemarknaden? 

� Anser ni att det är upp till varje vuxen individ att ta ansvar för sin ekonomi i 

samband med smslån eller ska styrning ske från myndighet och lagstiftning?  

� Anser Svea Inkasso att smslånemarknaden har en framtid?  

 

Bilaga 7. Claes Martinsson doktor vid juridiska institutionen på Göteborgs 

universitet 

� Enligt konsumentkreditlagen får företagen inte ta ut avgifter om man inte haft 

motsvarande kostnad för den enskilda krediten. Vad tar man hänsyn till i 

beräknandet av den rätta kostnaden för en enskild kredit? 

� Vet du om det kommer att ske någon utveckling eller förändring av nuvarande 

lagstiftning gällande krav att smslåneföretagen ska göra kreditprövning på sina 

kunder? 

� Anser du fortfarande att smslåneföretagens avgifter gör att de skulle kunna fällas 

för ocker? Om ja, vad är det som bidrar till detta? (Vad definierar lagen som 

ocker?) 

� Anser du att det skulle krävas en omformulering eller en uppdatering av lagen 

gällande ocker för att på ett mer rättvisande sätt kunna appliceras på nutidens 

smslåneverksamhet?
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