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Bankföreningen har i tidigare remissvar på Stärkt konsumentskydd på marknaden för 

högkostnadskrediter (SOU 2016:68) framfört att bankerna tar frågan om 

överskuldsättning på stort allvar. Det är viktigt att motverka att konsumenter hamnar i 

en situation där de blir överskuldsatta. Bankföreningen har ändå avstyrkt förslaget på 

att näringsidkare ska lämna en upplysning vid marknadsföring av 

högkostnadskrediter. Inget tyder på att förslaget skulle ha någon särskild effekt. 

Kostnaden för näringsidkarna att införa en sådan upplysning i marknadsföringen 

undervärderas även betydligt i utredningens konsekvensbeskrivning. 

Bankföreningen önskar här framföra vissa invändningar och önskemål om 

förtydliganden avseende Konsumentverkets förslag till föreskrift på området. 

 

1.1 Bakgrund 

I sista stycket nämns att upplysning om att krediten är en högkostnadskredit ska 

lämnas ”under pågående kreditavtal eller vid efterköpssituationer som t.ex. 

fakturering, om näringsidkaren erbjuder en ny kredit eller när en förlängning av en 

kredit marknadsförs”. Bankföreningen anser att denna mening bör förtydligas så att 

endast erbjudanden om nya högkostnadskrediter, eller erbjudanden om förlängning 

av befintliga högkostnadskrediter, omfattas.   

 

2 Föreskriftens utformning 

Bankföreningen anser att tillämpningsområdet för föreskriften är något otydligt och 

att det bör införas en hänvisning, eller tydligare koppling, till att föreskrifterna avser 

innehållet i sådan upplysning som ska lämnas enligt 7 b § konsumentkreditlagen. 

 

2.2 Riskinformation 

Konsumentverket har föreslagit att följande riskinformation ska införas i upplysningen 

till konsumenterna enligt 2 §;  

Skuldsättning påverkar ekonomin negativt och kan innebära en risk för dig. Är du 

säker på att du kan betala tillbaka hela skulden? Om inte, kan du få en 

betalningsanmärkning.  
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Avsikten med upplysningen är enligt förslaget att den motiverar konsumenter att 

tänka över och beräkna sin återbetalningsförmåga. Bankföreningen konstaterar att 

omnämnandet av risken för betalningsanmärkning även bör motiveras av vad som 

sägs i prop. 2017/18 s 72 s. 43, att konsumenter genom upplysningen ska få 

möjlighet att stanna upp i sitt beslutsfattande, se över ekonomi och sätta sig in i 

kreditåtagandet och följderna av att inte kunna betala tillbaka ett eventuellt lån. Detta 

förarbetsuttalande omnämns i förslagets avsnitt 1.1 Bakgrund. Följderna av att inte 

kunna betala tillbaka lånet, till exempel en betalningsanmärkning, är beroende av 

den faktiska betalningsförmågan, inte av konsumentens egen bedömning av 

densamma. Bankföreningen har noterat att den föreslagna riskinformationen 

innehåller en oklar syftning i detta avseende. Orden ”om inte” syftar tillbaka till ”Är du 

säker på att du kan betala tillbaka hela skulden?”. Av ordalydelsen i 

riskinformationen följer därmed att textens innebörd kan tolkas som att om 

konsumenten bara själv har gjort bedömningen att han/hon kan betala så finns det 

inte någon risk för en betalningsanmärkning. Detta följdförhållande kan tyckas något 

osannolikt för de flesta konsumenter, men kanske inte för de konsumenter som har 

mindre kunskaper om krediter och finansiella termer än den genomsnittliga 

konsumenten, och som därmed även kan befinna sig i riskzonen för 

överskuldsättning. Med anledning av detta föreslår föreningen att varningstextens 

ordalydelse ändras så att den inte innehåller någon oklarhet vad gäller syftningen. 

Bankföreningen håller med Konsumentverket om att det är viktigt att texten är kort 

och tydlig. Bankföreningen föreslår därför att varningstexten istället lyder;  

Skuldsättning påverkar ekonomin negativt och kan innebära en risk för dig. Är du 

säker på att du kan betala tillbaka hela skulden? Om du inte kan det kan du få en 

betalningsanmärkning.   

 

2.5 Hur upplysningen ska lämnas 

Vad gäller den föreslagna 4 § avstyrker Bankföreningen kravet på att just ordet 

”OBSERVERA” ska användas vid muntlig marknadsföring. Ordet låter för 

högtravande i en kanal där budskapet framförs muntligt. Andra uttryck för att göra 

konsumenten uppmärksam på att lånet är en högkostnadskredit bör tillåtas. 

Förslagsvis nämns några exempel i föreskriften, som till exempel ”vi informerar 

särskilt om”, ”vi vill upplysa om”, ”notera”, eller ordet ”observera”, för de som föredrar 

detta uttryck. Små bokstäver vore att föredra i exemplen, om tanken inte är att 

ordet/uttrycket ska uttalas särskilt högt.  

 

Den förslagna 5 a § innebär ett krav att upplysningen ska lämnas med svart text mot 

vit bakgrund. Bankföreningen avstyrker detta krav. Det övergripande kravet torde 

vara att upplysningen i enlighet med 7 § konsumentkreditlagen ska lämnas på ett 

klart, kortfattat och framträdande sätt. Detta krav kan uppfyllas på ett flertal olika sätt. 

Kreditgivaren bör därför kunna ges frihet att själv välja vilken textfärg och 

bakgrundsfärg som ska användas i den egna marknadsföringen. Det är därför 
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tveksamt om det är motiverat med en så detaljerad och statisk reglering, särskilt då 

det även kan ifrågasättas om den aktuella regleringen alltid uppnår sitt syfte. På en 

webbsida med vit bakgrund och svart text är det inte säkert att upplysningen blir så 

klar och framträdande som avsett. För att uppfylla det övergripande kravet behöver 

upplysningens presentation alltid anpassas efter omgivande marknadsföring. 

 

Den föreslagna 5 b § innebär att upplysningen ska lämnas ”i all marknadsföring av 

högkostnadskrediter” och ”i samtliga steg under ansökningsprocessen”. 

Bankföreningen konstaterar att ansökningsprocessens samtliga steg utgör 

marknadsföring. En kreditgivare kan praktisera ett spann för kreditränta som endast i 

sin översta del innebär att kreditens effektiva ränta överstiger gränsvärdet för vad 

som betraktas som en högkostnadskredit. I ett tidigt skede av ansökningsprocessen 

riktar sig marknadsföringen i regel till en bred målgrupp, där villkoren i den vanligaste 

förekommande kreditsituation inte nödvändigtvis medför att den effektiva räntan för 

en sådan kredit faller inom definitionen av högkostnadskredit (jämför SOU 2016:68 

s. 343). Bankföreningen anser att det därför är oklart hur föreskrifterna ska tolkas. 

Innebär föreskrifterna att en kreditgivare som erbjuder en sådan kredit ska lämna 

upplysningen redan vid det första steget i ansökningsprocessen, trots 

att marknadsföringen vid detta steg inte gäller en högkostnadskredit? Eller räcker det 

att en kreditgivare som erbjuder en sådan kredit lämnar upplysningen först vid de 

senare stegen i ansökningsprocessen där krediten faktiskt gäller en 

högkostnadskredit? Bankföreningen är av uppfattningen är att bedömningen av om 

marknadsföringen avser en högkostnadskredit ska avgöras utifrån ett representativt 

exempel. 

 
 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  
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