
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia Nord 

SNABBLÅN OCH  

MARKNADSFÖRING AV DESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsekonomi och turism 

2013 

  



 

 

 

VASA YRKESHÖGSKOLA 

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi 

ABSTRAKT 

Författare  Emilia Nord 

Lärdomsprovets titel Snabblån och marknadsföring av dessa 

År   2013 

Språk   svenska 

Sidantal  53 + 2 bilagor  

Handledare  Henrik Virtanen & Åsa Lillhannus 

 

Syftet med detta arbete är att utreda unga vuxnas tankar och åsikter kring 

snabblån och dess marknadsföring.  

Detta lärdomsprov är indelat i en teoretisk del och en empirisk del. Den teoretiska 

delen behandlar snabblånen i sig, branschens utveckling, lagstiftningen, företag 

kring snabblån och slutligen unga vuxnas hushåll. Den empiriska delen har 

möjliggjorts genom att det har det har utförts en kvantitativ undersökning baserad 

på en enkätstudie som sänts ut till alla svenskspråkiga studeranden vid Vasa 

Yrkeshögskola och linjen för företagsekonomi. 

Resultatet visar att snabblån är relativt populära, var tionde respondent har 

utnyttjat denna tjänst. De som inte har erfarenhet av snabblån förhåller sig i 

allmänhet negativt till denna typ av lån.  
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The purpose of this thesis is to clarify what young adults think about “payday 

loans” and the marketing of them.  

The thesis is divided into a theoretical and empirical part. In the theoretical you 

can read about the payday loans, the trades development, the legislation and about 

economy of young adults. The empirical part is based on a quantitative study that 

has been sent to all the Swedish-speaking students at Vaasan ammattikorkeakoulu 

– University of applied sciences and the degree programme företagsekomi. 

It appears that payday loans are relatively popular, every tenth respondent has 

used that type of service. In common, those who do not have experience of 

payday loans approach negatively to this type of loan.  
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1 INLEDNING 

Snabblån är ett ämne som av många orsaker varit mycket aktuellt på sistone, 

bland annat för att snabblåneföretag använt sig av vilseledande och otydlig 

marknadsföring och med anledning av diskussioner kring kommande 

lagförändringar. Efter föregående skärpning av lagen för snabblån 1.2.2010, måste 

den verkliga årsräntan anges i marknadsföringen, inga snabblån beviljas till 

låntagaren mellan klockan 23 och 7, och en noggrannare kontroll av låntagarens 

identitet krävs. Trots denna lagändring har media rapporterat om ett flertal företag 

som brutit mot dessa bestämmelser. Sådana nyheter, den ständiga aktualiteten 

kring snabblån samt inblicken jag fått efter att ha jobbat inom inkassobranschen 

fångade mitt intresse och är anledningen till, att jag valde att skriva om 

marknadsföringen av snabblåneföretag. 

1.1 Problemområde 

I dagens läge är det en oroväckande stor del människor, ofta unga vuxna, som 

råkat i trångmål med sin ekonomi, endera för att de använt sig av snabblån och 

hamnat i en ond spiral eller så har de använt sig av snabblån för att kunna klara 

sig ekonomiskt. Snabblån kan alltså både hjälpa och stjälpa en person som har en 

trasslig ekonomi. 

Det finns massvis med företag som erbjuder snabblån och konkurrensen på denna 

marknad är hård. För att locka till sig kunder använder sig företagen av 

reklamkampanjer i olika marknadsföringskanaler, en mera uppseendeväckande än 

den andra.  

”Word of mouth” är en viktig del av ett företags marknadsföring, och när det 

kommer till snabblån är det nog många potentiella kunder som endera lockas eller 

avskräcks till att själva använda snabblån efter att ha lyssnat på någon bekants 

erfarenheter. 
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1.2 Syfte 

Med detta arbete vill jag ge en grundläggande bild av hur branschen för snabblån 

ser ut och hur den har utvecklats i Finland. Det råder väldigt delade åsikter om 

snabblån, beroende på vilken erfarenhet man har av dessa och därför kommer jag 

att utreda unga vuxnas tankar och åsikter kring snabblån och  marknadsföringen 

av dessa. För att få svar på dessa frågor kommer jag att utföra en kvantitativ 

undersökning baserad på en enkätstudie som sänds ut till alla svenskspråkiga 

studeranden vid Vasa Yrkeshögskola och linjen företagsekonomi.  

1.3 Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att behandla den typ av lån som är låntagaren tillhanda 

inom några minuter, och som ansöks via sms eller internet.  

1.4 Lärdomsprovets upplägg 

Detta lärdomsprov är indelat i fyra delar; en inledande del, en teoretisk del, en 

empirisk del och slutligen en avslutande del. I den inledande delen presenteras val 

av ämne för lärdomsprovet och bakgrunden till det. Den teoretiska delen tar upp 

väsentlig information om snabblån i allmänhet, lagstiftningen kring snabblån, 

marknadsföring och unga vuxnas hushåll. I den empiriska delen ges resultaten 

från undersökningen, samt en analys av dessa. Slutligen i den avslutande delen 

finns en sammanfattande diskussion, förbättringsförslag och förslag till fortsatt 

forskning.  

 

 

  



3 

 

2 SNABBLÅN 

Det som definierar ett snabblån är att det är fråga om ett mindre lån, som kunden 

kan ansöka om via sms eller företagets webbsida. Det är alltså frågan om ett 

distansavtal mellan parterna, kunden och företaget är inte i personlig kontakt med 

varandra. Hela händelseförloppet, från ansökan till det att kunden har pengarna på 

sitt konto, tar oftast bara några minuter. 

Återbetalningstiden för snabblån är ofta väldigt kort, och varierar mellan 7 dagar 

och 6 månader. Återbetalningstid och ränta går hand i hand; en längre 

återbetalningstid betyder också en högre ränta. Sedan 1.2.2010 är alla 

snabblåneföretag skyldiga att uppge den verkliga årsräntan för lånen. På Internet 

finns ett flertal olika sidor som listar och jämför olika snabblåneföretags 

lånevillkor, och på adressen www.pikavippivertailu.fi kan man se att bland de 

listade företagen ligger den lägsta verkliga årsräntan på 34 %, medan den högsta 

går upp till 1188 %. Enligt Statistikcentralen var summan på ett genomsnittligt 

snabblån i slutet av 2011 cirka 243€ och den effektiva räntan nästan 900 %.  

Snabblån bör inte förväxlas med sociala lån. Ett socialt lån är något som somliga 

kommuner erbjudit sedan år 2003, och kan beviljas personer som på grund av t.ex. 

låga inkomster eller betalningsanmärkningar inte har möjlighet att få en 

bankkredit. En ansökan för socialt lån görs hos den egna kommunens socialbyrå 

eller ekonomi- och skuldrådgivaren. (Valkama & Muttilainen, 2008 s. 11-12, 

www.vippivertailu.fi, Statistikcentralen) 

2.1 Att ansöka om snabblån 

Den lägsta åldergränsen för att få ansöka om snabblån i Finland är 18 år, 

åldersgränsen varierar beroende på företag samt lånets storlek och kan kräva en 

minimiålder på upp till 25 år. 

De flesta företag erbjuder kunden möjlighet att ansöka om snabblån antingen via 

sms eller via företagets webbsidor. Ifall snabblånet ansöks via det förstnämnda 

http://www.vippivertailu.fi/
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bör kunden i sms:et uppge önskad lånesumma, lånetid, för- och efternamn, 

näradress, postnummer, postadress samt personsignum och kontonummer. 

Beroende på företag kostar ett sms mellan 1,20 och 5€.  

Företaget förmedlar beslutet till kunden via sms. Såvida kunden får ett jakande 

svar på sin ansökan, uppmanas denne att bekanta sig med lånevillkoren på 

företagets webbsida. Kunden bör därefter godkänna lånevillkoren inom loppet av 

en viss betänketid, annars avslås ansökan. Ifall kunden godkänner lånevillkoren 

och beslutar sig för att använda krediten, bör denne skicka en bekräftelse via sms 

till företaget. Även detta sms är avgiftsbelagt. Pengarna kan därefter föras över till 

kundens konto så snabbt som inom några minuter, beroende på vilken tid på 

dygnet ansökan görs. (Valkama & Muttilainen, 2008, 14 - 15) 

Ifall låneansökan å andra sidan görs på Internet börjar kunden med att fylla i 

önskad lånesumma och lånetid. Därefter bör kunden identifiera sig antingen med 

personliga bankkoder eller med en av snabblåneföretaget efterfrågad PIN-kod.  

Efter identifieringen väljer kunden huruvida lånevillkoren godkänns eller inte, och 

därefter följer ett beslut från företaget. Ifall ansökan godkänns från företagets sida, 

förs pengarna över eventuellt redan inom några minuter. Nya bestämmelser som 

trädde i kraft 1.2.2010 tillåter att snabblån fortsättningsvis kan ansökas dygnet 

runt, men inga pengar får föras över till kundens konto nattetid, det vill säga 

mellan klockan 23 och 7. Även identifieringen med hjälp av bankkoder är en del 

av de nya bestämmelserna, tidigare var inte kontrollen av låntagarens identitet lika 

noggrann. (Valkama & Muttilainen, 2008, 14 - 15) 
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Kunden skickar ett sms till företagets nummer där diverse uppgifter anges.  

(1,20 – 5,00€/sms) 

 

fds 
Företaget granskar kundens person-, konto- och kredituppgifter och sänder lånebeslutet till kunden 

per sms. 

 

fds Låneansökan godkänns. Kunden uppmanas 

bekanta sig med lånevillkoren på företagets 

websida. 

fds 

 

Låneansökan avslås 

 

Kunden godkänner låneerbjudandet genom att 

skicka ”ja” till företaget per sms. (1,20 – 5€/sms) 

 

Kunden godkänner inte låneerbjudandet. 

Ansökan hävs.  

 

Pengarna förs över till det bankkonto som 

kunden angivit. 

fds  

 

 

Figur 1. Processen för ansökan av snabblån via sms. (Valkama & 

Muttilainen, 2008 s. 11) 
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2.2 Snabblånens utveckling i Finland 

Snabblåneföretagsverksamhet är vanligare i Finland än i många andra EU-länder. 

Snabblån, i den form vi känner till dem, förekommer utöver Finland enbart i 

Sverige, Norge och Tjeckien. Det första företaget som beviljade snabblån 

etablerade sig i Finland år 2005, och sedan dess har antalet dylika företag ökat 

explosionsartat. I början av år 2008 fanns det enligt Statistikcentralen 42 företag i 

Finland som beviljade snabblån. I dagsläget beräknas antalet vara nästan det 

dubbla, omkring ett 80-tal företag som erbjuder snabblån via telefon eller internet. 

I september 2012 skrevs det i media om förslag på lagförändringar som skulle 

vara till snabblåneföretagens nackdel. Lönsamheten för många av de nyaste 

företagen är inte bra, säger Kari Kuusisto som är verksamhetsledare på 

organisationen Suomen Pienlainayhdistys som företräder kreditföretag med 

smålån som affärsidé. – De företag som var med från början, runt år 2005, går det 

okej för. Men av de som kommit in de senaste åren tror jag knappt att något är 

lönsamt, säger han. (http://hbl.fi) 

Trots att diskussionerna om snabblån under senare tid gått heta, och branschen har 

fått utstå en del kritik, uppger Statistikcentralens uppgifter att antalet beviljade 

snabblån under år 2012:s första kvartal var uppe i 371 471 stycken.  

2.2.1 Snabblån och indrivning 

I takt med att användningen av snabblån har ökat explosionsartat de senaste åren, 

har också fordringsmål i tingsrätterna orsakade av snabblån också ökat. År 2005, 

året när snabblånen landsteg Finland, gavs mindre än 3000 domar i fordringsmål 

som gällde små fordringar under 300 euro. I fjol var antalet uppe i ca 82000. 

Uppskattningsvis hälften av dessa domar berodde på snabblån. (http://www.om.fi) 

Det finns en del skillnader i lagen, beroende på om det handlar om en konsument 

eller ett företag. När det handlar om indrivningsärenden orsakade av snabblån är 

http://www.om.fi/sv/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/Uutisarkisto/Uutiset2012/1330603304384
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gäldenären en enskild individ, det vill säga en konsument, och nedan redogörs 

processen för indrivning av en konsument. 

2.2.2 Indrivningsprocessen 

Innan ett ärende kan gå till indrivning via en indrivningsbyrå bör företaget ha sänt 

åtminstone en skriftlig betalningspåminnelse 14 dagar från den ursprungliga 

förfallodagen. Om fordran enligt avtal skall betalas på förfallodagen utan särskild 

anmälan, får av gäldenären krävas indrivningskostnader endast om det innan 

betalningspåminnelsen avsänts har gått minst 14 dagar från förfallodagen. 

För en ny betalningspåminnelse eller ett nytt betalningskrav får 

indrivningskostnader krävas av gäldenären endast om det har gått minst 14 dagar 

sedan den föregående påminnelsen eller det föregående kravet avsändes. (Lagen 

om indrivning av fordringar, 10 b § (21.1.2005/28) 

Indrivning via en indrivningsbyrå kan bli aktuell när borgenären, i detta fall 

snabblåneföretaget, inte fått sina pengar trots betalningspåminnelserna.  

2.2.3 Frivillig indrivning 

Första skedet i den frivilliga indrivningsprocessen är ett skriftligt betalningskrav 

från indrivningsbyrån till gäldenären. I det skriftliga kravet bör ingå  åtminstone 

följande uppgifter: 

1) borgenärens namn och adress 

2) grunden för fordran 

3) fordrans kapital, ränta, dröjsmålsränta och indrivningskostnader specificerade 

4) det totala belopp som krävs 

5) till vem, hur och när fordran skall betalas 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990513#a21.1.2005-28
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6) gäldenärens möjlighet att framställa anmärkningar mot fordrans belopp och 

grund samt inom vilken tid anmärkningarna skall framställas; om indrivningen 

gäller en fordran som kan drivas in i utsökningsväg utan dom, eller beslut på det 

sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 

(367/1961) skall gäldenären i betalningskravet underrättas om de rättsliga medel 

som står till förfogande vid indrivningen av en sådan fordran och om möjligheten 

att ansöka om betalningsuppskov, samt 

7) till vem anmärkningarna skall framställas; om indrivningen gäller ett offentligt 

samfunds fordran skall i betalningskravet också uppges kontaktinformation för 

den enhet eller person som har hand om det offentliga samfundets indrivning och 

till vilken gäldenären kan rikta sina anmärkningar som gäller fordran och 

indrivningen. (Lag om indrivning av fordringar 22.4.1999/513) 

En del indrivningsföretag kontaktar gäldenären även via telefonsamtal. I första 

skedet av indrivningsprocessen kan indrivningsbolaget och gäldenären komma 

överens om en betalningsplan. En betalningsplan förhindrar att 

indrivningsprocessen fortskrider, men det förutsätter att den överenskomna 

betalningsplanen följs klanderfritt. 

Om man inte lyckas komma överens om en betalningsplan, är följande steg att ta 

till en utredning gällande gäldenärens betalningsförmåga. Detta innebär en 

stämningsansökan via domstol. Följande steg efter stämningsansökan är en 

utsökning, där endera gäldenärens egendom används till betalning av skulden eller 

så konstateras gäldenären vara medellös. Ifall det visar sig att gäldenären inte är 

betalningsförmögen ges ett kreditförlustintyg. Ett kreditförlustintyg eller 

påskriften ”medellös” försätter gäldenären under s.k. efterbevakning tills fordran 

blivit betald eller tills ärendet i enlighet med lagen preskriberas. (www.cashin.fi) 
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2.2.4 Juridisk indrivning 

Ifall den frivilliga indrivningen inte ger något resultat, tar den juridiska 

indrivningen vid. Borgenären sänder då en delgivningsansökan till gäldenären, 

antingen till posten med mottagningsbevis eller direkt hem till gäldenären. Ifall 

delgivningsansökan sänds direkt hem finns det ett mottagningsbevis som skall 

returneras till tingsrätten. Fastän gäldenären inte returnerar mottagningsbeviset, 

eller väljer att inte överklaga stämningsansökan, fortsätter processen med att en 

tredskodom ges från tingsrätten, och fordran blir utmätningsbar. I detta skede är 

det möjligt för en utsökningsman att ta av gäldenärens egendom (t.ex. lön, 

pension eller skatteåterbäring). Gäldenären har möjlighet att undvika en 

anmärkning om betalningsstörningar fram till det skede att domen ges. Vid en 

juridisk indrivning kan merkostnaderna uppgå till hundratals euro, och när det är 

frågan om ett tvistefall kan merkostnaderna bli flera tusen euro. (www.cashin.fi) 

  



10 

 
Påminnelsebrev förfaller 

Indrivningsuppdrag åt 

indrivningsföretag  

Betalningskrav 

(betalningstid 10 dagar)  

Telefonindrivning (fordran över 100 

euro) och eventuell betalningsplan 

Gäldenärens betalningsförmåga utreds  

Juridisk indrivning 

* stämningsansökan 

* återtagning 

Utsökning 

Utsökningsmyndigheten returnerar 

beslutet med påskriften ”medellös” 
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förhand överenskommet värde  
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Figur 2. Indrivningsprocessen när gäldenären är en konsument. (Cash-In, 

2012) 
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2.3 Företag och föreningar kring snabblånen 

Liksom i övriga branscher fungerar sällan en aktör alldeles oberoende av andra, 

och även i snabblånebranschen agerar företag och föreningar vid sidan om 

snabblåneföretagen.  Nedan presenteras ett urval av dessa.  

2.3.1 Suomen Pienlainayhdistys r.y 

Suomen Pienlainayhdistys r.y (FO-nummer: 2106245-4) utgörs av 13 

snabblåneföretag, vars sammanlagda marknadsandel av utlåning år 2011 var 

76,1%. Medlemmarna av Suomen Pienlainayhdistys r.y är Oy Netford Capital 

Ltd, Ferratum Finland Oy, Oy Botnia Finance Ab, Get Capital Oy, Folkia AS, 

OPR-Vakuus Oy, Maxmani Oy, WestStar Oy, Risicum Oyj, NDN-Yhtiö Oy, 

Terrarahoitus Oy, Suomen Viestilaina Oy och Vipster Oy. 

Föreningen grundades för att utveckla en god kreditgivningssed. Första impulsen 

till föreningens grundande föddes ur behovet av att öka konsumenternas och olika 

intressentgruppers kännedom för snabblåneverksamhet, samt viljan att befrämja 

snabblåneföretagens verksamhetsvillkor. Till föreningens uppgifter hör också att 

ta hand om samhällsrelationer, såväl som att öka branschens anseende.  

Suomen Pienlainayhdistys tillför branschen klara och stränga regler, med vilka 

verksamheten regleras, höjer tröskeln för att påbörja verksamhet inom branschen 

och värnar om konsumentens fördelar. 

Medlemmarna av Suomen Pienlainayhdistys har alla förbundit sig att följa etiska 

regler. Att lyfta ett lån från dessa är enligt föreskrifter på föreningens hemsida 

både lättare och mer pålitligt för konsumentens del. Vad beträffar de etiska 

reglerna, är paragraferna nio till antalet och omfattar föreningen Suomen 

Pienlainayhdistys, medlemmarna, grunderna till beviljandet av lån, förbehåll, 

marknadsföring, öppethållningstider, kreditgivarens ansvar i betalningssvårighets- 

och störningssituationer, datasäkerhet samt brytandet mot regler och av 
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medlemmarna fordrande utredningar. I ett utdrag ur reglerna sägs det t.ex. att 

föreningsmedlemmarna alltid bör granska att låntagaren är myndig och 

kreditvärdig. Inga lån beviljas såvida ett tidigare taget snabblån är obetalt. Alla 

uppgifter gällande bl.a. ansökan om lån, reklamation och kundservice skall sparas 

och arkiveras. Marknadsföringen får inte stöta de övriga medlemmarnas 

rättigheter.  

Suomen Pienlainayhdistys r.y:s regler fastställdes 23.01.2007 och uppdateras i 

enlighet med eventuella lagförändringar och branschens praxis. (Suomen 

Pienlainayhdistys r.y, 2012) 

2.3.2 Takuu-Säätiö / Garanti-Stiftelsen 

Garanti-Stiftelsen (FO-nummer: 0858294-9) är en riksomfattande organisation 

som hjälper hushåll i ekonomisk kris att lösa skuld- och betalningssvårigheter. I 

sin verksamhet ger Garanti-Stiftelsen telefonrådgivning, går i borgen för 

saneringslån samt utvecklar metoder som skall hjälpa hushållen att klara av 

ekonomin.  

Skuldlinjen, som är Garanti-Stiftelsens kostnadsfria rådgivningslinje för 

skuldsatta, hade vid slutet av år 2012 tagit emot uppskattningsvis 25 000 samtal, 

vilket är det största antalet på nästan 10 år. Av alla dessa samtal gällde ungefär en 

tredjedel problem med snabblån, ett antal som fördubblats sedan 2010.  

Gemensamt ansvar (finska: Yhteisvastuu) är namnet på den evangelisk-lutherska 

kyrkans årliga insamling och som under 2012 samlade in drygt 4,1 miljoner euro. 

Av de insamlade medlen används 20 % till ett mål i Finland som väljs årligen, och 

2012 föll valet på Garanti-Stiftelsen. Under året 2013 kommer Garanti-Stiftelsen 

att inleda ett nytt slags smålånsprojekt, till en början bara på några orter i Finland, 

som syftar till att förhindra överskuldsättning. Insamlingschefen för Gemensamt 

ansvar, Tapio Pujanen, säger att det väldiga antalet snabblån och det ökade antalet 

hjälpförfrågningar berättar att det finns ett akut behov i Finland av sociala krediter 
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med rimliga villkor och kostnader. (Garanti-Stiftelsen, 2012 http://www.takuu-

saatio.fi/se) 

2.4 Alternativ till snabblån 

Utöver snabblånen finns det andra företag, banker och även kommuner som 

erbjuder kreditgivning av olika slag, utan att gå under kategorin för snabblån. Det 

finns ett stort utbud på olika slags konsumentkrediter, eller konsumtionskrediter 

eller –lån som de också kallas i vanligt tal. Konsumenten tillhandahålls såväl 

kontokrediter (bl.a. kortkrediter och konton med kredit) som engångskrediter 

(t.ex. skuldebrevslån och snabblån).  

2.4.1 Social kredit 

Social kreditgivning är en frivillig uppgift som ett tjugotal kommuner erbjudit 

sedan år 2003. Syftet med social kreditgivning är att förebygga ekonomisk 

utslagning och överskuldsättning samt att främja människors förmåga att stå på 

egna ben ekonomiskt sett. 

En ansökan om socialt lån görs hos den egna kommunens socialbyrå eller 

ekonomi- och skuldrådgivaren. Med motiverade skäl kan en social kredit beviljas 

för t.ex. avbrytande av skuldspiral, anskaffningar till hemmet eller vid en social 

kris. 

Social kredit kan beviljas en person som, på grund av låga inkomster och 

tillgångar eller betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret, inte har 

möjlighet att på annat sätt skaffa kredit med rimliga villkor, men som ändå klarar 

av att återbetala det lån (sociala kredit) som han eller hon beviljats. Det bör alltid 

utredas om personen i fråga är berättigad till utkomststöd innan han eller hon 

beviljas social kredit. En persons rätt att få utkomststöd kan inte begränsas, eller 

stödbeloppet sänkas med hänvisning till att han eller hon skulle ha möjlighet att få 
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social kredit. Vid behov är det kommunens skyldighet att ordna ekonomisk 

rådgivning och handledning för den som ansöker om och beviljas social kredit. 

Social kreditgivning omfattas av lagen om social kreditgivning (1133/2002) som 

trädde i kraft den 1 januari 2003. (www.kuluttajavirasto.fi) 

2.4.2 Fixura  

Fixura Oy Ab, grundat år 2009 i Vasa, är Finlands första låneföretag som 

förmedlar lån främst mellan privatpersoner. Detta sker över Internet. 

På Fixuras hemsida kan man välja att antingen låna eller placera. Som låntagare 

väljer man själv villkoren för det lån man ansöker om; ränta, belopp samt lånetid.  

Efter detta skall man registrera sig på företagets hemsida, berätta lite om sig själv 

och för vilket ändamål man behöver lånet - det kan vara t.ex. billån, 

konsumtionslån eller för att täcka andra krediter. Slutligen skall annonsen 

bekräftas via ett textmeddelande vars kostnad är 4 euro. Alla låntagares uppgifter 

granskas via det finska kreditupplysningsbolaget Soliditet. Sökande som har 

eventuella kredit- eller andra eventuella störningar i de register som används, blir 

automatiskt förkastade. Beroende på Soliditets rating tilldelas alla godkända 

låntagare en klassificering på 1-5 stjärnor, och efter detta läggs annonsen om lånet 

upp på Fixuras hemsida. Annonsen blir kvar 2 månader på hemsidan, eller tills det 

att lånet har lyfts.  

När låntagarens lån har beviljats till fullo, eller när det gått 14 dagar från att första 

investering gjorts i lånet, får han eller hon ett textmeddelande om detta. Ifall hela 

lånesumman inte har beviljats under de 14 dagarna kan lånetagaren antingen 

bekräfta eller förkasta den summa han eller hon beviljats. Pengarna returneras till 

investerarnas Fixura-konton såvida låntagaren varken bekräftar eller förkastar 

lånet inom 7 dagar. Lånet bekräftas genom signering av skuldebrev via egen 

nätbank. 
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Som investerare kan man själv välja vilka lån som fyller ens krav på en säker 

investering och god avkastning. Investeraren behöver inte låna ut hela summan till 

en låntagare utan kan dela upp lånet i flera mindre summor åt ett flertal låntagare 

och på så vis skapa en s.k. "investeringskorg" som ger en total avkastning från 

samtliga lån. 

Efter det att avtalet är elektroniskt undertecknat med nätbankskoder går man in på 

nätbanken igen och för över lånesumman till Fixuras kundmedelkonto, där 

pengarna ligger i väntan på att låntagaren skall bekräfta lånet. Alternativt kan man 

välja betalning från sitt eget Fixura-konto. Ifall lånet förkastas av låntagaren så 

förs investerat kapital över till investerarens Fixura-konto. 

 

Låntagarens månatliga amorteringar flyttas till investerarens Fixura-konto men 

investeraren har möjlighet att när som helst lyfta pengarna till sitt eget bankkonto 

eller återinvestera pengarna genom samma process som tidigare. (Fixura.fi, 2013)  
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3 LAGSTIFTNINGEN 

Lagen gällande snabblån och då i synnerhet marknadsföringen av dem har under 

de senaste åren varit ett ständigt återkommande ämne för diskussion. 

Snabblåneföretagen har fått utstå kritik riktad mot bland annat deras missvisande 

marknadsföring, vilket har lett till att branschen fått se en del lagförändringar och 

nya lagförslag. 

I sådana fall där det handlar om en relation mellan affärsidkare och konsument 

omfattas kreditgivningen av det allmänna konsumentskyddet. Övervakningen av 

hur konsumentskyddet verkställs ansvarar Konsumentmyndigheterna för. 

Konsumentskyddet kräver bl.a. att företagets marknadsföring och avtalsvillkor är 

förenliga med lagen. Om verksamheten inte förutsätter verksamhetstillstånd finns 

det heller inte någon övervakning. (http://www.finanssivalvonta.fi) 

 

3.1 Lag om registrering av vissa kreditgivare 

I och med reformen av lagstiftningen om konsumentskyddet 1.12.2010 

registreras även snabblåneföretag i registret över kreditgivare. Lagen om 

registrering av vissa näringsidkare gäller näringsidkare som lämnar 

konsumentkrediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 kap. i 

konsumentskyddslagen (38/1978).  

Lagen gäller inte näringsidkare som Finansinspektionen utövar tillsyn över med 

stöd av 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och inte heller 

näringsidkare som beviljar konsumentkrediter endast för finansiering av köp av 

konsumtionsnyttigheter som de själva säljer. Ett företag som erbjuder snabblån 

faller under Finansinspektionens tillsyn om det finansierar sin verksamhet med 

återbetalningsbara medel från allmänheten (till exempel insättningar). För 

närvarande känner Finansinspektionen inte till att sådana medel skulle ha använts 

som finansieringskälla. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780038
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080878
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Verksamhetstillstånd av Finansinspektionen krävs av de kreditinstitut som tar 

emot återbetalningsbara medel från allmänheten och erbjuder krediter eller annan 

finansiering för egen räkning. (Lag om registrering av vissa kreditgivare 

27.8.2010/747, http://www.finanssivalvonta.fi) 

 

3.2 Konsumentskyddslagen 

Eftersom det åtminstone ännu inte finns några specialregleringar gällande 

snabblån i lagstiftningen så regleras snabblåneföretagen och deras verksamhet av 

konsumentskyddslagen (38/1978). 

Konsumentskyddslagens andra kapitel, paragraf 2 behandlar "Marknadsföring 

som strider mot god sed". Enligt denna paragraf anses marknadsföringen stå i strid 

mot god sed, om den är klart oförenlig med allmänt godtagna samhälleliga värden 

och i synnerhet om den kränker människovärdet eller religiösa eller politiska 

övertygelser. Detsamma gäller om marknadsföringen är förenad med 

diskriminering på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, 

nationalitet, språk, hälsotillstånd, funktionshinder eller sexuell läggning eller med 

annan motsvarande diskriminering på grund av person. För att följa god sed får 

marknadsföringen inte heller ge uttryck för en positiv attityd till verksamhet som 

är farlig för hälsan eller hotar den allmänna säkerheten eller miljön. 

Marknadsföringen skall alltid utformas så att det tydligt framgår för vems räkning 

den bedrivs och att den har ett kommersiellt syfte. Lagen förbjuder också 

utelämnande av väsentlig information, om avsaknaden av informationen kan leda 

till att konsumenten fattar ett beslut som konsumenten inte skulle ha fattat, om han 

eller hon hade fått tillräcklig information.  

En del snabblåneföretag har, som tidigare nämnts, blivit kritiserade för 

vilseledande marknadsföring. I konsumentskyddslagens andra kapitel framgår en 

del av regler gällande marknadsföringen som snabblåneföretagen bör följa. I 
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paragraf 6 tas förbud mot osann och vilseledande information upp, och det sägs att 

vid marknadsföring och i kundrelationer får osann eller vilseledande information 

inte lämnas om den kan leda till att konsumenten fattar ett sådant köpbeslut eller 

något annat beslut om en konsumtionsnyttighet som han eller hon annars inte 

skulle ha fattat. Osann eller vilseledande information kan gälla särskilt t.ex. 

konsumtionsnyttighetens pris och grunderna för prissättningen, särskilda 

prisfördelar och betalningsvillkor, näringsidkarens rättigheter och skyldigheter 

samt konsumentens rättigheter, skyldigheter och risker. (Konsumentskyddslagen 

38/1978, kapitel 2) 

3.2.1 Konsumentkrediter 

Som tidigare nämndes, gäller lagen om registrering av vissa näringsidkare sådana 

näringsidkare som lämnar konsumentkrediter som omfattas av 

tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978).  

Konsumentskyddslagens (1978/38) 7 kapitel gäller konsumentkrediter, med det 

avses krediter som en näringsidkare (kreditgivare) enligt avtal lämnar eller lovar 

att lämna en konsument som lån, betalningsanstånd eller som något annat 

motsvarande ekonomiskt arrangemang. Dessa stadgan tillämpas även på 

snabblåneverksamheten. 

I konsumentskyddslagens 7:e kapitel, 13 § stadgas att kreditgivaren skall handla 

ansvarsfullt och använda sig av god kreditgivningssed. Med detta avses särskilt att 

kreditgivaren inte marknadsför en kredit, så att marknadsföringen tydligt bidrar 

till att försämra konsumentens förmåga att noggrant överväga krediten. Därtill 

skall kreditgivaren ge konsumenten en sådan tillräcklig och klar utredning innan 

kreditavtalet tecknas som gör det möjligt för konsumenten att bedöma om 

krediten är lämplig för hans eller hennes behov och ekonomiska situation. 

Paragraf 9 behandlar information som skall lämnas innan ett kreditavtal ingås och 

utöver vad som står stadgat om informationsskyldighet i övriga lagar, skall 

kreditgivaren i varaktig form ge konsumenten information om följande: 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780038


19 

 

1) kreditgivaren, 

2) typ av kredit som erbjuds, kreditkostnaderna och återbetalningen av krediten, 

3) den nyttighet som krediten avser, 

4) påföljderna vid avtalsbrott, 

5) konsumentens lagbestämda rättigheter. 

I enlighet med de nya bestämmelserna och konsumentskyddslagens 7:e kapitel, 

paragraf 14, 15 och 16 har kreditgivaren en skyldighet att bedöma konsumentens 

kreditvärdighet, d.v.s. om konsumenten har förutsättningar att fullgöra sina 

skyldigheter enligt kreditavtalet. (14 §) Innan ett avtal ingås ska kreditgivaren 

också noggrant kontrollera den sökandes identitet. I fall med stulna eller 

förfalskade personuppgifter vid ansökan om kredit är den person vars 

personuppgifter har använts för att bedrägligt lyfta kredit inte ansvarig för lånet 

och är därmed inte heller skyldig att betala tillbaka det. 

Enligt konsumentskyddslagen (7 kap, 20 §) gäller 14 dagars ångerrätt för 

kreditavtal som ingås på distans. Detta innebär att trots att kreditgivaren och 

konsumenten ingått kreditavtal, kan konsumenten frånträda avtalet genom att 

meddela detta till kreditgivaren i varaktig (skriftlig) form. Om konsumenten häver 

kreditavtalet, får räntan på krediten krävas i ersättning av konsumenten för den tid 

som han eller hon kunnat förfoga över krediten. Utöver det har kreditgivaren 

också rätt att kräva ersättning av konsumenten för avgifter som kreditgivaren 

eventuellt har inbetalat till myndigheterna till följd av att kreditavtalet ingåtts och 

som inte återbetalas vid frånträdelse.  

Bestämmelserna i konsumentskyddslagen 7 kapitel om konsumentkrediter är av 

s.k. tvingande natur, vilket innebär att eventuella avtalsvillkor som avviker från 

bestämmelserna i kapitlet till nackdel för konsumenten är ogiltiga. 

(Konsumentskyddslagen, 20.1.1978/38) 
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3.3 Lagförändringar 

Verksamheten för snabblån har på bara några års tid ökat lavinartat och 

populariteten för denna typ av lån har varit mycket stor, något som i sin tur 

resulterat i att många människor blivit väldigt skuldsatta. Marknadsföringen för 

denna typ av verksamhet har ansetts vara missvisande och vilseledande, vilket har 

lett till att lagförändringar har tvingats tas i bruk.  

En förändring som skett sedan reformen av lagstiftningen, som togs i bruk 

1.2.2010, är att snabblåneföretagen är tvungna att i sin marknadsföring uppge den 

verkliga årsräntan på den kredit som de erbjuder. På så vis har konsumenterna 

också bättre möjligheter än förut att jämföra olika kreditgivare.  

Efter 1.2.2010 kan man fortfarande ansöka om snabblån dygnet runt, men 

pengarna får inte längre föras över till konsumentens konto under nattetid. Om 

konsumenten ansöker om kredit efter klockan 23, får företaget föra över pengarna 

till konsumentens konto först efter klockan sju följande morgon. 

För att minska missbruk och utredningarna som dessa beror på bestämdes det att 

kreditgivaren från och med 1.2.2010 skall identifiera sökanden med en s.k. stark 

identifieringsmetod, såsom nätbankkoder eller Befolkningsregistercentralens 

medborgarcertifikat. Företagen får inte bevilja krediter innan de har tagit i bruk en 

identifieringsmetod som uppfyller kraven i 8 § i lagen om stark autentisering och 

elektroniska signaturer. (http://www.tietosuoja.fi/52254.htm) 

3.4 Lagförslag 

Trots reformen av lagstiftningen som tillämpas på snabblåneverksamheten har 

diskussionerna om nya eventuella lagförändringar fortsatt. 

I december 2011 gavs två lagmotioner gällande snabblån till riksdagen. Motionen, 

som undertecknats av 116 riksdagsledamöter, föreslog ett totalförbud mot 

snabblån. Riksdagen debatterade om lagmotionerna 06.03.2012. 
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Under år 2012 föreslog en arbetsgrupp vid justitieministeriet ett räntetak, det vill 

säga en övre gräns, på 50 % gällande alla krediter som understiger 2000 euro. 

Lagen träder i kraft tidigast under våren 2013. 

 

Figur 3. Tabell över hur det föreslagna räntetaket inverkar på maximipriset 

för krediter som återbetalas i en rat. 

(http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2012/20120078.pdf. Hämtad 14.11.2012) 

 

3.5 Snabblåneföretag i rätten 

I oktober 2011 togs ett ärende med ett snabblåneföretag till marknadsdomstolen. 

Konsumentombudsmannen krävde att snabblåneföretaget OPR-Vakuus skulle 

betala böter på grund av vilseledande marknadsföring. Företaget hade försatts i 

marknadsföringsförbud redan i mars samma år efter att konsumentombudsmannen 

anmärkt på att lagstadgade uppgifter, såsom ränta och sammanlagda kostnader, 

inte framgick i reklamen. Efter tillsägelsen i mars startade OPR-Vakuus en ny 

kampanj i vilken all begärd information fanns med, men var skriven med liten text 

i reklamens nedre kant. Uppgifterna var inte synliga från till exempel ett fordon i 

rörelse. OPR-Vakuus Oy hade marknadsfört sina Pikavippi.fi-snabblån med 

tusentals reklamaffischer längs gatorna på tiotals orter under flera månader. 

Eftersom OPR-Vakuus trots förbudet hade fortsatt med sin lagstridiga 

marknadsföring krävde konsumentombudsmannen att företaget skulle betala vitet 

på 50 000 euro och att förbudet fortsätter att vara i kraft med ett höjt vite. Ett 

http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2012/20120078.pdf
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annat alternativ var att marknadsdomstolen fastställer ett nytt motsvarande förbud 

för OPR-Vakuus och förstärker det med ett vite på 100 000 euro.  

Också snabblåneföretaget Reissuluotto (J.W.-Yhtiöt Oy) råkade ut för samma sak 

under sommaren 2011. I företagets marknadsföring och reklam framgick inte all 

nödvändig och lagstadgad information, vilket ledde till att företaget tvingades 

betala böter på 50 000 euro.  

Under första halvåret av 2009 drog konsumentverket snabblåneföretaget Oy 

Atlas-Invest Ab inför marknadsdomstolen för att få ett prejudikat gällande 

företagens verksamhetssätt. Marknadsdomstolen förbjöd Oy Atlas-Invest Ab att 

erbjuda snabbkrediter utan att leverera kunden personligen förhandsinformationen 

och avtalsvillkoren i god tid innan avtalet sluts. Att företaget hänvisar till att 

villkoren finns till exempel på företagets webbplats är inte tillräckligt. 

Informationen måste skickas till kunden exempelvis via e-post innan låneavtalet 

sluts. På så sätt försäkrar man att kunden har sitt eget exemplar av avtalet som 

man kan hänvisa till i eventuella tvistesituationer. 

Marknadsdomstolen godkände även Konsumentverkets krav på att Oy Atlas-

Invest Ab inte får marknadsföra snabblån med ”Pengarna på ditt konto på en 

minut” – eller motsvarande reklamretorik. Dessutom förbjöd marknadsdomstolen 

företaget att betala ut snabblån som ansökts om nattetid före klockan sju på 

morgonen. Att betona snabbheten och dygnet runt-öppettider i samband med 

låntagande strider mot det övervägande som låneansökan förutsätter. Det är inte 

lämpligt att kreditgivaren använder marknadsföring som ökar ogenomtänkt 

kredittagning och att man därigenom blir överskuldsatt. 

De principer som framgår av marknadsdomstolens prejudikat gäller även andra 

snabblåneföretag utöver Oy Atlas-Invest Ab. Konsumentverket förutsätter att 

även de beaktar beslutet i sin verksamhet. (www.kuluttajavirasto.fi) 
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4 MARKNADSFÖRINGEN AV SNABBLÅN 

 
Marknadsföringen av ett företag kan i många fall vara det som skapar ett första 

intryck av företaget hos kunden. Innan ett företag börjar marknadsföra sig gäller 

det att ha klart för sig vilken ens målgrupp är. Christian Grönroos berättar i boken 

Service Management och Marknadsföring att marknadsföringsprocessen består av 

fyra huvuddelar: 

 

1. Att förstå marknaden och enskilda kunder genom såväl 

marknadsundersökningar och segmentanalys som databasinformation om enskilda 

kunder, 

 

2. så att det blir möjligt att välja marknadsnischer, segment och enskilda kunder,  

 

3. för vilka man kan planera, genomföra och utvärdera marknadsföringsprogram 

och marknadsföringsaktiviteter, och slutligen 

 

4. förbereda organisationen så att programmen och aktiviteterna kan genomföras 

på ett framgångsrikt sätt (intern marknadsföring). (Grönroos, 2008, s. 252) 

 

Enligt den traditionella synen på marknadsföring, betecknad som 

transaktionsmarknadsföring, är dess syfte att värva kunder och öka ett företags 

försäljning. När det däremot handlar om att marknadsföra snabblån är synligheten 

av största vikt. Kärnprodukten, i det här fallet snabblån, är sedan tidigare känd för 

konsumenten så det handlar om maximera synligheten för att uppmärksamma 

konsumenten om att företagets tjänster finns på marknaden. 
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4.1 Olika sätt att marknadsföra snabblån på 

I dagsläget finns det ett 80-tal snabblåneföretag i Finland, vilket betyder att 

konkurrensen är relativt hård och synlighet torde vara av största betydelse för 

företagen.  För att uppnå så stor synlighet som möjligt med sin marknadsföring 

finns det ett flertal marknadsföringskanaler att använda sig av.  

 

4.1.1 Internet 

I synnerhet internet och sociala medier är en tacksam kanal att marknadsföra sig 

på. De senaste uppgifterna från Statistikcentralen, 2012, visar att 78 % av 

finländarna i åldern 16-74 år använde sig av internet dagligen eller så gott som 

dagligen. Därtill svarade fyra av fem av dessa att de använder sig av internet flera 

gånger per dag.  

 

 

Figur 4. Allmän användning av internet, finländare i åldern 16 – 74 år. 

(http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_kat_001_fi.html, 

hämtad 14.03.2013)  
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Många snabblåneföretag har insett möjligheterna i att marknadsföra sig på 

internet, genom att söka på ordet ”pikavippi” på Google får man runt 300 000 

träffar. Med hjälp av Google AdWords har företagen möjlighet att få större 

synlighet bland alla sökresultat. Företaget skapar annonser och väljer sökord, det 

vill säga ord eller fraser, som är relaterade till deras verksamhet. När någon sedan 

söker på Google med något av de valda sökorden visas annonsen bredvid 

sökresultatet. På det här viset annonserar man för en målgrupp som redan är 

intresserad, och företaget betalar bara när någon klickar på deras annons. 

Marknadsföring på internet är online hela tiden vilket gör att dess livslängd är 

betydligt längre än om man hade valt att marknadsföra i till exempel en tidning. 

(www.google.com/adwords) 

Internetanvändning förutsätter numera inte nödvändigtvis någon dator, internet 

har blivit mer lättillgängligt tack vare de så kallade smarttelefonerna. Den ökade 

användningen av smarttelefoner har också gett ett ökat utbud av applikationer, det 

vill säga program som kan laddas ner till telefonen. Exempelvis Extremia Oy 

erbjuder ett program till smarttelefoner, som ger användaren möjlighet att jämföra 

olika lånevillkor och genom att fylla i önskad lånesumma och lånetid kan 

användaren komma åt en lista som ger en översikt av de billigaste alternativen. 

Programmet är kostnadsfritt, men med det följer reklam från olika 

snabblåneföretag. (www.extremia.fi) 

4.1.2 TV 

Finländarna tittar på TV mer än någonsin tidigare. Bortsett från en liten 

minskning mellan åren 2003 och 2007 har tv-tittandet ökat hela tiden sedan år 

1994.  År 2012 tittade den genomsnittliga finländaren på TV i 183 minuter per 

dag, vilket var den hittills längsta tiden någonsin, och en ökning på fem minuter 

jämfört med året innan.  

TV-reklam i sig är väldigt effektivt för att väcka intresse för något, och genom att 

använda sig av flera kanaler vid sidan om TV, såsom internet, text-tv och mobila 
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applikationer, kan man ge också de mer hektiska konsumenterna möjlighet att i ett 

valfritt skede få tillgång till ytterligare information. 

När man vill göra reklam i TV finns det två alternativ att använda sig av, man kan 

välja antingen det ena alternativet eller en blandning av båda. Med det första 

alternativet, som kallas programköp, kan man välja att på förhand komma överens 

om i samband med vilket TV-program reklamen skall visas, samt antal visningar 

och under vilka dagar reklamen visas. Vid val av det andra alternativet, 

målgruppsaffär, uppger marknadsföraren reklamens målgrupp och antalet 

kontakter som önskas nås. Därefter placeras reklamen ut i reklampauserna och 

marknadsföraren erbjuds en så kallad kontaktgaranti, vilket innebär att man 

betalar endast för antalet nådda kontakter. Denna typ av garanti är möjlig att 

erbjuda tack vare att TV- tittande är mätbart. TV- tittande kan uppföljas med en 

minuts noggrannhet och ger väldigt specifika tittarsiffror.  

4.1.3 Radio 

Radioreklam har gjorts i Finland redan över 20 år. Reklamen skapas i huvudsak 

som ett samarbete mellan marknadsföraren och produktionsbolaget. Som 

marknadsföringskanal är radio effektivt, mångsidigt och intressant.  

 

Radio är ett media, som följer med konsumenten överallt: radion är närvarande 

vid frukosten, i trafiken, på arbetsplatsen och på fritiden i sådana situationer som 

många andra media inte klarar av att nå ut till konsumenten. När man vill nå sin 

kundgrupp under dagens mest aktiva timmar, då erbjuder radiostationer ett 

effektivt media till ens förfogande. 

 

Genom att använda en kombination av flera olika radiokanaler är det realistiskt att 

nå upp till 80 % av den landsomfattande netto täckningen i målgruppen. Sett till 

kostnadseffektivitet klarar radioreklam väl att jämföras med vilken annan 

mediagrupp som helst. Vid behov kan en radiokampanj fullföras bara några dagar 
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efter att beslutet gjorts och radioreklamens rimliga produktionskostnader 

möjliggör även produktion av flera olika reklamversioner.  

I kombination med affischer tillför radioreklam ett ljudelement, stärker 

produktens sinnebild och får "liv" i kampanjen. Att använda radioreklam 

tillsammans med utomhusreklam är ett effektivt alternativ när man vill nå ut till 

exempelvis bilister. I kombination med internet aktiverar radioreklam målgruppen 

till att besöka marknadsförarens internetsidor.  

4.1.4 Utomhusreklam 

Utomhusreklam är ett på så vis effektivt eftersom att det kan nå ut till en väldigt 

stor mängd människor. Att använda utomhusreklam är också ett väldigt 

kostnadseffektivt media, i jämförelse med andra massmedia är det ett förmånligt 

alternativ. Med utomhusreklam kan man nå ut till målgruppen lokalt, regionalt 

eller rikstäckande. Utomhusreklam är synlig dygnet runt och går inte att "stänga 

av" såsom man kan göra med till exempel radioreklam, den är synlig alla 

veckodagar och under en tidsperiod på 7 - 28 dygn. Därtill når utomhusreklam ut 

till människor där de dagligen rör sig: längs med gator och vägar, i köpcentrum 

och när de färdas i olika transportmedel.    Möte med utomhusreklam är helt 

enkelt en naturlig del i vardagen för en människa som rör sig utanför hemmet.  

 

En levande stadsmiljö och växlande årstider gör att den visuella planeringen av 

utomhusreklam kan bli utmanande. Som med all annan marknadsföring måste 

man planera utomhusreklam med beaktande av medians utgångspunkt.  

 

4.1.5 Reklam i dagstidning 

Sett till placerade pengar i media är marknadsföring i dagstidningar den största 

mediegruppen, så gott som hälften av all mediereklam hittas i dagstidningar.  
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Av finländarna litar över 90 % på sin dagstidning, läsarnas förtroende syns också i 

det faktum att närmare 90 % av tidningsprenumerationerna är fortlöpande 

prenumerationer. 

Man litar även på marknadsföringen i dagstidningar. Reklamen är en oskiljaktig 

del av tidningens innehåll och läsaren förhåller sig i allmänhet positivt till det. 

Läsaren vill se reklamer och ser dessa som en tjänst. Läsare av dagstidningar 

upplever såväl dagstidningen i sig som den innehållande reklamen som gagnelig, 

enligt en undersökning som Kärkimedia gjort. I Finland upplevs reklam i 

dagstidningar som betydligt mer pålitlig än i övriga Europa. 

 

4.1.6 Reklam i tidskrifter 

Med tidskrifter menas en publikation som utkommer regelbundet, åtminstone fyra 

gånger under ett kalenderår. I allmänhet tar det relativt lång tid att läsa en tidskrift, 

man återkommer till att fortsätta läsa tidsskriften och sparar den i upp till flera år.  

Reklam är en given den av tidsskrifternas innehåll. Tidskifter är ett synnerligen 

lämpligt område för att marknadsföra ett så kallat "brand", särskilt eftersom att det 

i allmänhet satsas på kvalitet och tjusiga tryck i tidsskrifter. Att marknadsföra i 

tidskrifter är det tredje vanligaste sättet att marknadsföra i Finland.  

I förhållande till folkmängden utkommer det fler tidskrifter i Finland än någon 

annanstans i världen - över 3500 stycken. Av dessa är bara ett 60-tal 

veckotidningar. De största upplagorna av tidsskrifter uppgår till över 1,5 miljoner, 

men största delen är ändå målgruppsmedia.  

Att göra reklam i tidskrifter gör det möjligt att använda sig av olika slags 

speciallösningar, med vilka man får kostnadseffektivitet i marknadsföringen, eller 

mer synlighet än vanligt med hjälp av exempelvis lokala lösningar, bilagor, prov 

på produkter och så vidare. 
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Ungefär 14 000 finländare är av den åsikten att tidskrifter är den bästa källan när 

man söker information om kosmetik, matlagning, hälsa, bilar, trädgårdsskötsel 

och boende. (Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, www.mtl.fi) 
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5 UNGA VUXNAS HUSHÅLL 

I allmänhet hör det till att unga i övergångsskedet till vuxenlivet, börjar ta ansvar 

för sin egen ekonomi. Efter att en person flyttat hemifrån till en annan 

stadigvarande adress, betraktas dennes boendesituation som ett eget hushåll och 

kan därmed ingå i statistiken över hushållens ekonomi. Utgående från 

Statistikcentralens uppgifter flyttar flickor hemifrån tidigare än pojkar, något som 

delvis kan bero på pojkarnas beväringstid. Bland 20-åringar har över 68 procent 

av flickorna redan flyttat hemifrån, medan bara 41 procent av pojkarna gjort det.  

När man ser till skulder i olika hushåll, hittas de största skulderna i förhållande till 

de disponibla inkomsterna i hushåll med unga vuxna, 25–34-åringar. Dessa 

hushåll har skulder på i genomsnitt nästan 120 000€.  

År 2011 var bostadshushållens disponibla penninginkomster i genomsnitt 37 320 

euro. I enligt med medianinkomsten, som bättre beskriver de genomsnittliga 

bostadshushållens inkomster, var bostadshushållens disponibla inkomster 29 820 

euro. Samma år bodde 704 000 personer i låginkomsthushåll, det vill säga 

enpersonshushåll med en inkomstgräns på 13 640€ per år.  (Finlands officiella 

statistik, 2013) 

Konsumentverket lät år 2010 göra en undersökning där 995 personer i åldern 25 – 

30 blev tillfrågade bland annat om vad de använder sina pengar till samt vilka 

varor och tjänster de regelbundet köper till sitt hushåll. Bland alla svar var de 

främst förekommande alternativen följande:  

 Halvfärdiga råvaror för matlagning (70%) 

 Telekommunikationsförbindelser från olika operatörer (62%) 

 Traditionella medel för informationsanskaffning, kommunikation och 

användning av media (40%) 
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I jämförelse med männens svar var det betydligt vanligare att kvinnor lade pengar 

på tjänster för eget välmående, hälsa och för att skämma bort sig själva. Annat 

som kvinnor i jämförelse med män lade mer pengar på var hobbyer, barns 

dagvårdstjänster samt råvaror för matlagning. Männen å andra sidan lade mer 

pengar på nöjestjänster och åtminstone en gång dagligen på matlagningstjänster 

(till exempel arbetsplatslunch). (Kuluttajavirasto.fi, 2013) 

Ser man till Statistikcentralens uppgifter över hushållens utgifter skiljer sig unga 

vuxnas utgifter en del från övriga hushålls utgifter. Till exempel 

telekommunikation, som var en av de vanligaste utgifterna för unga vuxna, 

hamnar på en låg placering i listan samtliga hushålls utgifter. Gemensamt för båda 

undersökningarna är däremot att livsmedel och råvaror är bland de största 

utgifterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Hushållens utgifter. (Statistikcentralen, 

konsumtionsundersökningar. 

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot_sv.html) 

http://www.stat.fi/til/tul_sv.html
http://www.stat.fi/til/tul_sv.html
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot_sv.html
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6 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

Den kvantitativa undersökningen i detta arbete baseras på en enkät (se Bilaga 1) 

som sändes ut per e-mail (e-post) till alla svenskspråkiga studeranden vid Vasa 

Yrkeshögskola och enheten för Företagsekonomi och turism. Somliga frågor, som 

berörde respondentens bakgrundsinformation och synpunkter på 

marknadsföringen, var obligatoriska för alla. De valfria frågorna rörde endast de 

personer som svarat att de använt sig av snabblån.   

Insamlingen av svar skedde först under en veckas tid (v.13/2013) och därefter 

sändes en påminnelse ut för att samla ytterligare några eventuella svar. Vid den 

svenskspråkiga enheten för Företagsekonomi och turism studerar 185 personer, 

och enkäten besvarades av totalt 75 personer, vilket ger en svarsprocent på drygt 

40 %. 

6.1 Resultat 

I denna del presenteras resultatet av enkätundersökningen, varje fråga skilt för sig. 

Jag valde att använda mig av Microsoft Office-programmet Excel, för att 

sammanställa all svarsdata och skapa olika slags diagram.  
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6.1.1 Kön 

Av de 75 respondenterna var kvinnorna 50 stycken, och där med 67 %. Männens 

andel utgjorde 25 svar, alltså 33 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Respondenternas könsfördelning.  
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6.1.2 Ålder 

Majoriteten av respondenterna var i åldersklassen 21 – 23 år, dessa var 33 stycken 

till antalet. Tillsammans med antalet respondenter i åldern 24 – 26 år, 21 stycken, 

utgjorde de 72 % av samtliga respondenter, vilket är sannolikt när man ser till den 

huvudsakliga åldersklassen bland studerande vid Vasa Yrkeshögskola. 

Tio av de 75 respondenterna var mellan 18 och 20 år. Endast två stycken var 28 – 

30 år och nio respondenters ålder översteg 30 år.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Respondenternas ålder. 
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6.1.3 Titel 

Respondenterna blev ombedda att uppge sin aktuella titel, det vill säga ifall de var 

studerande, arbetande eller både och. Majoriteten, 40 stycken – eller 53,33 % - av 

respondenterna både studerade och arbetade samtidigt. 31 stycken (41,33 %) var 

enbart studerande och fyra stycken (5,33 %) uppgav titeln ”arbetande” vilket 

eventuellt kunde förklaras av att dessa personer är före detta studeranden vid Vasa 

Yrkeshögskola som av någon anledning mottagit e-mailet, som sändes ut som ett 

massutskick.  

 

Figur 8. Respondenternas titel. 
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6.1.4 Hur förhåller du dig till snabblån? 

För att få en helhetsbild av hur samtliga respondenter förhåller sig till snabblån 

var det en obligatorisk fråga som gick under rubriken ”Bakgrundsinformation”.  

Resulatet på denna fråga var väldigt entydigt. 92 % av respondenterna svarade att 

de förhåller sig negativt (17 st.) eller mycket negativt (52 st.) till snabblån. Fem av 

de som svarade sade sig förhålla sig neutralt till snabblån. En enda person var 

positivt inställd till snabblån.  

 

Figur 9. Hur respondenterna förhåller sig till snabblån.  
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6.1.5 Har du använt dig av snabblån? 

Den sista frågan under rubriken ”Bakgrundsinformation” tog reda på om 

respondenterna använt sig av snabblån någon gång.  

Åtta av de som besvarade enkäten sade sig ha använt snabblån, detta betyder att 

statistiskt sett så hade drygt var tionde (10,67 %) av respondenterna använt sig av 

denna tjänst.  

 

Figur 10. Statistik över hur många av respondenterna som använt respektive 

inte använt snabblån någon gång. 
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6.1.6 Hur fattades ditt beslut att använda snabblån?  

De som använt sig av snabblån fick fortsätta fylla i enkäten under rubriken 

”Användare av snabblån”. Den första frågan som ställdes var hur beslutet att 

använda snabblån fattades; ifall det var ett spontant beslut, om det var övervägt 

eller ifall respondenten inte kunde säga.  

Tre av respondenterna uppgav att beslutet fattades omgående, det vill säga utan 

desto längre betänketid. Två av respondenterna övervägde innan de använde 

snabblån, och tre stycken uppgav att de inte kunde säga hur beslutet fattades.  

 

Figur 11. Hur beslutet att använda snabblån fattades. 
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6.1.7 Påverkades ditt beslut av oförutsedda utgifter? 

För att ytterligare bena ur hur händelseförloppet gått till när respondenterna 

använt sig av snabblån, frågades det om beslutet att använda snabblån påverkades 

av oförutsedda utgifter.  

Resultatet var jämnt fördelat, 50 % (fyra stycken) sade att beslutet hade påverkats 

av oförutsedda utgifter, medan resterande 50 % (fyra stycken) sade att oförutsedda 

utgifter inte hade påverkat deras beslut.  

 

Figur 12. Statistik över om oförutsedda utgifter påverkade beslutet att 

använda snabblån. 
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6.1.8 För vilket ändamål använde du snabblån? 

Oavsett hur beslutet att använda snabblån fattades och oavsett om det påverkades 

av oförutsedda utgifter så finns det ett ändamål för pengarna.  

Ser man till Konsumentverkets undersökning (se s. 29) så var livsmedel, 

telekommunikationsförbindelser och traditionella medel för 

informationsanskaffning bland de utgifter som de flesta unga vuxna hade.  

Ingen av respondenterna hade dock använt snabblånet till att betala mat, kläder, 

boendeutgifter eller skulder/räkningar. Det som respondenterna däremot använt 

snabblånet till var främst andra oförutsedda utgifter (fyra stycken), nöjen (två 

stycken) och en hade använt snabblånet till att betala resor. Allt som allt ger detta 

sju svar, vilket betyder att en utav respondenterna som använt snabblån inte hade 

besvarat denna fråga.  

 

Figur 13. För vilka ändamål respondenterna använde snabblån. 
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6.1.9 Skulle du kunna tänka dig att använda snabblån igen? 

Efter att ha rett ut lite kring respondenternas erfarenheter ville jag få reda på ifall 

de kunde tänka sig att använda snabblån igen.  

Merparten av respondenterna, fem stycken, svarade att de inte kunde tänka sig att 

använda snabblån igen. Två till antalet var de som skulle kunna tänka sig att 

använda snabblån igen. Ingen av respondenterna uppgav ”vet ej” som svar, vilket 

i det här sammanhanget hade kunnat tolkas som ett ”kanske”. 

 

Figur 14. Statistik över om respondenterna skulle kunna tänka sig att 

använda snabblån igen eller inte.  
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6.1.10 Vilka faktorer påverkade ditt val av snabblåneföretag? 

Den sista frågan som ställdes till de respondenter som använt sig av snabblån var 

vilka faktorer som hade påverkat deras val av snabblåneföretag.  

Två respondenter svarade att lägst ränta var det som påverkade deras val. Två 

andra svarade att marknadsföringen var en påverkande faktor. En respondent 

svarade att företagets rykte påverkade.  

Av de åtta respondenter som hade svarat att de använt sig av snabblån, var det två 

stycken som inte uppgav något svar på denna fråga, där av bortfallet i statistiken. 

En av respondenterna svarade att det var annat än de listade alternativen som 

påverkade, men gav inte någon närmare förklaring till det.  

  

Figur 15. Faktorer som påverkat respondenternas val av snabblåneföretag. 
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6.1.11 Var har du stött på marknadsföring av snabblån? 

Frågan om var respondenterna stött på marknadsföring av snabblån var den första 

som gick under rubriken ”Marknadsföring” och som igen var obligatorisk för alla 

att besvara.  

Denna fråga hade skapats med funktionen ”radioknappar” i programmet e-

lomake, vilket innebär att endast ett alternativ kunde väljas. Så här i efterhand 

hade det varit bättre om respondenterna hade kunnat uppge fler svarsalternativ, 

eftersom att många med stor sannolikhet stött på flera olika sorters 

marknadsföring, somliga uppgav flera av alternativen i fritext-rutan.  

De flesta, 27 stycken, hade sett marknadsföring av snabblån på TV. Den näst 

vanligaste platsen var internet, där 19 stycken hade sett denna typ av 

marknadsföring. 17 stycken hade stött på marknadsföring av snabblån utomhus, 

och nio stycken hade hört marknadsföringen på radio.  

 

Figur 16. Var respondenterna stött på marknadsföring av snabblån.  
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6.1.12 Hur har du upplevt marknadsföringen av snabblån?  

Under denna fråga fanns det fyra färdigt angivna svarsalternativ, men även en 

fritext-funktion där respondenten kunde fylla i ett eget svar.  

Nästan hälften, eller 44 %, av respondenterna svarade att de upplevde 

marknadsföringen av snabblån som otydlig. Sett till den nya lagstiftningen som 

tvingar snabblåneföretagen att uppge bland annat verklig årsränta och andra 

avgifter i sin marknadsföring så verkar det som att vi ännu inte kommit till det 

stadiet där marknadsföringen är ”svart på vitt”. Det näst vanligaste 

svarsalternativet, som 23 respondenter valt, var ”inte på något särskilt sätt” 

Endast åtta stycken uppgav att de upplevt marknadsföringen av snabblån som 

tydlig, och sju till antalet var de som upplevt den som tilltalande.  

Fyra stycken hade utnyttjat fritext-funktionen och angav följande svar: 

”Icke trovärdig”, ”irriterande”, ”lockande, men otydligt med avgifterna” och ”jag 

tycker det är otydligt hur dyra lånen är”. 

 

Figur 17. Hur respondenterna upplevt marknadsföring av snabblån. 
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6.1.13 För vilket ändamål skulle du kunna tänka dig att använda 

snabblån? 

Denna fråga ställdes för att få ett rent teoretiskt svar på vad människor kunde 

tänka sig att använda snabblån till.  

En klar majoritet, 81 %, av respondenterna uppgav att de inte kunde tänka sig att 

använda snabblån.  

Bland de 19 % som svarat något annat var det vanligaste svarsalternativet, ”mat”, 

valt av fyra stycken. Tre stycken skulle kunna tänka sig att använda snabblån till 

skulder eller räkningar, tre andra skulle kunna använda snabblån till 

boendeutgifter och ytterligare tre andra svarade att de skulle kunna tänka sig att 

använda snabblån till resor. En person valde svarsalternativet ”nöjen”. Ingen valde 

”kläder” som svarsalternativ.  

 

Figur 18.  För vilka ändamål respondenterna rent teoretiskt kunde tänka sig 

att använda snabblån. 
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6.1.14 Känner du någon som använt snabblån? 

Denna fråga förutsatte medvetenskap av respondenten. Egentligen kunde frågan 

ha tilldelats ”vet ej” som ytterligare ett svarsalternativ, men rent statistiskt sett så 

har det och ”nej” som samma betydelse i ett sådant här fall.  

33 respondenter, eller 44 %, svarade ”ja” – de känner någon som använt sig av 

snabblån. Övriga 42, eller 56 %, har ingen vetskap om någon som använt 

snabblån. 

 

Figur 19. Hur många som känner respektive inte känner eller har någon 

vetskap om någon som använt sig av snabblån.  
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6.1.15 Om ja på föregående fråga, har det påverkat din egen 

uppfattning om snabblån? 

Eftersom att 33 respondenter uppgav ”ja” som svar på föregående fråga borde 

även denna fråga egentligen fått 33 svar. Av någon orsak svarade ytterligare sex 

personer på denna fråga, dock valde alla dessa svarsalternativet ”nej”. Hur som 

helst påverkade det inte det slutgiltiga resultatet, eftersom att majoriteten var av 

åsikten att det hade påverkat deras egen uppfattning – i negativ riktning. Endast en 

person svarade att denne hade påverkats i positiv riktning. Aderton, eller 

egentligen tolv, till antalet var de vars egen uppfattning inte påverkats av någon 

bekant som tagit snabblån.  

 

Figur 20. Om, och i så fall i vilken riktning respondenternas uppfattningar 

påverkats av att någon bekant använt sig av snabblån.  
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6.1.16 Många nya lagförändringar gällande snabblån har föreslagits. 

Vad anser du om dessa? 

Under denna rubrik fanns tre olika lagförändringsförslag listade. Respondenterna i 

sin tur skulle ta ställning till vart och ett av dessa genom att välja det enligt 

respondenten mest lämpliga alternativet på en femgradig skala som gick från 

”mycket bra” till ”mycket dåligt”. 

Första lagförändringsalternativet var ”Ett räntetak på 36 - 50%”. Majoriteten av 

respondenterna ansåg att detta var bra eller mycket bra. 20 stycken hade valt 

svarsalternativet ”vet ej” medan nio stycken tyckte att detta var ett dåligt 

lagförändringsförslag, två stycken ansåg att det var mycket dåligt.  

 

Figur 21. Vad respondenterna ansåg om lagförändringsförslaget ”ett 

räntetak på 36 – 50 %”.  Siffrorna anger hur många som valt respektive 

svarsalternativ.  
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Det andra lagförändringsförslaget som respondenterna skulle ta ställning till var 

"Högre krav på företagen att ta reda på låntagarens kreditvärdighet”.  

En klar majoritet på 61 % ansåg att detta var ett mycket bra lagförändringsförslag. 

23 % var av åsikten ”bra”. 11 % ansåg att ”vet ej” var det lämpligaste 

svarsalternativet medan sammanlagt 5 % understödde alternativen ”dåligt” eller 

”mycket dåligt”.  

 

Figur 22. Vad respondenterna ansåg om lagförändringsförslaget ”högre krav 

på företagen att ta reda på låntagarens kreditvärdighet”.  Siffrorna anger 

hur många som valt respektive svarsalternativ. 
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Det tredje och sista lagförändringsförslaget som respondenterna uppmanades ta 

ställning till var ”ett totalförbud mot snabblån”.  

43 % av respondenterna ansåg att ett totalförbud mot snabblån är ett mycket bra 

lagförslag, och 31 % hade valt svarsalternativet ”bra”. Detta innebär att 

sammanlagt 74 % av respondenterna var positivt inställda till ett totalförbud – och 

här tycker jag att man verkligen ser hur åsikterna kring snabblån går isär. Trots att 

snabblånens användning ökat under de senaste åren tycker ändå största delen av 

unga vuxna som besvarat denna enkät att snabblånen borde förbjudas helt och 

hållet.  

21 % av respondenterna tog inte ställning till lagförslaget, d.v.s. att de valde 

svarsalternativet ”vet ej”. Liksom på föregående fråga svarade 5 % också på 

denna att det var ett dåligt eller mycket dåligt lagförslag.  

 

Figur 23. Vad respondenterna ansåg om lagförändringsförslaget ”ett 

totalförbud mot snabblån”.  Siffrorna anger hur många som valt respektive 

svarsalternativ. 
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7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta lärdomsprov var, att undersöka erfarenheter och åsikter kring 

snabblån i allmänhet och marknadsföring av snabblån.  

Utgående från resultatet i undersökningen verkar det som, att de som inte använt 

sig av snabblån i allmänhet är negativt inställda till denna slags tjänst. Av de som 

använt sig av snabblån svarade fem, eller egentligen sju om man väljer att räkna 

"kanske" som ett "nej", att de inte kunde tänka sig att använda snabblån igen 

vilket jag tycker att talar för att det finns utrymme för förbättring gällande 

villkoren för snabblån. Om man tänker efter är det personer som av olika orsaker 

råkat i trångmål med sin ekonomi som kan tänkas vara i behov av snabblån, och 

följdfrågan här kunde vara hur en person som från förut inte har en god ekonomi 

skulle kunna betala tillbaka ett lån med oerhört höga räntor, dessutom som det i 

allmänhet är väldigt kort återbetalningstid? Bland de som känner någon som 

använt snabblån var det vanligt att deras egen uppfattning om denna typ av tjänst 

hade påverkats i negativ riktning, något som talar för sig själv. 

Lagen kräver numera att det i marknadsföringen av snabblån tydligt ska framgå 

vilka kostnader, såsom ränta, som tillkommer när man använder snabblån. Trots 

det hade merparten av respondenterna svarat att de anser att marknadsföringen av 

snabblån är otydlig. Även om folk torde vara medvetna om att det är höga räntor 

på snabblån finns det med stor sannolikhet också sådana som känt sig lurade efter 

att ha utnyttjat snabblåneföretags tjänster. Också här finns det alltså utrymme för 

förbättring. Snabblån har i allmänhet varit i blåsväder under en längre tid och jag 

tror personligen att det är dags för en ordentlig förändring på denna marknad. 

Konkurrens och alternativa metoder är något som bör förespråkas för att det ska 

ske en förändring till den dystra statistik som visar att allt för många unga 

människor i dagens läge skuldsätter sig och hamnar i en slags spiral på grund av 

snabblån. Vidare kan man undra om det alla gånger är vettiga ändamål som 
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pengarna används till. Vi lever i ett samhälle där det ska konsumeras, gärna i 

mängder, och många gånger tror jag att det kan vara frågan om att många helt 

enkelt lever över sina tillgångar alldeles i onödan.  

7.2 Förbättringsförslag 

Det är rätt svårt att undersöka åsikter och erfarenheter av marknadsföring, 

eftersom att det är lätt hänt att det blir på ett allmänt plan – så även i denna 

undersökning. Marknadsföringsdelen kunde eventuellt ha inkluderat någon form 

av exempel på marknadsföringskampanjer som olika snabblåneföretag använt sig 

av, som respondenterna sedan hade fått ta ställning till. I enkätens uppbyggnad 

användes s.k. ”radioknappar”, vilket begränsade respondenten till att använda sig 

av endast ett svarsalternativ, något som ställde till det i frågan ”Var har du stött på 

marknadsföring av snabblån”. Dock fanns det en fritext-ruta som respondenten 

kunde utnyttja och som somliga även gjorde, men sammanställningen av data 

hade underlättats ifall respondenten hade kunnat använda sig av flera 

svarsalternativ.  Sett till det stora hela gav undersökningen ändå utförliga svar på 

det som efterfrågades.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning har som tidigare nämnts behandlat åsikterna enbart hos de 

svenskspråkiga studerandena vid Vasa Yrkeshögskola och utbildningsprogrammet 

företagsekonomi. En liknande undersökning kan därför med all fördel utföras vid 

någon annan studieenhet eller någon annan målgrupp. Snabblånebranschen står 

troligtvis inför förändringar så det kommer med största sannolikhet att finnas 

mycket nytt material att tillgå i framtiden. Denna undersökning har bara tagit 

konsumenterna i beaktande, för att få perspektiv vore det säkert spännande att 

intervjua någon företagare som är verksam inom just denna bransch, samt att få en 

skuldrådgivares synpunkter.  
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7.4 Slutord 

Tidigare har jag arbetat ett par år inom inkassobranschen, och det var nog där som 

mitt intresse för snabblån väcktes. Går man till gräsrotsnivå med hela konceptet så 

anser jag att det hela handlar om att tjäna pengar på människor som inte har några 

pengar själva, för vilka personer är det annars som är i behov av snabblån?  

Jag har en föreställning om att det främst är unga vuxna som använder sig av 

snabblån, och därför var målgruppen – studerande vid Vasa Yrkeshögskola – 

också bästa tänkbara. Trots att snabblånens popularitet ökat markant under de 

senaste åren visade det ju sig att det inte var fler än ungefär var tionde bland 

respondenterna som använt sig av snabblån.  

Med facit i hand så hade det så här i efterhand varit intressant att ha en större 

målgrupp av respondenter och kanske fler frågor som skulle ge en mer 

djupgående analys av de som har erfarenhet av snabblån.  

Under hela slutarbetets gång har det varit livat i snabblånebranschen, vilket har 

gjort skrivandet mycket mer intressant. Det som skrevs vid en viss tidpunkt kunde 

vara osanning någon vecka senare. I och med detta finns det inte särskilt mycket 

som litteratur i form av böcker kan tillföra ett sådant här arbete, mest information 

hittades givetvis på internet och där är det ju viktigt att välja sina källor noga.  

Sammanfattningsvis har det varit väldigt lärorikt att skriva detta lärdomsprov. Jag 

har fått tillämpa en del kunskap som jag hade från förut, samtidigt som jag lärt 

mig mycket nytt.  
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 

 
Öppna svar. 

 

Frågan: Var har du stött på marknadsföring av snabblån?  

Om annanstans, var? 

 

1. internet, tv-reklam, radio 

2. utomhusreklam 

3. Alla ovannämnda, går bara att välja ett(?) 

4. Och radio & tv 

5. Överallt 

 

Frågan: Hur har du upplevt marknadsföringen av snabblån?  

Om annat, hur? 

 

1. icke trovärdig 

2. irriterande 

3. Lockande, men otydligt med avgifterna. 

4. Jag tycker det är otydligt hur dyra lånen är... 

 

https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomake/raportti.php?lomake_id=3286&alku=60

