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Abstrakt 

I detta arbete kommer jag att redogöra för P2P-lån. Syftet är att beskriva hur processen 
bakom lånemetoden går till, säkerheten, samt för- och nackdelarna med den. För att 
tydligare kunna skildra lånemetoden kommer jag att jämföra den med snabblån och 
traditionella banklån. 
 
I den teoretiska referensramen framkommer det allmän information om P2P-lån. Jag 
kommer att redogöra för hur processen går till, både ur en låntagares- och långivares 
perspektiv. I den empiriska delen har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av 
intervjuer. Dessa intervjuer baserar sig på en P2P-aktörs synvinkel på P2P-lån, samt på 
människors förhållningssätt till denna lånemetod. 
 
I undersökningen framkom det hur framtiden ser ut för P2P-lån, samt vilka de största 
utmaningarna för P2P aktörerna är. Resultatet av undersökningen visade också att det 
finns en korrelation mellan informationsbristen och riskbenägenheten vid denna 
lånemetod.  
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Tiivistelmä 

Tämä lopputyö käsittelee suhteellisen uutta lainanmuotoa nimeltä P2P-laina. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on, selittää kuinka lainamenetelmän prosessi sujuu, siihen 

liittyviä kysymyksiä, sekä etuja ja epäkohtia. Työssä verrataan P2P-lainaa pikalainaan ja 

pankkilainaan. 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä ilmaantuu yleisiä tietoja vertaislainasta. Aion selvittää, 

kuinka lainanprosessi toimii, sekä lainanhakijan että sijoittajan näkökulmasta. 

Empiirisessä osassa olen käyttänyt kvalitatiivista menetelmää haastattelujen muodossa. 

Nämä haastattelut perustuvat P2P-toimittajan näkökulmaan vertaislainasta, sekä 

ihmisten suhtautumistapaa tähän lainausmenetelmään. 

 

Tutkimuksessa paljastui, miltä vertaislainan tulevaisuus näyttää ja mitkä ovat suurimmat 

haasteet toimittajalle. Tutkimuksen tulos osoitti myös, että tiedon puute ja ihmisten tahto 

käyttää vertaislainaa korreloivat. 
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Summary 

In this thesis I am going to describe about P2P-loans. The purpose is to describe how the 

process behind the loan method works, the security, as well as the pros and cons of it. In 

order to clarify the loan method more clearly, I will compare it with instant loans and 

traditional bank loans.  

 

In the theoretical reference frame, I write about general information about P2P-loans. I 

will explain how the process works, both from a borrower's and a lender's perspective. In 

the empirical part I have used a qualitative method in form of interviews. These interviews 

are based on a P2P-actor's point of view on P2P-loans, as well as on people's approach to 

this borrowing method. 

 

The survey revealed how the future looks like for P2P-loans, and which the biggest 

challenges for the P2P operators are. The result of the survey also showed that there is a 

correlation between the information shortage and the will of using this loan method. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle finns det många olika finansieringsalternativ för privatpersoner. På grund 

av alla olika låneformer som existerar kanske vissa personer rentav upplever att det är som 

en djungel när de ska besluta sig för att ta ett privatlån. Det finns allt från traditionella 

banklån, snabblån, och till den relativt nya lånemetoden vid namn P2P-lån. P2P kommer 

från engelskans peer-to-peer, som på svenska betyder person-till-person. Detta begrepp har 

länge använts i datavärlden, men har nu först över senare tid överförts till ekonomiska och 

sociala sammanhang. Denna metod är en kommunikationsmodell där låntagaren och 

långivaren kommunicerar direkt med varandra, och alla har samma rättigheter. Detta sker 

virtuellt och på detta sätt undviker man den vanliga hierarkin inom låneverksamheten, 

eftersom det inte finns någon central som styr. I detta arbete för begreppet person-till-person-

lån används förkortningen P2P-lån.  

P2P-lån är en finansiell aktivitet som ingår under begreppet gräsrotsfinansiering, vilket är 

ett generellt samlingsbegrepp för alternativa finansieringar. Begreppet gräsrotsfinansiering 

betyder att kapital och kredit förmedlas via en teknisk plattform som kopplar samman 

låntagare och långivare. Det finns olika former av gräsrotsfinansiering, till exempel 

donationsbaserad, belöningsbaserad och lånebaserad. (Blomstrand, 2018). 

I detta arbete redogörs främst för vad P2P-lån är, samt hur det fungerar i praktiken. Eftersom 

denna lånemetod är relativt ny, definieras och beskrivs metoden så grundligt som möjligt. 

Det vill säga hur processen går till, både ur låntagarens och långivarens synvinkel. För att få 

en bättre bild av lånemetoden, har en P2P-aktör kontaktats som har redogjort hur detta 

fungerar i praktiken. I arbetet presenteras också två andra lånmetoder för att sedan jämföras 

med P2P-lån. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på och redogöra för vad P2P-lån är, samt hur det 

fungerar i praktiken, både från låntagarens- och långivarens synvinkel. Här jämförs även 

denna lånemetod med två andra metoder, för att på så vis ge en bättre bild av P2P-

lånemetoden. Genom att läsa detta arbete ska läsaren kunna förstå syftet med P2P-lån, samt 

möjligheter och risker med detta, för att på så vis kunna fatta ett beslut om denna låneform 

eller investeringsform är någonting som skulle passa för personen i fråga. Avsikten med 

arbetet är även att ta reda på hur finländare kan tänkas förhålla sig till P2P-lån. 
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1.2 Problemformulering 

Eftersom det finns flera olika alternativ att välja mellan när man ska ta lån, kan det vara 

oklart vilket lån som är mest lämpligt för en själv. Eftersom P2P-lån är ett relativt nytt 

fenomen på marknaden är det många som kanske förhåller sig skeptiska till lånemetoden. 

Genom att ta reda på följande frågor, klargörs denna metod för dem som kanske är 

intresserade av att låna från eller investera i P2P-lån. Arbetet strävar till att besvara följande 

frågor: 

- Vad är P2P-lån och hur fungerar det i praktiken? 

- Hur säkert är P2P-lån? 

- Vilka är fördelarna och nackdelarna med P2P-lån? 

- Hur skiljer sig P2P-lån från andra lånemetoder i Finland? 

1.3 Avgränsning 

Detta arbete har begränsats till finländska aktörer inom P2P-lån. På så sätt undviks andra 

länders lagstiftning och beskattning inom denna låne- och investeringsform att blandas in. 

De aktörer som arbetet har avgränsats till är Fixura Ab Oy och Fellow Finance Oyj. Dessa 

aktörer presenteras, därefter redogörs för vilka villkor de har för låntagare och långivare. 

Eftersom det finns många olika finansieringsalternativ för privatpersoner i dagens samhälle, 

avgränsas detta arbete endast till två andra lånemetoder för att sedan jämföra dem med P2P-

lån. De lånemetoder som kommer att jämföras med P2P-lån är traditionella banklån och 

snabblån. Denna jämförelse är ändamålsenlig för att ge läsaren en djupare förståelse för P2P-

lån. 

1.4 Disposition 

I detta arbete behandlas ämnet så grundligt som möjligt för att läsaren ska få en klar bild av 

vad P2P-lån är. Först redogörs allmänt om P2P-lån, hur det har utvecklats, beskattningen, 

samt hur processen fungerar för både låntagare, långivare och aktörer. Därefter kommer 

säkerheten och lagstiftningen bakom P2P-lån att behandlas. I kapitel 3 redogörs för hur P2P-

marknaden ser ut i Finland. I samma kapitel kommer även de två finländska aktörerna, 

Fixura och Fellow Finance, att presenteras för att på så vis kunna ge en klarare bild av hur 

det fungerar i Finland. I kapitel 4 behandlas långivaren, samt för- och nackdelarna för denna. 
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Därefter i kapitel 5 behandlas låntagaren och hans för- och nackdelar. I kapitel 6 kommer 

framtiden för P2P-lån att skildras och hur denna lånemetod kan utvecklas. I Kapitel 7 

beskrivs de två andra lånemetoderna, banklån och snabblån, för att sedan jämföras med P2P-

lån. I kapitel 8 beskrivs undersökningsmetoden, samt undersökningen. Därefter avslutas 

detta arbetet med en kritisk granskning och en slutsats över arbetet. 

2 Allmänt om P2P-lån  

Fotios (2013) förklarar på ett enkelt sätt hur mänskligheten har förhållit sig till att låna av 

varandra sedan tidens början. Han förklarar hur lån av saker och ting är ett fenomen som 

mänskligheten har använt sig av i urminnestider, långt före uppfattningen om pengar 

uppstod. Efter att man började låna av varandra, uppstod också ett samvetskval hos 

låntagarna och de kände en moralisk skyldighet till att ge någon form av ersättning åt 

långivaren. Med tidens lopp, när samhällsekonomin utvecklades och pengar kom in i bilden, 

byttes ersättningen ut i form av monetära enheter. Med denna referens vill Fotios klargöra 

sambandet mellan dåtidens person-till-person lån och dagens mer moderna form av person 

lån. Han berättar att det är precis samma grundtanke, och att det har blivit en ny vändning 

på en århundrades gammal idé. (Fotios, 2013). 

P2P-lån har fått en bra start och ser ut att utvecklas positivt, allt eftersom populariteten för 

internettjänster har ökat under det senaste årtiondet, skriver Michael Padhi i sin rapport 

(2017). Detta gynnar inte de vanliga bankerna, eftersom denna metod inte kräver någon 

förmedling av finansinstitut. Padhi beskriver P2P-lån som en ny kreditkälla som bygger på 

finansiell teknik. Denna teknik kombinerar algoritmer för att bedöma kreditrisker och 

internet för att matcha låntagare och långivare med varandra. Det är P2P-aktören som 

erhåller låneansökningarna, bedömer risken, erbjuder lån till sökande, söker finansiering 

från investerare och slutligen möjliggör lånprocessen för de inblandade parterna. 

Beslutsprocessen för låneuppkomsten ges till privata låntagare och långivare, som på den 

digitala plattformen kan engagera sig i varandra. På dessa plattformar beskriver låntagarna i 

allmänhet syftet bakom lånet, samt ger information om sin nuvarande ekonomiska situation 

som till exempel inkomst och öppna krediter. Långivaren har då möjlighet att erbjuda ett lån 

med en ränta utgående från denna information. (Padhi, 2017) 

Bachmann m.fl. (2011) framställer P2P-lån som ett sätt för låntagarna att få lån utan att 

involvera finansiella institut och på så sätt kan det vara en möjlighet att få bättre villkor än i 

det traditionella banksystemet. För långivarna kan det ses som en investeringsmodell där 
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risken kopplas till kreditvärdigheten. (Bachmann, Becker, Buerckner, Kock, & Hilker, 

2011). 

Enligt Davis och Murphy (2016) upplevs det ofta som att P2P-lån endast associeras med 

icke-professionella investerare och låntagare. Men på senare tid har det blivit allt vanligare 

på vissa plattformar att majoriteten av investerarnas medel kommer från institutionella 

investerare. Författarna menar också att attraktionen bakom P2P-lån för låntagarna är, 

förutom attraktiva räntor, tillgång till kredit som de kanske har blivit avvisade från av 

traditionella långivare. Medan långivare lockas av olika tillgångsklasser med risk- och 

avkastningsegenskaper som kan verka mer vinstgivande än traditionella 

investeringsalternativ. (Davis & Murphy, 2016). 

2.1 Utveckling av P2P-lån 

Zopa, som står för ”Zone of Principle Agreement” var den första P2P-låneplattformen som 

lanserades år 2005 i Storbritannien. Detta företag utvecklades främst som en konsekvens av 

bankernas dåliga villkor för låntagare. Grundarna till företaget ville förändra detta, och 

genom idén att låta låntagare och långivare samarbeta med varandra så att båda parterna 

drog nytta av detta grundades företaget Zopa (Zopa, u.å). Året efter Zopa hade lanserats, 

lanserades två nya låneplattformar, Lending Club och Prosper, i USA. Därefter började allt 

fler låneplattformar uppstå och idag finns det hundratals olika aktörer inom P2P-lån. (Iuvo 

Group, 2017). 

Samir Desai, VD för Funding Circle, har beskrivit tre kraftfulla trender som har påverkat 

utvecklingen för P2P-lån i en mycket positiv riktning. Den första trenden som påverkade 

populariteten för P2P-lån var orsakad av finanskrisen. Efter finanskrisen år 2008 tvingades 

bankerna bli mer striktare gällande utlåningar och kostnaderna för lån ökade, vilket 

resulterade i ett stort missnöje med traditionella banker. Detta var någonting som gynnade 

finanssektorn och P2P-låneformen fick mycket uppmärksamhet och växte starkt. P2P-

metoden erbjöd förenklade processer med bättre ränteavtal för både låntagaren och 

långivaren, vilket banken inte kunde. De långivare som inte uppfyllde de stränga kriterierna 

för att få banklån, började söka sig till P2P-lån istället där de kunde få lån av långivare som 

var villiga att ta risken att låna ut pengar åt dem. (Bajpai, 2016). Den andra trenden som 

Desai berättar om är de låga inflationsjusterade avkastningarna som har lett till att flera 

investerare har uppmärksammat P2P-lånen. Den tredje trenden har uppstått tack vare 

utvecklingen av teknologin. Tekniken är kärnan i P2P, som ger möjligheten åt långivare och 
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låntagare att flexibelt sköta sin ekonomi. (Mckeever, 2017). De traditionella bankerna 

spenderar mycket pengar på teknik, men den största summan går åt till att behålla deras 

befintliga system och inte till att förnya i modernare system. Celent, en forsknings och 

konsultfirma, har gjort en global undersökningen angående de traditionella bankerna. Enligt 

deras rapport som publicerades 2012 planerade bankerna att spendera 77,6% av sina tekniska 

budgetar på underhåll under samma år. Milne och Parboteeah påpekar att banker tenderar 

att ha omfattande system som är svåra att ersätta på grund av den infrastruktur som har 

byggts kring dem då deras system är så gamla. (Milne & Parboteeah, 2016). Alla de tre 

ovannämnda trenderna har gett en positiv miljö för P2P-branschen att utvecklas i, enligt 

Desai. (Mckeever, 2017).  

Enligt en rapport utgiven av Allied Analytics LLP var den globala P2P-utlåningsmarknaden 

värderad till 26,064 miljoner dollar år 2015 och förväntas nå 460,312 miljoner dollar tills år 

2022, vilket innebär ett CAGR1 på 51,5% från och med 2016 till 2022. (Allied Analytics 

LLP, 2017). 

2.2 Processen för P2P-lån 

P2P-aktören använder plattformen för att direkt matcha låntagare mot långivare, istället för 

att agera som en traditionell finansiell förmedlare. Figur 1 ger en tydlig bild av hur 

lånprocessen går till. När låntagaren och långivaren har matchats, överförs lånebeloppet till 

låntagaren som därefter betalar tillbaka lånet inklusive ränta på lånebeloppet. Både 

låntagaren och långivaren betalar en avgift till P2P-aktören som sköter om administreringen 

av lånet. Dessa avgifter kan variera väldigt mycket från aktör till aktör. 

 

 

 

 

                                                        
1 Compond annual growth rate, är ett mått på tillväxt över flera tidsperioder. 
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Davis och Murphy klargör hur processen går till; P2P-aktören utför en kreditvärdering av de 

potentiella låntagarna innan deras ansökan accepteras. Om de anses vara kreditvärdiga 

kommer deras låneförfrågan att anges anonymt på låneplattformen tillsammans med 

riskrelaterad information, så att långivarna kan ta del av informationen för att sedan kunna 

göra ett investeringsbeslut. Långivarna kan välja lån eller typ av lån baserat på deras egna 

riskbenägenhet. På vissa plattformar är de rekommenderade eller till och med tvungna att 

investera sitt kapital i flera lån istället för att investera hela kapitalet i ett enda lån. När 

tillräckligt många har investerat i lånet så att låntagarens ansökta belopp har uppnåtts, har 

låntagaren beviljats sitt lån. P2P-aktören kommer därefter att sköta om övervakningen och 

förvaltningen av lånet. (Davis & Murphy, 2016). 

Enligt Lee & Lee (2012) uppför sig långivare på olika sätt och använder sig av olika 

strategier. De hävdar även att långivare kan bli påverkade av andra långivares beslut och ge 

ett lånebud på ett lån som redan har flera investerare. Vissa låneplattformar, som exempelvis 

USAs största aktör Prosper.com, uppmuntrar sina långivare och låntagare att utveckla ett 

socialt nätverk genom att skapa online grupper och vänskap med andra personer på 

låneplattformen. Inom dessa grupper kan någon av medlemmarna rekommendera ett 

specifikt lån åt de andra och väcka deras uppmärksamhet för att på så sätt få ihop tillräckligt 

med investerare till ett lån. (Lee & Lee, 2012). 

P2P-aktörerna investerar vanligtvis inte eget kapital till lån på sin plattform och är därför 

inte utsatta för kreditrisken trots att de är ansvariga för kreditbedömningen av låntagarna. 

Vissa aktörer har dock infört löpande lånhanteringsavgifter som debiteras av låntagare, i 

stället för enbart förskottsavgifter. På det här sättet uppstår det en kreditrisk för aktörerna 

ifall en låntagare inte skulle betala tillbaka pengarna. Det kan finnas olika avgifter beroende 

Figur 1 Processen för P2P-lån.  
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på plattform, men den huvudsakliga inkomstkällan för P2P-aktörerna är 

lånehanteringsavgifterna. (Davis & Murphy, 2016).  

Murphy (2016) definierar två olika låneverksamhets modeller inom P2P. Den första är aktiva 

P2P-modellen, som gör det möjligt för investerare att direkt välja lån utifrån de som anges i 

förteckningen. Långivarna har då tillgång till den anonyma lånetagarens kreditvärdighet, 

som t.ex. årlig inkomst, syftet med lånet osv. Den andra modellen är den passiva P2P-

modellen. Där väljer långivarna sin riskkategori och löptiden för lånet, därefter kommer 

P2P-aktören matcha dem med ett antal låneansökningar som uppfyller långivarnas kriterier. 

Långivare som använder sig av denna modell, får på således inte någon detaljerad 

uppfattning om låntagaren och för vilket ändamål pengarna kommer att användas. (Davis & 

Murphy, 2016). 

2.2.1 Processen för låntagare 

Lånprocessen kan variera beroende på vilken plattform man använder sig av, eftersom 

plattformarna kan ha olika krav och kriterier. Kangas (2014) redogör för den gemensamma 

metoden för P2P-lån, vilket är att låntagare gör en ansökan om beloppet och räntesatsen som 

de är villiga att låna för, därefter måste de vänta tills någon långivare har godkänt dessa 

villkor och tagit ett beslut om att investera i lånet. På vissa plattformar krävs det även att 

låntagaren beskriver syftet bakom lånet, så att långivare kan bilda sig en uppfattning om 

låntagaren. Låntagare kan hitta finansiering mycket snabbare och enklare genom en P2P-

plattform och komma överens om ett avtal online genom en mycket enklare process, jämfört 

med den komplicerade godkännandeprocessen som traditionella låneverksamheter har. 

2.2.2 Processen för långivare 

När en låntagare anhåller om lån, skapas ansökan med deras acceptabla räntesats och det 

ansökta beloppet på låneplattformen. Efter att långivaren har utvärderat låntagarens 

kreditvärdighet, kan långivaren ge ett bud på lånet om han är nöjd med villkoren. (Kangas, 

2014). Flera olika undersökningar som har gjorts kring P2P-lån visar att långivarna inte är 

professionella investerare. Lee m.fl. (2012) har i sin undersökning kommit fram till att 

långivare gärna tar efter andra långivare och deras beteenden, och att de gärna ger anbud på 

lån som flera andra långivare redan har investerat i. Författarna menar även att eftersom 

långivare tenderar att tro att andra långivare är bättre informerade än vad de är, är de benägna 

att följa denna strategi som går ut på att följa andras mönster. Detta beteende att göra 

investeringsbeslut genom att imitera andra kallas flockbeteende. (Lee & Lee, 2012).  
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2.2.3 Processen för låneförmedlare 

Processen för låneförmedlarna börjar med att bestämma vilka låntagare som ska kunna 

ansöka om lån. Detta gör de genom att granska låntagarens information för att bland annat 

se deras förmåga att kunna betala tillbaka lånet. Därefter grupperas låntagarna in i skilda 

kreditklasser, baserat på denna information. Varje kreditklass blir sedan bedömd på basen 

av de eventuella förluster som kan uppkomma vid investering i denna kreditklass. Efter 

denna process är det upp till långivarna att bestämma sig för vilket lån de vill investera i, 

och därefter är det låneförmedlarens uppgift att se till att administreringen av lånet fungerar 

korrekt. Vissa plattformar erbjuder även en tjänst att indriva obetalda lån och kostnader, 

vilket kan kännas säkrare för långivarna. Beroende på plattform kan denna tjänst vara gratis 

eller så kan aktörerna ta betalt för tjänsten antingen av långivaren eller av låntagaren. 

(Verstein, 2012). 

2.3 Beskattning 

Ränteavkastningen på P2P-lån är en beskattningsbar kapitalinkomst, och de finländska 

investerarnas ränteavkastning rapporteras direkt till skattemyndigheterna av låneaktörerna. 

I inkomstskattelagen (30.12.1992/1535) 124 § stadgas om fastställandet av skatteprocenten 

för förvärvs- och kapitalinkomster i Finland. I enlighet med den nämnda lagen är 

skatteprocenten 30 % för kapitalinkomster. Till den del den beskattningsbara inkomsten 

överstiger 30 000 € betalas dock 34 % i inkomstskatt.  

Fram till 2018 hade finländska privatpersoner som investerade i P2P-lån ingen rätt att dra av 

kreditförluster i beskattningen, däremot hade företag rätt att dra av deras kreditförluster. 

Högsta förvaltningsdomstolen bekräftade i fallet HFD 2018:11 Centralskattenämndens 

beslut om privatpersoners rätt att dra av kreditförluster vid beskattningen. 

Centralskattenämnden konstaterade att man inte kan definiera vad som avses med 

värdepapper utgående från 50 § i inkomstskattelagen eller utgående från lagens förarbeten 

(RP 2001/1992 rd). Vidare framlade Centralskattenämnden att man i enlighet med 50 § 1 

mom. och 3 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen har rätt att dra av eventuella 

överlåtelseförluster föranledda av överlåtelser av masskuldebrev samt förluster av värde. 

(Högsta förvaltningsdomstolen, 2018). 

Som en följd av Högsta förvaltningsdomstolens beslut (KHO 2018:11) kommer 

minskningen av förlusterna i de ömsesidiga och privata lånen att kräva regelbunden 

beskattning när avkastningen görs. Beslutet kan också gälla tidigare skatteår, varvid 
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skattebetalaren själv måste ansöka om rättelse för sin beskattning. År 2018 kan man ännu 

göra rättelseyrkande för skatteåren 2012 – 2016 (Fellow Finance, 2018). Detta beslutet höjer 

P2P-lån och gräsrotsfinansiering överlag till samma beskattningsnivå som andra 

traditionella investeringsformer. 

2.4 Lagstiftning och säkerhet 

I detta kapitel presenteras lagstiftningen och säkerheten med P2P-lån, bland annat 

kreditvärdigheten, ångerrätten, samt lånemetodens ränta och avgifter presenteras. Trots att 

både banker och P2P-aktörer konkurrerar med varandra på lånemarknaden, och samlar in 

pengar från privatinvesterare, omfattas inte P2P-aktörer av de traditionella 

bankbestämmelserna. Därför presenteras endast lagstiftningen som omfattar P2P-lån. 

2.4.1 Information och uppgifter om lånet 

P2P-aktörerna ska enligt 12 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och 

kreditförmedlare (14.10.2016/853) bevara handlingar och uppgifter som gäller kreditlånet i 

fem år från och med att krediten i sin helhet har förfallit till betalning. Om det skulle uppstå 

oenigheter mellan parterna ska dock uppgifterna sparas ända tills det att båda parterna har 

kommit överens om saken eller tills ärendet har avgjorts. I enlighet med den nämnda lagen, 

har en kund hos en förmedlare av P2P-lån rätt att kräva ersättning för skada som har 

förorsakats honom eller henne, om skadan har berott på att förmedlaren inte har hanterat 

informationen om kunden på rätt sätt. 

I konsumentsskyddslagens (20.1.1978/38) kapitel 6 och 7 finns bestämmelser om 

hemförsäljning och distansförsäljning av finansiella tjänster och finansiella instrument och 

konsumentkrediter. I konsumentskyddslagens 6 kap. 9 § stadgas om konsumentens rätt att 

erhålla information innan ingående av avtal på distans. I enlighet med lagbestämmelsen har 

en låntagare rätt till information gällande bl.a. långivarens uppgifter och totala kostnader för 

lånet. Denna information bör finnas tillgänglig för låntagaren före ingående av låneavtal. 

2.4.2 Kreditvärdighet 

Kreditvärdigheten visar hurudan betalningsförmåga en låntagare har. Om en låntagare har 

en bra ekonomi och har betalat sina fakturor så har denna person med hög sannolikhet en 

bra kreditvärdighet. Låntagare som har bra kreditvärdighet anses som säkra låntagare som 

har bra möjligheter att återbetala lånet, vilket resulterar i att räntan inte är så hög. På 
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motsvarande sätt är räntorna högre för låntagare med dålig kreditvärdighet, eftersom risken 

är större att låna ut pengar åt dem. En kreditvärdering baseras på låntagarens privata 

uppgifter som till exempel inkomster och utgifter med mera. (Consector, u.å) 

I 7 kap. 14 § i konsumentsskyddslagen framkommer även att en kreditgivare ska kontrollera 

konsumentens förutsättningar att fullfölja avtalet innan kreditavtalet ingås. Denna 

bedömning måste basera sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens inkomster och övriga 

ekonomiska omständigheter. Om parterna vid ett senare tillfälle kommer överens om att höja 

kreditbeloppet måste kreditgivaren kontrollera att konsumentens information fortfarande är 

aktuell, och om kreditbeloppet höjs betydligt måste kreditgivaren bedöma konsumentens 

kreditvärdighet på nytt innan avtalet om kredithöjning ingås.  

2.4.3 Ångerrätt 

I enlighet med konsumentskyddslagens 7 kap. 20 § har en låntagare rätt att frånträda ett 

kreditavtal genom att meddela till kreditgivaren inom 14 dagar efter det att avtalet ingicks. 

Om låntagaren frånträder avtalet får räntan krävas i ersättning för den tid som personen har 

haft krediten. Kreditgivaren har även rätt att få ersättning av låntagaren för de avgifter som 

har uppstått vid kreditlånet.  

2.4.4 Ränta och avgifter 

Jorma Tuhkanen (2005) beskriver ränta som priset på pengar. Det är en ersättning som 

gäldenären betalar för det erhållna främmande kapitalet, som en låntagare för ett lån, en bank 

för en deposition eller en kund för en kredittransaktionsskuld. 

I enlighet med konsumentsskyddslagens 7 kap. 24 § så kan räntan för krediten ändras medan 

kreditavtalet gäller, endast om den ändras i enlighet med eventuella ändringar av 

referensräntan. En sådan ändring kräver dock alltid att parterna har kommit överens om 

ändringen i avtalet. Därmed kan inte den totala räntan som betalas på lånet eller 

lånemarginalen ändras på någon annan grund. Detta bidrar till en högre säkerhet för 

låntagaren. (Justitieministeriet, 2016). 

I Konsumentsskyddslagen 7 kap. 17 a § står villkoren för räntetak. I enlighet med 

lagbestämmelsen får kreditens effektiva ränta enligt kreditavtalet vara högst den 

referensränta som avses i 12 § i räntelagen utökad med 50 procentenheter, om kreditbeloppet 

är under 2 000 euro. Dock utvecklar Europeiska centralbankens råd (ECB) för tillfället en 
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ny dagslåneränta för lån utan säkerhet. Orsaken till att ECB har beslutat att utveckla en ny 

dagslåneränta är bland annat för att referensräntor har en väldigt viktig roll på 

finansmarknaderna. ECB rådet fastställde den nya beräkningsmetoden för denna 

dagslåneränta även kallad ESTER2 den 28 juni 2018. Före oktober 2019 ska den nya räntan 

börja publiceras. (Finlands Bank, 2018). 

3 P2P-marknaden i Finland 

Finlands marknad nådde 64 miljoner euro år 2015, och var därmed den fjärde största 

marknaden i Europa som erbjöd alternativa finansieringar. Den största marknaden hade 

Frankrike med 319 miljoner euro, följt av Tyskland med 249 miljoner euro och sedan 

Nederländerna med 111 miljoner euro. (Fintechnews Switzerland, 2017). 

Den alternativa finansieringen, även kallad gräsrotsfinansiering, är fortfarande relativt liten 

i Finland, men den har växt sig allt starkare under de senaste åren. I Finland insamlades 

under 2017 finansiering till ett värde av ca. 247 miljoner euro genom alternativ finansiering, 

vilket är en ökning på 61 % från år 2016. Enligt Finlands Bank har den alternativa 

finansieringen nästan femdubblats sedan år 2014. (Finlands Bank, 2018). 

                                                        
2 Euro short-term rate (ESTER) är en dagslåneränta för lån utan säkerhet som baseras på 
penningmarknadsstatistik. 

Figur 2 Utvecklingen av alternativ finansiering i Finland 
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Figur 2 visar hur den alternativa finansieringen har utvecklats i Finland mellan 2014 – 2017. 

Figuren indikerar tydligt på att P2P-lån till privatpersoner är den vanligaste och mest 

använda formen av alternativ finansiering. Denna form av finansiering av ökat med ca. 78 

miljoner från år 2014 till 2017. (Finlands Bank, 2018) 

Enligt Finlands Bank finansieras 1 % av hushållens sammanlagda konsumtionskrediter 

genom P2P-lån. Under 2017 var genomsnittsstorleken på P2P-lån till privatpersoner          

4 500 €. De uppger också att ca. 58 % av P2P-lån till privatpersoner finansieras av andra 

privatpersoner och de resterande 42 % finansieras av andra investerare. (Finlands Bank, 

2018).  

Figur 3 ger en bra överblick hur skillnaderna i P2P-lån kan variera mellan länder. Utgående 

från denna statistik har Sverige i genomsnitt de mest förmånligaste villkoren för låntagare 

med en årsränta på 2,99 % - 19,99 %, jämfört med Finland, Tyskland och Polen. (Fellow 

Finance, u.å).  

 

 

Figur 4 Utveckling av räntor i Finland (privatlån) 

Figur 3 Jämförelse mellan P2P-lån i andra länder 



   13 
 
Figur 4 visar hur räntorna inom privatlån har utvecklats i Finland. Som bilden indikerar, är 

det en stor skillnad mellan kreditklasserna. En låntagare med dålig kreditvärdering är 

placerad i kreditklass 1, medan en låntagare med bra kreditvärdering är placerad i kreditklass 

5. (Fellow Finance, u.å). 

3.1 Fixura 

Företaget Fixura grundades år 2010 i Vasa och var därmed den första aktören inom P2P-

branschen i Finland. Företagets grundare, Jeanette Samuelsson och Simon Sandvik, saknade 

ett tryggt investeringsalternativ med bra avkastning, samtidigt som de hade lagt märke till 

det stora behovet av små krediter i samhället. Utgående från dessa två faktorer uppstod idén 

bakom affärsverksamheten. Idag har företaget över 95 000 registrerade användare och är ett 

av de större P2P-låneföretagen i Norden. (Vasaregionen, u.å). 

”En av våra grundidéer är att användarna är med om att utforma tjänsterna. Låntagarna 

och långivarna kommer sinsemellan överens om villkoren för lånen, vi ger bara riktlinjerna” 

– Simon Sandvik, grundare till Fixura. 

Investerare hos Fixura måste placera i minst 10 olika låntagares lån, därav är kravet på den 

lägsta investeringen 1 000 €, vilket betyder att den minsta investeringen per lån är 100 €. 

För att förenkla investeringsprocessen har Fixura utvecklat en autopilot, som delar upp 

investeringssumman mellan olika låntagare som uppfyller investerarens bestämda kriterier 

som till exempel kreditvärdighet. Det går även att automatisera processen så att de månatliga 

räntebetalningarna återinvesteras i nya lån om man vill uppnå ränta-på-ränta effekt. Fixura 

försöker minimera risken för investerare genom att gallra bort personer med kreditstörningar 

eller otillförlitliga kredituppgifter, kreditklassificering av låntagare, samt genom indrivning 

av obetalda lån. (Fixura, 2017). 

3.1.1 Allmänna villkor hos Fixura 

Det är Fixura som står för all kontakt mellan långivaren och låntagare, och dessa får inte på 

egen hand kontakta motparten gällande lånet. Fixura undertecknar skuldebreven som 

investerarnas ställföreträdare, fakturerar fodringarna enligt avtalet och vid eventuella behov 

vidarebefordrar dessa till indrivning eller utmätning. Skuldförhållandet uppstår mellan 

låntagaren och långivare och Fixura som låneförmedlare har ingenting med det att göra. 

(Fixura, 2017). 
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Fixura kräver rätten att få behandla personuppgifterna för att de ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter gentemot låntagaren och långivaren, samt för att kunna använda informationen 

i samarbete med myndigheter och samarbetsparters. Fixura kräver även att få granska 

låntagarens kreditvärdighet och kreditklass för att låntagaren ska kunna ha möjlighet att 

ansöka om ett lån. Detta görs av deras samarbetspartner Instantor Ab, som analyserar 

kontotransaktionerna i låntagarens nätbank. Instantor Ab sparar inga uppgifter, utan skickar 

enbart ett sammandrag över dessa till Fixura. Både låntagaren och långivaren är 

förpliktigade att informera om förändringar i deras kontaktuppgifter. (Fixura, 2017). 

De kostnader som Fixura tar för låneförmedlingen av låntagaren är en öppningsavgift på    

7,5 % av lånekapitalet som dras av direkt i samband med utbetalningen, samt en kontoavgift 

på 5,50 € per månad. De tar även ut en förmedlingsprovision som är 2 % årligen av det 

ursprungliga lånekapitalet. Eftersom deras verksamhet inte är mervärdesskattepliktig är de 

ovan nämnda summorna exklusive mervärdeskatt. (Fixura, 2017). 

3.1.2 Villkor för låntagare hos Fixura 

För att få möjlighet att ansöka om lån hos Fixura måste låntagaren vara en myndig person i 

åldern 21 – 68 år och ha varit fast bosatt i Finland i tre år. Låntagaren måste även ha angett 

sina inkomstuppgifter och ifall låntagaren har betalningsstörningar eller har varit 

styrelseledamot i ett företag med kreditstörningar godkänns inte låneansökan. (Fixura, 

2017). 

När en låntagare har accepterat ett lån tar det sex månader innan låntagaren kan ansöka om 

ett nytt lån, eftersom en ny låneansökan kräver att de sex första raterna på det tidigare lånet 

har amorterats. Låntagaren kan högst ha två lån samtidigt, eller ett totalt lånekapital på högst 

10 000 €. När låntagaren har ansökt om ett lån skickas låneerbjudandet per e-post till den 

som ansöker om lånet. Där finns all information om lånet, som till exempel belopp, ränta, 

återbetalningstid, amorteringsbeloppen osv. Låntagaren får själv välja en lånetid mellan 2 

till 5 år, i undantagsfall kan lånetiden förlängas men lånetiden är högst 7 år. (Fixura, 2017). 

Om låntagaren väljer att återbetala i förtid är han skyldig att förutom betala den återstående 

krediten, även betala upplupen med obetald ränta, upplupna men obetalda konto- och 

skötselavgifter, samt den årliga förmedlingsprovisionen för den tidsperiod som egentligen 

var avtalad om enligt betalningsplanen. Vid utebliven betalning får låntagaren en skriftlig 

påminnelse, inklusive påminnelseavgift. Om betalningen fortfarande är obetalad två veckor 

efter den första påminnelsen tillkommer en till påminnelse, samt avgift. Ifall summan av de 
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obetalda fakturorna uppgår till 5 % av lånekapitalet förfaller lånet i sin helhet. Vid fortsatt 

utebliven betalning vidtas rättsliga åtgärder, vilket leder till betalningsanmärkning om 

ärendet går till utmätning. De betalningar som fås in av låntagaren via indrivning går först 

till lånekapitalets räntor och lånekapital som tillfaller investeraren, övriga kostnader som fås 

in av låntagaren går till indrivningsbolaget och Fixura. Låntagaren har dock rätt att få 

förlängd betalningstid på grund av sjukdom eller arbetslöshet, och vid behov har låntagaren 

rätt till en amorteringsfri månad per år. (Fixura, 2017). 

3.1.3 Villkor för långivare hos Fixura 

Långivare betalar en teckningsavgift på 2 % vid deposition om portföljvärdet understiger 

50 000 €, och om portföljvärdet är mellan 50 000 och 100 000 € betalas en teckningsavgift 

på 1,50 %. Långivare vars portföljvärde är mellan 100 000 € och 500 000 € betalar en 

teckningsavgift på 1 % vid deposition, medan långivare vars portföljvärde överstiger       

500 000 € endast betalar 0,5 % vid deposition. Andra avgifter som tillkommer långivaren är 

en transaktionsavgift på 0,9 % på förverkligande investeringar, samt en uttagsavgift på    4 

€ per uttag. (Fixura, 2017). 

Om Fixura anser det vara rimligt att föra över eller sälja förfallna lånefordringar till 

marknadspris eller till tredje part, har de rätt att göra det. Om så sker, får långivaren sina 

pengar tre dagar efter det att Fixura har fått intäkterna från försäljningen av lånet. Låntagaren 

har dock ingen rättighet att själv föra över eller sälja lånet till en tredje part. (Fixura, 2017). 

Fixura erbjuder automatisk placering, där långivaren själv väljer sina lånevillkor. 

Långivaren får själv bestämma den procentuella fördelningen över sin portföljs värde mellan 

de olika uppsättningarna med kriterier. Systemet strävar till att fördela investeringen mellan 

flera olika lån för att minska riskerna. (Fixura, 2017).  

3.2 Fellow Finance 

Fellow Finance grundades 2013 och är också bland de största aktörerna inom P2P-

låneförmedling i Norden. Företaget var den första aktören på den finländska marknaden som 

erbjöd både P2P-lån till konsumenter och gräsrotsfinansiering åt företag. Deras tjänster 

används av mer än 444 521 kunder. (Fellow Finance, 2018). Sjöström (2017) berättar att 

företaget var den första aktören i Finland som fick ett verksamhetstillstånd utfärdat av 

finansinspektionen, vilket de fick år 2017. Genom detta tillstånd kan Fellow Finance erbjuda 

nya tjänster till sina konsument- och företagskunder, även utomlands. Sjöström hävdar att 
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verksamhetstillståndet förtydligar verksamhetsmiljön och stärker förtroendet för den 

alternativa finansieringsformen. (Sjöström , 2017). 

Syftet med Fellow Finances service är att erbjuda en tjänst där både företag och 

privatpersoner kan hitta finansiärer till sina lån, och investerare kan hitta företag och 

personer att investera i. Man kan registrera sig som person, företag eller investerare. Genom 

Fellow Finances tjänst kan långivare investera i finska, svenska, polska och tyska P2P-lån, 

samt finska företagslån. (Fellow Finance, u.å). 

Fellow Finance har inlett ett samarbete med försäkringsbolaget AXA år 2017. Genom 

samarbetet erbjuds en möjlighet för Fellow Finances låntagare att säkra sina lån med en 

låneskyddsförsäkring för arbetslöshet, långtidssjukdom som kräver sjukskrivning eller vid 

dödsfall. Förutom låneskyddets säkerhet för låntagaren skyddar även en 

låneskyddsförsäkring investerarna genom att minska risken för kreditförluster, detta med 

hjälp av att säkerställa återbetalning av lånet under låneperioden även under oförutsedda 

omständigheter. (Fellow Finance, 2018).  

3.2.1 Allmänna villkor hos Fellow Finance 

De allmänna villkoren innehåller principer enligt vilka Fellow Finance kan använda sina 

kunders information och en policy för hantering av kunduppgifter. Om det finns 

inkonsekvens mellan servicevillkoren och de allmänna användarvillkoren, ska 

servicevillkoren prioriteras. Avgifter och kostnader som tas ut för tjänsten återspeglas i 

avtalet mellan Fellow Finance och kunden, det finns även en prislista på företagets hemsida. 

Fellow Finance har rätt att göra ändringar i villkoren. Vid ändringar av villkoren kommer 

företaget att göra den nya versionen av de allmänna villkoren tillgängliga på deras hemsida. 

Villkoren mellan Fellow Finances kunder och Fellow Finance regleras av Finlands lag. Om 

det skulle uppstå någon konflikt mellan kunden och Fellow Finance som inte kan lösas 

sinsemellan, hanteras konflikterna i Finlands tingsrätt. (Fellow Finance, u.å). 

För att kunna ansöka om lån eller investera i lån hos Fellow Finance måste deras villkor först 

accepteras. Genom att acceptera deras villkor, accepterar man även sekretesspolicyn. 

Tjänsten får inte användas och inte heller villkoren accepteras om låntagaren eller långivaren 

inte har någon juridisk förmåga att ingå bindande avtal, eller om de är förhindrade att ta emot 

tjänster enligt finsk lag eller de länders lagar där de är bosatta, medborgare eller därifrån de 

kommer att använda sig av tjänsten. (Fellow Finance, u.å). 
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Det är strängt förbjudet att missbruka tjänsten, använda tjänsten för kriminella eller oetiska 

ändamål, samt bryta mot lagar och förordningar. Om något av de ovannämnda händelserna 

inträffar, har Fellow Finance rätt till att omedelbart stänga kundkontot. Låntagaren och 

långivaren kan välja att säga upp villkoren för tjänsten och alla avtal, om inte annat avtalats, 

genom att skicka en skriftlig anmälan om uppsägning åt Fellow Finance. Uppsägningstiden 

är en månad. (Fellow Finance, u.å). 

Fellow Finance kan, för att verifiera uppdragen, lagra telefonsamtalen med kunden som är 

relaterad till låneöverföringen. Samtalsinspelningar behålls i två år eller så länge som 

nödvändigt för att utföra de rättigheter eller skyldigheter som är förknippade med tjänsten. 

(Fellow Finance, u.å). 

3.2.2 Villkor för låntagare hos Fellow Finance 

Låntagare på Fellow Finance kan låna upp till 15 000 € och lånetiden är 2 – 7 år. Räntorna 

på lånen är i genomsnitt 5 – 20 %, vilket baseras på lånetiden, lånekapitalet och låntagarens 

kredituppgifter. De kostnader som uppstår i samband med att lyfta ett lån från Fellow 

Finance är en öppningsavgift på 299 € och en månatlig kontoavgift på 0,4 – 1 % av det 

ursprungliga lånekapitalet. Fellow Finance tar även ut en förmedlingsprovision på 2,3 – 6 % 

av lånekapitalet som debiteras när lånet lyfts, men denna provision kan högst uppgå till en 

summa på 350 €. Om låntagaren betalar tillbaka lånet i förtid har det inga extra kostnader, 

det är dock en avgift på 15 € om låntagaren gör en ändring på sin återbetalningsplan. 

Låntagaren har även möjligt till en återbetalningsfri månad, men då tillkommer en extra 

avgift på 10 €. (Fellow Finance, u.å). 

Låntagaren måste ge uppriktig och fullständig information om sig själv, sin ekonomiska 

ställning, information om tidigare finansiering, samt annan information som framkommer i 

finansieringsansökan. Fellow Finance kontrollerar därefter kreditinformationen från 

offentliga register och de har rätt att neka ansökan om de upptäcker tidigare problem med 

återbetalning. Låntagaren ska ansöka om ett lån omsorgsfullt och baserat på den privata 

informationen som publicerats i tjänsten. Det är låntagarens plikt att se till att korrekt 

information har lämnats vid låneansökan, samt att gällande lagar, regler och föreskrifter har 

följts. Vid förändringar i personuppgifterna måste låntagaren ta kontakt med Fellow Finance 

och upprätta dem om dessa uppgifter. De slutliga villkoren för en skuld mellan låntagaren 

och långivaren framkommer ur låneavtalet. (Fellow Finance, u.å). 
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3.2.3 Villkor för långivare hos Fellow Finance 

En långivare hos Fellow Finance har inga andra avgifter förutom en provisionsavgift på 1 % 

på försäljningen av lån. Långivaren förbinder sig att hålla all den privata informationen om 

personen eller företaget som ansöker om lånet konfidentiell, samt att endast använda denna 

information åt att bedöma sina egna möjligheter att delta i finansieringen. (Fellow Finance, 

u.å). 

Det finns särskilda lagkrav för långivare i vissa stater, och det är långivarens plikt att se till 

att sådana krav är uppfyllda. Sådana krav kan till exempel kräva att långivaren är en 

”certifierad investerare”, en ”självcertifierad investerare” eller en ”godkänd investerare”. I 

dessa stater kan Fellow Finance, företaget eller personen som ansöker om lånet begära att 

långivaren lämnar bevis som stöder uppfyllandet att lagkravet. Fellow Finance har dock 

ingen skyldighet att kontrollera att långivaren har uppfyllt de olika lagkraven. (Fellow 

Finance, u.å). 

Fellow finance hjälper endast långivaren med att hitta lämpliga företag och personer att 

investera i. Tjänsten tillhandahåller inte investeringsvägledning eller rekommendationer för 

godkännande av vissa låneansökningar. Juridiska åtaganden om finansiering upprättas direkt 

mellan långivaren och låntagaren via tjänsten. En investering genom tjänsten utgör ett 

bindande juridiskt avtal. Långivaren fattar själv sina finansieringsbeslut efter sin egen 

förmåga och är därför ensam ansvarig för sitt beslut. De slutliga villkoren för en skuld mellan 

låntagaren och långivaren är överenskomna i betalningsförbindelsen och dess allmänna 

villkor. (Fellow Finance, u.å). 

4 Långivaren 

Michael Klafft (2008) anser att det är svårt för P2P-långivarna att bedöma kvaliteten på 

låneaffären som erbjuds på förhand, eftersom det är långivarna som bär på kreditrisken och 

få av dem är experter i riskhantering. Klafft tillägger dessutom att pseudonyma onlinemiljöer 

är kännetecknade av informationsasymmetri, vilket gör utnyttjandet av långivare enklare för 

låntagarna. Han menar även att rationella, riskneutrala och vinstinriktade långivare endast 

investerar i P2P-lån om de får minst lika bra avkastning som i jämförbara alternativa 

investeringar. Därför behövs en noggrann analys av lånets lönsamhet från långivarens 

perspektiv för att kunna bedöma den framtida potentialen för P2P-lån. 
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Rainer Lenz (2016, ss. 10-15), professor i internationell finansiering, anser att de finansiella 

avkastningarna måste kompensera för riskerna vid P2P-lån och måste även överträffa andra 

investeringsmöjligheter med jämförbar risk. Lenz hävdar även att diversifiering av risker är 

nyckeln till framgångsrik P2P-utlåning. På grund av att det inte finns några mellanhänder 

som agerar som riskbuffert, ökar istället den individuella risken för långivaren. Därför blir 

principen om diversifiering extra viktigt, eftersom långivaren då placerar i många olika lån 

och på så sätt sprider riskerna. För att göra det lättare för långivare erbjuder de flesta 

plattformar en programvara för automatisk orderplacering, där investerare kan bestämma sitt 

maximala investeringsbelopp och sin fördelning enligt risk och löptiden för lånen. 

Lenz påpekar även att långivare ofta jämför avkastningen från P2P-utlåningen med den ränta 

som de får från sina insättningar på banken, men jämförelsen är oskälig av två anledningar. 

Insättningar på banken är likvida tillgångar som kan tas ut från banken när som helst. 

Däremot är P2P-investeringar osäkra och är varken fungibla3 eller likvida tillgångar. Detta 

innebär att P2P-investerarna måste överväga huruvida de kan placera sitt kapital i flera år 

tills lånetiden har löpt ut, utan någon möjlighet att ta ut sitt kapital. För det andra, baserat på 

EU-direktivet om insättningsgarantisystem, garanteras inlåning på bankkonton av EU-

medlemsstater upp till en nivå på 100 000 € per person. Det finns ingen sådan garanti med 

P2P-lån. Vissa plattformar erbjuder ett skyddssystem för långivarna för att täcka 

kreditrisken. Detta fungerar genom att långivarna betalar en del av sina ränteintäkter till en 

avkastningsfond, som täcker förluster som kan uppstå vid en utebliven betalning. (Lenz, 

2016, ss. 10-15). 

Figur 5 visar ett exempel på avkastning på P2P-lån. Exemplet är direkt taget från Fixuras 

hemsida, och baserar sig på en lånesumma på 5 000 € och en lånetid på 2 år. (Fixura, u.å). 

                                                        
3 Utbytbarhet. Pengar som kommer in för ett ändamål frigör andra pengar till något annat. 

Figur 5 Prognos för avkastning på investering 



   20 
 
 

Figur 6 visar portföljutvecklingen månadsvis för samma prognos. Detta är dock endast ett 

exempel på hur en investering i P2P-lån kan utvecklas om låntagaren fullföljer sin 

avbetalningsplan. Med andra ord, visar figur 6 hur portföljen kan utvecklas om låntagaren 

sköter sina avbetalningar som planerat. Denna statistik baserar sig på exemplet ovan i figur 

5 som är taget från Fixuras hemsida. (Fixura, u.å). Långivare som strävar efter högre 

avkastning måste investera i lån med högre ränta, vilket betyder att risken för att inte få 

tillbaka sitt investerade kapital är högre.  

4.1 Fördelar för långivare 

Enligt Milne och Parboteeah (2016) har långivare på P2P-plattformar under åren 2011 - 2015 

uppnått väsentligt bättre avkastning än vad som kunde ha erhållits genom att sätta in sina 

pengar på vanliga bankbesparingar. Detta beror delvis på den låga kostnaden för P2P-

plattformar gentemot traditionella banker. 

Paul Cunningham skriver i sin artikel om fördelarna med att investera i P2P-lån. Han nämner 

bland annat om fördelen att långivarna kan välja vem de vill låna ut sitt kapital åt. Då kan 

långivaren ta reda på informationen bakom låntagaren och vad motivet bakom lånet är. På 

detta sätt kan det kännas tryggare för långivaren att låna ut sina pengar åt låntagaren. 

(Cunningham, 2017). De flesta låneplattformar gör noggranna kreditvärderingar på 

låntagarna, och faktum är att de flesta låntagare nekas lån. Grundaren och verkställande 

Figur 6 Portföljutveckling på exempelprognos 
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direktören för en av USA:s största P2P-aktörer, Lending Club, berättade i en intervju att de 

nekar över 90 procent av alla låneansökningar som de anhåller. "That's the price we pay to 

deliver predictable performance to investors." uttryckte han sig i intervjun. (Roth, 2013).  

Den kanske största fördelen med att investera i P2P-lån är potentialen till en hög avkastning. 

Dessutom är oftast dessa lån kortfristiga, beroende på plattform, vilket innebär att långivaren 

snabbt kan få tillbaka sitt investerade kapital med avkastning. Cunningham tillägger även att 

potentialen till hög avkastning är avsevärt mycket högre än vad bankerna kan erbjuda på till 

exempel vanliga besparingskonton. Vissa plattformar erbjuder även ett skydd som begränsar 

kreditrisken, vilket betyder att de står för en del av det förlorade kapitalet ifall en låntagare 

inte fullgör sin återbetalning. De flesta plattformar erbjuder också en sekundär marknad, 

som gör det möjligt för långivare att sälja sina pågående lån åt varandra. (Cunningham, 

2017). 

Trots det faktum att P2P-lånens höga avkastningspotential har ifrågasatts, har P2P-lån 

lyckats locka till sig många investerare som bland annat har blivit besvikna på 

aktiemarknadens avkastning samt de låga räntorna som bankerna har erbjudit. De fördelar 

som Pokornáa och Sponera lyfter upp är bland annat de transparenta och flexibla 

förutsättningarna med P2P-lån. De anser att långivarna får relativt snabba beslut från 

plattformarna angående deras beslut, eftersom allting sköts elektroniskt och inga 

mellanhänder behövs. Dessutom är kostnaderna för att investera väldigt låga, vissa 

plattformar har nödvändigtvis inte ens några lånehanteringsavgifter. (Pokornáa & Sponera, 

2016). 

4.2 Nackdelar för långivare 

Det är ett problem när det inte finns några rättsligt definierade upplysningsstandarder för att 

säkerställa att långivare har en tydlig och korrekt förståelse för riskerna med användningen 

av P2P-plattformarna. Långivarna blir förstås varnade, i enlighet med EU-s 

konsumentsskyddslag, att de kan förlora hela sitt investerade kapital på P2P-lån. Men oftast 

saknar långivarna konkret information som de kan göra en grundlig analys och som gör att 

de kan jämföra statistiken mot andra P2P-plattformar och därmed göra ett rationellt 

investeringsbeslut. (Lenz, 2016, ss. 10-15). Den största risken för långivare vad gäller P2P-

lån är att de kan förlora en del, eller hela sitt investerade kapital. Detta är nackdelen med att 

det inte finns några mellanhänder mellan långivaren och låntagaren, det vill säga att det inte 

finns några finansiella institutioner som står för risken utan det är enbart långivaren som står 
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för risken. Vid utebliven betalning erbjuder dock vissa plattformar hjälp i form av 

indrivningstjänster, medan vissa plattformar kan ta en avgift för att hjälpa långivarna få 

tillbaka sitt kapital. Det finns även en risk att låntagarna betalar tillbaka det lånade kapitalet 

på förhand, vilket då leder till att långivarna går miste om ränteintäkter för lånet. Om detta 

sker, blir avkastningen för lånet inte lika hög som planerat, och långivarna kanske till och 

med skulle ha fått högre avkastning om de skulle placerat pengarna någon annanstans 

istället. (Davis & Murphy, 2016). 

Enligt Lenz (2016, ss. 10-15) publicerar de flesta P2P-plattformar investeringsstatistik som 

räntor osv. Men de olika metoderna för att räkna ut den riskjusterade avkastningen kan skilja 

sig sig väsentligt från plattform till plattform, eftersom det inte finns några internationella 

lagar som har fastslagit någon standard för hur man mäter prestationen av P2P-investeringar. 

Det finns inte heller någon standard för kreditvärderingsmetoder, vilket gör det svårare för 

långivare att bedöma och jämföra P2P-plattformar för att på så sätt kunna göra det bästa 

beslutet för sin investering. Några av de mest relevanta konsumentsskyddsstandarderna är i 

alla fall skyddade i EU-direktiv och implementerade i nationell lagstiftning, som t.ex. rätten 

att bryta avtalet inom 14 dagar, rätten att få den lägsta tillåtna informationen för att kunna 

utföra en kreditvärdighetsbedömning, samt rätten att själv kunna bestämma kostnaden för 

krediten. EU-s direktiv om otillbörliga affärsmetoder skyddar även långivarna mot felaktig 

och missvisande information till dem, samt aggressiv marknadsföringsteknik för att påverka 

deras val. 

Innan långivare placerar sina pengar i P2P-lån, bör de överväga risken för plattformarnas 

insolvens och en möjlig nedläggning av dess verksamhet. Hittills har få länder gjort 

bestämmelser om plattformarnas kontinuitet i sina lagar. I det här fallet föregår 

Storbritannien med gott exemplar eftersom deras lagstiftning kräver att företagen ska ha 

beslutsfattande planer på plats, så ifall en P2P-plattform läggs ner, kommer återbetalningar 

av lån fortsättningsvis att administreras och långivare förlorar inte sina pengar på grund av 

plattformens misslyckande. (Lenz, 2016, ss. 10-15).  
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5 Låntagaren 

Erik Maier (2016) har i sin undersökning som utfördes 2016 kommit fram till att negativa 

faktorer som en låntagares dåliga kredithistoria eller brist på tillgång till banklån är en ganska 

liten orsak till varför låntagare vänder sig till P2P-lån. Detta trots att, som flera studier 

betonar, P2P-plattformar öppnar dörren för låntagare med höga kreditrisker. Även om flera 

studier betonar detta, utgör det bara en fientlig inställning till P2P-lån, eftersom ingen 

jämförelse av uteblivna låneräntor mellan plattformar och banker eller fördelningen av 

låntagare på plattformarnas riskkategorier kan bekräfta att en sådan segmentering mellan 

banker och plattformar existerar. Men eftersom plattformarnas metoder för kreditbedömning 

skiljer sig avsevärt från bankernas, är det mycket troligt att de som nekas ett lån av banken 

istället lyckas få ett lån av P2P-plattformar. Men detta behöver inte betyda att plattformar i 

allmänhet accepterar högre risker. 

En studie vars forskningsresultat i synnerhet gäller människor med låga kreditbetyg, visar 

att låntagare söker sig till P2P-lån i hopp om lägre räntor. Det är inte för att de inte har 

möjlighet att erhålla lån från traditionella banker, utan för att de vill välja det bästa 

alternativet. (Butler, Cornaggia, & Gurun, 2013). 

Figur 7 visar ett exempel på ett P2P-låneerbjudande. Detta erbjudandet är direkt taget från 

Fixuras hemsida. Lånets summa är i exemplet 5 000 € och lånetiden är 2 år. 

Öppningsavgiften är 7,5 % på lånekapitalet, vilket i detta exempel blir 375 €. (Fixura, u.å). 

Lönsamheten på ett P2P-lån beror i hög grad på låntagarens kreditvärdighet. Om låntagaren 

har en dålig kreditvärdering medför detta en högre risk för långivaren vilket i sin tur syns på 

räntenivån. Motsvarande är räntorna lägre för låntagare med bra kreditvärdering. Alla 

plattformar har dock olika villkor så det lönar sig att jämföra plattformarna. 

Figur 7 Exempel på lånevillkor för låntagare 
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5.1 Fördelar för låntagaren 

Det finns många fördelar med att låna pengar via P2P-plattformar istället för traditionella 

banker. En tysk undersökning utförd 2016 av Erik Maier visar att bekvämligheten med att 

använda en webbaserad plattform är den högst rankade fördelen med P2P-utlåning bland 

låntagare. (Maier, 2016).  

Tack vare teknologin kan låntagare ansöka om lån dygnet runt, oavsett var de befinner sig. 

Det är dessutom väldigt enkelt att ansöka om lån. Det enda som krävs är att skapa en profil 

och fylla i nödvändig information, sedan är det bara att vänta på att investerare med samma 

villkor ska placera i lånet. Jämfört med traditionella banker är P2P-lånprocessen betydligt 

effektivare, eftersom det är väldigt byråkratiskt att ansöka om banklån och processen är 

oftast väldigt lång. Dessutom kan låntagare få bättre räntevillkor från P2P-plattformarna än 

vad banken erbjuder, men detta beror självklart på låntagarens kreditvärdering. Om det anses 

vara riskabelt att låna ut pengar åt låntagaren, är räntesatsen hög. På motsvarande sätt är 

räntesatsen låg om låntagaren anses vara en pålitlig låntagare som har möjlighet att betala 

tillbaka det lånade kapitalet inom utsatt tid. (Shan, 2016). 

I undersökningen som Maier utförde visade det sig att fördelarna huvudsakligen ses som 

lägre transaktionskostnader i låneansökningen, samt en mycket kortare tidsperiod jämfört 

med banken från det att första kontakten tagits, tills att lånets utbetalning är mottagen. Lägre 

transaktionskostnader är ett resultat av plattformens tillgänglighet dygnet runt, minskad 

byråkrati och dokumentationskrav samt en enkel och transparent ansökan. En annan förmån 

till varför låntagarna vänder sig till P2P-lån istället för bankerna är flexibiliteten. De flesta 

plattformar gör det möjligt för låntagare att säga upp lånekontrakt i förtid utan att betala en 

förskottsavgift. (Maier, 2016). 

5.2 Nackdelar för låntagaren 

Den största nackdelen för låntagare är osäkerheten om någon långivare kommer att acceptera 

deras låneerbjudande och om de kommer att kunna låna hela det begärda beloppet. Det finns 

ingen garanti för att långivare kommer att finansiera ett lån med en viss summa, ränta, 

kreditrisk och löptid. Men om det inte finns någon långivare som är villig att finansiera lånet, 

förbättrar låntagaren erbjudandet för det mesta genom att höja räntan tills det matchar 

långivarens krav. (Lenz, 2016, ss. 15-16). 
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Nackdelarna med P2P-lån är givetvis alla de risker som medföljer. Joseph Hogue (2017) 

skriver i sin artikel om hur låntagare kan undvika de tre största riskerna som kan uppstå vid 

P2P-lån. De risker som han anser är de största är; att ta lån utan att först försöka förbättra 

sina kreditpoäng - vilket leder till högre ränta, använda P2P-lån för att fortsätta dåliga 

skuldvanor, samt tron om att P2P-lån är en snabb lösning till lättförtjänta pengar. (Hogue, 

2017). Nedan beskrivs dessa risker mera djupgående. 

Att ta ett lån utan att försöka förbättra sina kreditpoäng kan ha en stor betydelse för hur dyrt 

lånet egentligen kan bli att kosta i slutändan menar Hogue. Han befarar att de flesta låntagare 

tar ett lån direkt de behöver, utan att först försöka förbättra villkoren för sig själva. På grund 

av detta hamnar de att betala tillbaka mycket pengar för det lånade kapitalet. Precis som 

vilket lån som helst, baserar sig lånets räntesats på låntagarens kreditvärdighet och andra 

faktorer. Därför kan låntagarna först försöka förbättra sina kreditpoäng innan de tar ett lån, 

för att på så vis försöka minska räntesatsen på lånet. Detta kan dock ta några månader, men 

genom att förbättra kreditpoängen kan låntagaren lyckas spara flera hundralappar. De flesta 

låntagare kanske tror att räntan inte har så stor betydelse, men i verkligheten så påverkar den 

väldigt mycket på hur dyrt lånet blir i slutändan. Den andra stora risken är att fortsätta dåliga 

skuldvanor med lån. Han har själv lagt märke till många låntagare som tar lån endast för att 

betala tillbaka andra lån. Om man använder mer än hälften av sin månadsinkomst åt att 

amortera lån, har man högst troligen fastnat i dåliga skuldvanor enligt honom. Den sista 

risken är tron på att P2P-lån är ett enkelt sätt att snabbt och skonsamt få mera likvida medel. 

Oavsett hur enkelt det är att få ett P2P-lån, betyder det inte att denna lånemetod skiljer sig 

från vanliga lånemetoder. Med detta avses att uteblivna betalningar har samma påföljder 

som andra lån, det vill säga betalningsanmärkningar. (Hogue, 2017). 

6 Framtiden för P2P-lån 

Det finns flera skäl att förvänta sig en fortsatt snabb tillväxt av P2P-utlåningen anser Milne 

och Parboteeah (2016). Utnyttjandet av ny teknik, t.ex. det faktum att internet kan underlätta 

disintermediering4 genom att tillåta parter att kommunicera direkt med varandra är givetvis 

en grundläggande orsak. Men en annan bakomliggande orsak till tillväxtpotentialen är de 

konkurrensfördelar som P2P-plattformar har gentemot bankerna. Milne och Parboteeah 

berättar om några konkurrenskraftiga fördelar som P2P-lån har, bland annat att denna P2P-

lån erbjuder bättre avkastning för långivare än vad bankerna erbjuder, dessutom till lägre 

                                                        
4 En strategi som utesluter mellanhänder för att effektivera processer samt minska kostnader. 
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avgifter. De flesta P2P-plattformar kan även ge möjlighet till lån åt låntagare som har blivit 

nekade till lån av banker. Milne och Parboateeah hävdar även att P2P-lån ger en uppfattning 

av att vara av större socialt värde än traditionella banktjänster. Sist och slutligen påverkar 

den tekniska innovationen populariteten bland P2P-lån. Tekniken förbättrar kvaliteten och 

erbjuder en snabb service både åt låntagare och långivare. 

För att kunna förstå framtiden för P2P-marknaden måste man förstå de viktigaste 

drivkrafterna som har drivit denna sektor. Enligt Jake Fox (2015) är teknologin en av de 

största drivkrafterna bakom P2P-lån. Precis som Milne och Parboteeah tydliggör han vikten 

av den tekniska innovationen, som möjliggör ett enkelt samarbete över internet. Långivare 

och låntagare förenas enkelt med varandra och hittar de som har liknande villkor som de 

själva. Tekniken gör det möjligt för långivare att fatta snabbare investeringsbeslut, samt till 

en mycket lägre kostnad jämfört med traditionella banker. En annan stor drivkraft bakom 

P2P-lån är bankernas skuldreducering efter finanskrisen. Bankerna hade höga krav och deras 

gräns för vad som ansågs som ”riskabla låntagare” var hög, vilket bidrog till att de som inte 

fick banklån istället vände sig till P2P-marknaden. Millenniegenerationen är även en faktor 

som har påverkat P2P-marknaden enligt Fox. Han menar att den nya teknisk kunnande 

generationen gärna använder teknik över traditionella tjänster, vilket har lett dem till P2P-

lån. Den sista drivfaktorn som Fox nämner är de låga kostnaderna, vilket bland annat har 

bidragit till att långivare gärna investerar sina pengar i jakt på högre avkastningsmöjligheter. 

Fox anser att P2P-marknaden inte ännu nått sin fulla potential, eftersom det fortfarande finns 

människor som inte är medvetna om denna lånemetod, samt människor som fortfarande är 

lite skeptiska till P2P-lån. Enligt honom kommer denna marknad att fortsätta växa, men det 

kräver att aktörerna inom P2P-marknaden har bättre egenskaper och erbjudanden än 

konkurrenterna. Till exempel specialisering inom vissa nischer kan krävas för att P2P-

aktörer ska klara sig på marknaden. Fox tror även att plattformarna kommer att anpassas för 

att locka institutionella investerare, detta bland annat genom att skapa större likviditet och 

större portföljstorlekar. Han tror även på någon form av samarbete mellan P2P-plattformarna 

och traditionella kreditgivare. Han tillägger också att framgångsrika P2P-plattformar 

kommer att ge en större innovation i framtiden och att marknadsledare till exempel kommer 

att utnyttja stordataanalysers förmåga att förbättra finansieringsbeslut och den operativa 

effektiviteten. P2P-plattformarna kommer även att ha bättre säkerhetsinformation och 

förvaltningssystem, så att beslutsfattandet, analyseringen och hanteringen av lån blir 

effektivare. Genom användningen av teknik, till exempel genom att implementera 
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RegTech5, kommer riskhanteringen att kunna hanteras bättre, samt investerings- och 

lånprocessen kommer att underlättas. Fox kan även tänka sig att P2P-plattformarna utvidgar 

betalningssystemet, så att låntagare och långivare exempelvis kan använda sig av Bitcoin 

och andra kryptovalutor som betalningsmedel. (Fox, 2015). 

7 Andra konsumentkrediter i Finland 

Det finns många olika lånealternativ att välja på i Finland, allt från kontokrediter till 

engångskrediter. Finansinspektionen uppmanar alla privatpersoner att noga överväga vilket 

kreditalternativ de ska välja. De påpekar även möjligheten till att spara ihop pengar själv 

istället för att finansiera med krediter kan vara en bättre lösning för den privata ekonomin. I 

dagens värld är det oerhört enkelt att ansöka om olika krediter, men vad de flesta kanske inte 

inser är de risker som är kopplade till dessa krediter. En risk är till exempel förändringar i 

livssituationen som kan påverka betalningsförmågan, vilket kan leda till 

betalningsförsummelser som i sin tur leder till betalningsanmärkningar (Finansinspektionen, 

2015). Betalningsanmärkningar försämrar bland annat möjligheten att beviljas kredit, 

bostadsrätt, samt jobb som omfattar ekonomiskt ansvar. Betalningsanmärkningar finns 

vanligen kvar i två till tre år, och vid nya betalningsanmärkningar förlängs tiden. Även om 

låntagaren klarar av att betala tillbaka sina skulder så finns alltid anmärkningen kvar i två 

år. (Infopankki, 2018). 

Det finns många olika leverantörer som beviljar konsumentkrediter, och av dessa står 

bankerna och de bankanknutna finansbolagen under Finansinspektionens tillsyn. För enbart 

kreditgivning krävs det inget verksamhetstillstånd av Finansinspektionen. De kreditgivare 

som inte står under Finansinspektionens tillsyn måste skrivas in i kreditgivarregistret som 

förs av regionförvaltningsverket. Värt att nämnas är att all kreditgivning i Finland övervakas 

av Konkurrens- och konsumentverket. (Finansinspektionen, 2015).  

Eftersom kostnaderna för konsumentkrediter kan variera väldigt mycket, uppmanar 

Finansinspektionen långivarna att ta reda på kreditvillkoren, samt räntan och alla de avgifter 

som kan uppkomma med krediten. Dessa avgifter kan till exempel vara uppläggning och 

förvaltning av konto m.m. (Finansinspektionen, 2015). 

                                                        
5 RegTech (regulatory technology) är ett nytt fält inom finanssektorn som använder 
informationsteknik för att förbättra regleringsprocesser.  
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De konsumentkrediter som kommer att tas upp till följande är vanliga banklån och snabblån. 

Det kommer att redogörs kort för vad dessa lån är och hur de fungerar i praktiken, därefter 

kommer de att jämföras med P2P-lån. 

7.1 Banklån 

Vanliga traditionella banklån är, som namnet säger, lån som är tagna direkt från banken. 

Processen för att ansöka om ett banklån till att få pengarna på kontot kan variera väldigt 

mycket, beroende på hurudant lån och hur stort kapital som ansökningen handlar om. Till 

exempel har ansökan om ett bostadslån en helt annan process än vad ansökan för ett mindre 

konsumtions lån har. För att kunna ansöka om ett lån krävs det att låntagaren är en kund till 

banken, samt uppfyller de krav som banken ställer på en låntagare. Dessa krav kan till 

exempel vara att låntagaren är myndig, finländsk medborgare och har fast inkomst m.m. Vid 

större lånebelopp kan det även vara ett krav att låntagaren har uppfyllt en viss ålder, till 

exempel 24 år. Det kan vara en fördel att ta ett lån från en bank där man har varit kund från 

tidigare, eftersom då har banken en bättre uppfattning om den ekonomiska situationen och 

processen kan bli aningen effektivare. Om de egna utgifterna och inkomsterna är tydligt 

specificerade, samt om låntagaren har en tydlig betalningsplan, ökar möjligheterna för lånet 

betydligt. (Talouteni, u.å).  

Det finns olika banklån som en låntagare kan ansöka om, och de flesta banker har egna 

villkor och erbjudanden. Banken kräver ofta någon form av säkerhet för att säkra sina lån. 

En säkerhet kan antingen vara en borgensförbindelse, där en annan person har lovat att 

tillsammans med långivaren ansvara för att denna ska kunna betala tillbaka det lånade 

kapitalet, eller en säkerhet i form av någon pant för lånet. Trots att beslutet att bevilja lån 

huvudsakligen är baserat på låntagarens solvens är säkerheten också relevant när bankens 

utlåning beviljas. (Minilex, u.å). Enligt OP:s produktchef, Jani Tuomainen, är ett banklån ett 

förmånligare alternativ än en kredit utan säkerhet. (OP, u.å). 

De kostnader som hör till banklån utgörs av referensräntan, marginalen och 

lånebetalningskostnaderna. Det uppkommer även en extra avgift vid lyftandet av lånet, samt 

vid eventuella extra tjänster. Marginalen för lånet fastställs per kund, eftersom marginalen 

påverkas bland annat av säkerheterna för lånet, återbetalningsförmågan och av 

kundrelationen. I låneofferten finns lånets effektiva ränta, vilket lönar sig att jämföra med 

andra låneofferter. I den effektiva räntan beaktas kostnaderna för uttag och skötsel av lånet. 

(OP, u.å).  
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Tabell 1 Denna tabell visar kreditmängden av dem som har tagit banklån och som har meddelat 
detta. 

 

Tabell 1 visar procentuellt den mest lånade kreditsumman och den genomsnittliga summan 

per år. Den senaste undersökningen som handlade om människors kreditanvändning visade 

att respondenterna har under 2017 en genomsnittlig konsumentkredit på 12 100 € från 

traditionella banker och den genomsnittliga konsumentkrediten på lån utanför bankerna är 

9 700 €. Under denna undersökning framkom det att banken står för 35 % av alla 

konsumentkrediter i Finland, medan de resterande 65 % står för konsumentkrediter utanför 

banken. Till dessa krediter utanför banken hör bland annat avbetalningar, snabblån och 

kreditkortskrediter. (Finanssiala, 2017). 

Enligt undersökningen har de genomsnittliga konsumentkrediterna från banken fortsatt att 

växa, vilket tabell 1 indikerar. För närvarande har respondenterna i genomsnitt 12 100 € på 

konsumentkrediter från en bank, jämfört med våren 2015 då de i genomsnitt hade 10 400 €. 

Under 2017 var konsumentkrediterna för mer än 10 000 € 36 %, jämfört med 28 % våren 

2015. (Finanssiala, 2017). 

7.2 Snabblån 

Snabblån klassificeras som engångskrediter. Detta lån är oftast fråga om mindre summor 

som låntagaren snabbt får tillgång till. Lånet ansöks via mobiltelefonen och det tar i regel 

bara några minuter från att ansökan har gjorts, till att pengarna har kommit in på kontot. 

Låntagaren har på så vis ingen personlig kontakt med företaget, eftersom allt sköts 

elektroniskt. (Valkama & Muttilainen, 2008, ss. 10-13). Snabblån övervakas inte av 

 2012 2013 2014 2015 2017 

Högst 200 € 4,8 5,5 4,5 3 2,9 

201 - 1 000 €  14,9 14,5 11,7 14,3 12,6 

1 001 - 2 000 € 13,1 14,2 13,9 12,3 11,3 

2 001 - 5 000€ 21,8 18,5 23,1 17,9 20,5 

5 001 - 10 000 € 21,2 20 19,8 24,3 17,2 

10 001 - 20 000 € 14,9 17,9 16,2 16,5 21,2 

20 001 - 40 000 € 6,6 6,1 7,2 8,4 9,1 

40 001 - 60 000 € 1,5 1,2 2,2 2 3,1 

60 001 - 100 000 € 0,9 1,8 0,8 0,7 1,3 

Över 100 000 € 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 

Genomsnittlig summa 8 800 9 500 9 800 10 400 12 100 
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Finansinspektionen såvida det inte finansierar sin verksamhet med återbetalningspliktiga 

medel från allmänheten, till exempel insättningar. Efter reformen av lagstiftningen om 

konsumentskyddet 1.12.2010 har snabblåneföretag börjat registreras i registret över 

kreditgivare, som förs av regionförvaltningsverket. Konsumentmyndigheterna övervakar 

därför hur snabblåneföretages konsumentskydd verkställs, vilket innebär att deras 

marknadsföring och avtalsvillkor är lagenliga. (Finansinspektionen, 2014). 

Från och med den 1 juni 2013 har den effektiva årsräntan för krediter under 2 000 € 

begränsats. Den effektiva åsräntan får uppgå till högst den referensränta som avses i 12 § i 

räntelagen utökad med 50 procentenheter. Om lånets storlek är 2 000 € eller högre gäller 

inte denna begränsning. (Finansinspektionen, 2014). 

Valkama och Muttilainen (2008) redogör tydligt för lånprocessens huvudprinciper i deras 

rapport om snabblån. Det börjar med att låntagaren skickar ett meddelande med diverse 

uppgifter åt låneföretaget, och avgiften för detta kan variera mellan 1,20 € till 5 € per 

meddelande. Därefter granskar företaget personuppgifterna och skickar lånebeslutet åt 

låntagaren. Om låneansökan avslås, stannar processen där. Men om låneansökan godkänns, 

uppmanas låntagaren att bekanta sig med de lånevillkor som företaget har. För att acceptera 

låneerbjudandet måste låntagaren skicka ett meddelande om acceptans åt företaget, vilket 

också har en varierande avgift mellan 1,20 € till 5 €. Efter detta meddelandet överförs 

pengarna direkt till det angivna kontot. 

 

 

Figur 8 Statistiken över människor som har tagit snabblån 
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Figur 8 visar statistiken över människor som har tagit ett snabblån mellan 2012 – 2017 enligt 

en undersökning som blivit utförd av Finlands finansbransch. Det var endast ca. 40 

respondenter som svarade på denna fråga, så tillförlitligheten är inte hög. Men av dessa 

respondenter, hade 48 % aldrig tagit ett snabblån förut, medan 52 % har prövat på denna 

lånemetod tidigare. Vad som kan utläsas av diagrammet är att personer mellan åldern 18 - 

24 är de största användarna av snabblån. (Finanssiala, 2017, ss. 21-22). 

7.3 Skillnaden mellan lånemetoderna 

P2P-aktörer skiljer sig vanligtvis från traditionella banker i fråga om syfte och verksamhet. 

P2P-aktörer bedriver verksamheten på internet, utan någon fysisk lokalisation, medan 

traditionella banker bedriver verksamheten på fysiska platser. P2P-lån används oftare som 

ett komplement till kreditkort, medan banklån används för flera ändamål. Dessutom är P2P-

lån kortfristiga lån, medan banklån kan vara både kortfristiga och långfristiga lån. Det är 

heller inte någon finansiell intermediär för P2P-lån, men traditionella banklån går igenom 

finansiella intermediärer för godkännande av lån. Lånprocessen är dessutom snabbare för 

P2P-lån jämfört med banklån. 

Skillnaderna mellan P2P-lån och snabblån är inte lika tydliga som vid jämförelse av banklån 

och P2P-lån. Processen att ansöka om lån är i regel likadan i båda fallen, bortsett från att 

låntagarna som ansöker om snabblån inte behöver vänta på att någon ska investera i lånet. 

De som ansöker om snabblån kan bara behöva vänta några minuter innan de får pengarna på 

kontot, medan det kan ta lite längre tid för P2P-låntagarna. Dessutom kräver båda formerna 

en elektronisk anmälan, eftersom allting sker virtuellt. I båda lånemetoderna brukar det 

främst handla om kortfristiga lån, snabblånen brukar dock ha ännu kortare lånetid än vad 

P2P-lån har. Det är relativt enkelt att accepteras ett lån från båda lånemetoderna, dock har 

P2P-lån en högre tröskel för vem som faktiskt accepteras ett lån. Detta har att göra med att 

det är privatpersoner som finansierar lånen, och om osäkerheten är hög att låntagaren inte 

kommer att betala tillbaka kapitalet förlorar P2P-aktören investerare. Det behövs dock ingen 

säkerhet bakom någondera av dessa lånen, vilket bidrar till att fler människor har möjlighet 

att ansöka om snabblån och P2P-lån än vad banken ger möjlighet till. 

Att jämföra kostnaderna för P2P-, bank- och snabblån är komplicerat, eftersom dessa 

lånemetoder tillhandahåller olika tjänster. Räntorna går dock att jämföra, och i de flesta fall 

visar det sig att banken har de mest konkurrenskraftiga räntorna för låntagare. Detta beror 

dock på hur höga kreditpoäng P2P-låntagarna har. Om P2P-låntagare har dåliga kreditpoäng, 
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vilket orsakas av dålig kreditvärdighet m.m. leder det till att räntorna för lånet blir högre än 

för låntagare med bra kreditpoäng. Låntagare med bra översikt över sin privatekonomi och 

bra kreditpoäng kan spara in mycket pengar på att ta P2P-lån istället för banklån. Snabblån 

är i jämförelse med banklån och P2P-lån det dyraste lånet, eftersom kostnaderna kan bli 

väldigt höga. 

I figur 9 redovisas fördelarna och nackdelarna med respektive lånemetod, för att på så sätt 

få en bättre helhetsbild över skillnaderna. Investeringsformen utelämnades dock i P2P-lån, 

eftersom det inte finns något motsvarande inom snabblån. 

8 Empiri 

Henny Olsson och Stefan Sörensen redogör i sin bok om de två olika 

undersökningsmetoderna, kvalitativa- och kvantitativa metoden. De belyser att det är upp 

till forskaren att avgöra vilken metod som används på basis av vilket svar som behövs till 

undersökningen, det vill säga vilket undersökningens syfte är. Många använder sig av både 

kvalitativ metod respektive kvantitativ metod, men i flera fall kanske det bara är en av 

metoderna som passar som undersökningsmetod. Kvalitativa undersökningar kan beskrivas 

som ett nära samband mellan forskare och informant, och forskaren deltar oftast själv i 

datainsamlingen. Denna metod kan beskrivas som subjektiv, gentemot kvantitativa metoder 

som är mer objektiva. Oftast har kvantitativa undersökningar mer respondenter än vad 

kvalitativa undersökningar har, eftersom kvalitativ är mer detaljerad. Författarna beskriver 

dessa metoder som inifrån- och utifrån perspektiv, där kvantitativa metoder oftast är uttryckt 

i siffror och kvalitativa metoder är uttryckt i ord. (Olsson & Sörensen, 2011, ss. 17-19). 

Figur 9 För- och nackdelarna med respektive lånemetod 
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En kvalitativ metod i form av intervjuer har använts i detta arbete, eftersom den metoden var 

mest lämpad för arbetet. Jag har valt att intervjua Petter Lingonblad som är VD på den 

finländska lånetjänsten Fixura. Orsaken till att jag valde honom är för att han är insatt i 

branschen och vet hur P2P-fungerar i praktiken. Utöver intervjun med Lingonblad har jag 

också använt mig av icke slumpmässigt urval, där jag intervjuade fem olika människor som 

befinner sig i olika livssituationer. Detta för att få en bättre förståelse hur människor förhåller 

sig till P2P-lån. Dessa personer har jag valt att hålla som anonyma, så att de skulle känna sig 

bekvämare med att dela med sig av informationen. 

8.1 Intervju med P2P-aktör 

För arbetet har jag intervjuat Petter Lingonblad, VD för Fixura Ab Oy. Fixura är ett företag 

i Vasa som har specialiserat sig på P2P-lån. När det kommer till skillnaden mellan P2P-lån 

och andra lån är det främst lagstiftningen och tekniken som skiljer dem åt, berättar 

Lingonblad. Banklån och P2P-lån skiljer sig väldigt mycket ifråga om hur de är finansierade. 

Bankerna får in pengar genom inlåning, och dessa pengar kan de i sin tur låna ut till deras 

kunder. P2P-aktörer tar däremot inte emot pengar av deras kunder, utan de för endast 

samman låntagarna med långivarna så att de kan sköta transaktionen sinsemellan utan några 

mellanhänder.   

Lingonblad berättar att P2P-lån inte ingår i samma kategori som snabblån. Eftersom P2P-

lån är relativt nytt i Finland, innehar finländarna inte särskilt mycket kunskap om ämnet. Det 

finns dessutom inte tillräckligt med information om P2P-lån, vilket leder till att finländare 

oftast antar att denna lånemetod är likställd med snabblån, berättar han.  

Enligt Lingonblad var grundtanken bakom P2P-lån att kapa bort mellanhänderna och skapa 

ett effektivt IT system som skulle klara av att effektivt förmedla lånprocessen, och på det 

sättet bidra till sänkta kostnader. P2P-lån har dock förändrats sedan år 2010. Lingonblad 

berättar att lånesummorna på den tiden var mindre och lånetiden var kortare, vilket gjorde 

att räntorna var högre. År 2013 trädde dock en lagändring i kraft som innebar ett kredittak 

för lån på mindre än 2 000 euro. I och med denna lag blev räntorna lägre när den verkliga 

årsräntan endast kunde överskrida referensräntan med 50 procentenheter. Detta bidrog till 

att de värsta aktörerna som hade haft höga räntor föll bort från marknaden. 

Något som utmanar de finländska P2P-aktörerna, enligt Lingonblad, är de svenska och 

norska aktörerna som har kommit in på marknaden. De har moderna och effektiva banker 

som ger ut olika konsumentkrediter, krediter utan säkerhet, ända upp till 50 000 euro. I och 
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med att de har kommit in på marknaden har räntorna gått ner och lånesummorna stigit. En 

ny lag är under utveckling där räntan förväntas vara högst 30 %. Lingonblad belyser att 

Fixura har tvingats gått ner i räntorna på grund av allt hårdare konkurrens. För tillfället har 

företaget mellan 15 - 30 % på sina räntor.  

En annan utmaning som P2P-aktörerna brukar stöta på är betalningssvårigheter hos 

låntagare. Den totala mängden betalningssvårigheter har ökat under den senaste tiden i 

Finland, vilket även påverkar P2P-aktörerna. Lingonblad betonar att Fixura vill kunna 

erbjuda en säker investeringsform åt långivarna. Den största utmaningen är dock bristen på 

information om låntagare, vilket leder till svårigheter med bedömningen av deras 

betalningsmöjligheter. Många kan anse att de som har betalningssvårigheter är sådana 

människor som kanske har ekonomiska problem, problem relaterade till alkohol eller 

liknande. Men i själva verket kan det handla om helt vanliga människor som har råkat ut för 

någon överraskande stor utgift eller motsvarande, och som för tillfället inte har möjlighet att 

betala. Fixura skickar ut påminnelser till sådana människor som inte har betalat inom utsatt 

tid. Påminnelser ges några gånger, men om betalningen trots påminnelserna fördröjs blir de 

tvungna att kontakta en indrivningsfirma.    

Lingonblad berättar även hur den finländska och den svenska marknaden skiljer sig åt. 

Marknaden är, enligt Lingonblad, större i Sverige eftersom de har längre tradition av lån 

överlag. Det mest utmanande i Finland är den hårda konkurrensen generellt när det gäller 

lånemarknaden. Marknaden i Finland är relativt koncentrerad. De största låneaktörerna har 

besuttit all information och på så sätt varit starkast på marknaden, men Lingonblad betonar 

att detta kanske börjar brytas nu. Andra stora utmaningen är bristen på låntagarnas 

information, så att man bättre kan bedöma deras betalningsmöjligheter. Lingonblad anser att 

Sverige har mognare marknad. Lånemarknaden är mycket striktare i Finland än vad den är i 

Sverige där risken är lägre och det är lättare att ta lån. I Sverige har de också lättare tillgång 

till information om låntagaren så att de bättre kan göra en kreditbedömning av låntagarna. 

På frågan vad som skiljer Fixura från andra företag inom samma bransch var svaret 

finansieringen. Den största tillväxten för övriga företag har uppkommit genom att några 

finansiärer har gått in med stora summor pengar. Dessa företag tar in pengarna i sin egen 

likviditet och lånar ut. Fixura är däremot det enda företaget som faktiskt låter människorna 

sinsemellan sköta lånen, och därmed inte själv lånar ut utan endast sammanför låntagare med 

långivare. Prismässigt skiljer sig inte Fixura från de andra företagen, och även själva 
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produkten kan betraktas som densamma. Fixura har dock som mål att diversifiera sig i 

framtiden för att utmärka sig på marknaden. 

Lingonblad tror att P2P-branschen har stora möjligheter i framtiden. Om man ser 

internationellt så har P2P lyckats skilja sig från mängden både som låne- och 

investeringsprodukt. Det finns ett mervärde i att kombinera dessa båda produkter, berättar 

han. Fixura kommer att konkurrera både mot traditionella och moderna banker, samt 

internationella banker som tack vare sina flexibla krediter har kommit in på marknaden. 

Fixura måste därför, enligt Lingonblad, förnya sig för att utmärka sig bland sina 

konkurrenter. Således är det viktigt att de lyckas sprida information om P2P-lån och förklara 

åt människor hur lånemetoden fungerar. Genom att utveckla deras IT kan de konkurrera och 

ha lägre prissättning framöver, vilket bidrar till en tydligare produkt, menar han.  

Bankerna kommer nog hålla sig till sitt nuvarande system, förklarar Lingonblad när vi 

diskuterar huruvida bankerna kommer erbjuda liknande tjänster i framtiden. Eftersom de har 

inlåningen, så sköter de sina lån via egen balans och eget konto. Då de har pengar att låna 

ut, så behövs inte något nytt system. Det gamla systemet kommer antagligen att bestå i alla 

fall några år framåt. Säkert kommer deras system att förändras någon gång i framtiden, men 

inte inom den närmaste tiden. Lingonblad uppskattar att bankerna eventuellt öppnar någon 

typ av fond som lånar ut pengar, men det kan inte heller kallas P2P eftersom det inte är 

människor som kopplas ihop, förklarar han. (Lingonblad, 2018). 

8.2 Intervju med utvalda personer 

Person A är en 20-årig kvinna som är studerande. Hon vet vad P2P-lån innebär, tack vare en 

artikel på LinkedIn, men innehar inte så mycket kunskap i ämnet. Hon har aldrig lyft ett lån 

tidigare och trots att hon vet att det kan vara riskabelt så svarade hon ändå att hon kunde 

tänka sig att ta ett annat lån än ett banklån, dock inte snabblån. Hon är angelägen om att 

räntorna är av stor betydelse vid ett lån, och hon anser att hon vet ungefär vad som anses 

som höga- och låga räntor. När vi diskuterade huruvida hon skulle gå tillväga vid ett lån, 

berättade hon att hon först skulle rådfråga sina föräldrar och därefter utgå från vad de har 

rekommenderat.  

Person B är en man som är ute i arbetslivet och är 22 år. Han visste inte vad P2P-lån var och 

han hade inte heller hört talats om det. Han hade inte tagit något lån från tidigare och på 

frågan om han skulle kunna tänka sig att ta något annat lån än banklån svarade han nej. Han 

var skeptisk till P2P-lån för att han inte hade bildat någon egen uppfattning över låneformen, 
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bara enligt det som jag berättat åt honom. Han hade inte heller någon kunskap angående 

räntorna, men han berättade att han nog skulle jämföra räntorna mellan olika lån. Han visste 

inte vad som anses som hög respektive låg ränta för ett lån. På frågan hur han skulle gå till 

väga när han tar ett lån berättade han att han först skulle ta offerter från olika banker och sen 

besluta sig för det förmånligaste erbjudandet. 

Person C är en kvinna i 30-års åldern som har varit ute i arbetslivet i 8 år. Hon har inte hört 

talats om P2P-lån tidigare. Ett banklån har hon tagit och på frågan om hon skulle kunna 

tänka sig att ta ett annat lån svarar hon nej, eftersom hon är ganska skeptisk till någon annan 

låneform och förknippar det med mycket risk. Hon verkar ha bra kännedom angående 

räntorna när vi diskuterar hur viktigt det är att känna till dem. Hennes tillvägagångsätt vid 

lyft av lån är att diskutera med bankerna och se var hon får bäst villkor, därefter bestämmer 

hon sig för vilken bank hon väljer att lyfta lånet ifrån. 

Person D är en 50-årig kvinna som är ute i arbetslivet. Hon vet vad P2P-lån innebär, efter 

att hon har läst om det i Kauppalehti. Hon har tagit lån tidigare och skulle kunna tänka sig 

ta ett P2P-lån om villkoren är förmånliga. Hon tillägger dock att hon aldrig skulle ta ett 

snabblån. Räntorna är någonting som hon har bra koll på, och hon ser mest på den effektiva 

räntan. När hon tar ett lån jämför hon olika alternativ, kollar den effektiva räntan och sen 

besluter sig för det bästa alternativet. Hon försöker dock hålla sig till lokala banker för att 

stödja dem, men om hon får ett bra erbjudande från en annan bank tar hon självklart det. 

Person E är en 55-årig man som är egenföretagare. Han har aldrig tidigare hört talats om 

P2P-lån, utan är endast medveten om att banklån och snabblån existerar. Han har tagit flera 

lån tidigare, men han skulle aldrig kunna tänka sig att ta något annat lån än ett banklån. 

Orsaken till detta är att han har för lite information om övriga lån och så litar han mest på 

banken. Han berättade att när man en gång har blivit kund på en bank och tagit många lån 

därifrån så fortsätter man automatiskt med samma bank. Banken litar på honom och han litar 

på banken. Han lägger stor vikt på räntorna och vet vad som anses vara högt- respektive lågt 

när det gäller räntor. När han ska ta ett lån går han till sin bank och diskuterar om 

lånevillkoren. Eftersom han alltid har tagit lånen från samma bank får han de förmånligaste 

lånen därifrån, berättar han. 
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9  Kritisk granskning 

Intervjun med Lingonblad var givande. Han berättade om P2P-lån och om lånemarknaden 

överlag, om konkurrensen och hur internationella aktörer kommit in på den finländska 

marknaden och tävlar mot inhemska aktörer. Denna intervju bidrog med mycket information 

från P2P-aktörers synvinkel, men för att kunna bedöma hurudan denna lånemetod egentligen 

är skulle även en intervju utifrån ett annat perspektiv behövas. Det skulle ha varit intressant 

att höra vad bankerna anser om P2P-lån, men det var väldigt svårt att få till stånd en intervju, 

eftersom det var få som var så pass insatta i detta ämne att de kunde ge en intervju om detta. 

En intervju från bankens perspektiv skulle ha möjliggjort en noggrannare jämförelse mellan 

banklån och P2P-lån, dessutom skulle det varit väldigt intressant att se hur banken förhåller 

sig till P2P-aktörerna, det vill säga om de känner sig hotade av dem, samt om de anser att de 

måste modernisera sig inför framtiden för att inte tappa allt för stora marknadsandelar. 

Sambandet mellan de som hade information om ämnet och skulle kunna tänkas använda sig 

av P2P-lån var tydligare än vad jag hade förutsett, vilket får mig att tänka på det Lingonblad 

berättade om i intervjun; att finländare har för lite information om P2P-lån och därför anser 

att det är lika riskfyllt som snabblån. Uppenbarligen kan bristfällig information och 

riskbenägenheten korrelera med varandra, utifrån vad Lingonblad berättade och av de 

personer som jag intervjuade. Det fanns inget samband mellan tidigare lånerfarenhet och 

tanken på att ta ett P2P-lån bland respondenterna, vilket jag trodde kunde ha en betydelse. 

Reliabiliteten i intervjun med Lingonblad är hög, eftersom har är insatt i ämnet och har 

kunskap i och erfarenhet av P2P-lån. Dock var detta enbart en P2P-aktörs synvinkel, så en 

till intervju från något annat perspektiv skulle ha kunnat bidragit med lite mer perspektiv. 

Intervjuerna med de utvalda personerna däremot berättar inte hur Finlands befolkning 

förhåller sig till P2P-lån, utan de ger endast svar på dessa fem personers inställning. På grund 

av detta är inte reliabiliteten stor, men det kan ge en bra inblick i hur finländarna kan tänkas 

förhålla sig till P2P-lån. Det skulle dock varit intressant att få veta hur majoriteten av 

finländare tänker om P2P-lån, men då skulle det krävas en betydligt mer omfattande 

undersökning. Därför valde jag att endast intervjua fem personer med olika livssituationer, 

eftersom jag ansåg att det skulle ge ett bättre genomsnitt än om jag skulle ha intervjuat flera 

i liknande livssituationer, alternativt gjort en enkätundersökning. 

Intervjufrågorna till P2P-aktören var täckande för mitt syfte med intervjun. Jag fick svar på 

det väsentligaste, även mer därtill. Det var mer givande att träffa Lingonblad personligen, 

eftersom han berättade mer utöver de frågorna som jag ställde. De frågor som jag ställde till 
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respondenterna var ganska få, men det viktigaste med dessa intervjuer var att få fram ifall 

respondenterna kände till P2P-lån, varifrån de har fått tag på information, samt om de skulle 

kunna tänka sig att använda den lånemetoden. 

10 Avslutning 

Syftet med detta arbete var att redogöra för vad P2P-lån är och hur det fungerar i praktiken. 

Min avsikt var också att ta reda på säkerheten, för- och nackdelarna med P2P-lån, hur det 

skiljer sig mot andra lånemetoder i Finland, samt hur finländare kan tänkas förhålla sig till 

denna lånemetod. Dessa valde jag ut, eftersom jag anser att det är den väsentligaste 

informationen som behövs vid beslutet om P2P-lån är någonting som är värt att prova på. 

Genom den teoretiska referensramen och intervjuerna anser jag att mitt syfte med detta 

arbete uppfylldes.  

Intervjun med Petter Lingonblad var till stor hjälp, eftersom han berättade mycket om 

branschen och förklarade hur det fungerar i praktiken. Han gav även sina egna åsikter om 

hur framtiden kan se ut för P2P-lån. Intervjuerna med de fem anonyma personerna var 

intressanta, oavsett om det var få respondenter. Trots att det inte går att dra en slutsats baserat 

på dessa fem intervjuer om att det verkligen finns en korrelation mellan kännedomen om 

P2P-lån och viljan att använda sig av lånemetoden, gav det i alla fall en inblick i hur 

finländare kan tänkas förhålla sig till P2P-lån. 

Som förslag till fortsatt forskning skulle vara att göra en omfattande undersökning på 

finländares kunskap, samt inställning till P2P-lån. En sådan undersökning skulle kunna 

bekräfta sambandet mellan de som innehar information och de som skulle kunna tänkas 

använda sig av P2P-lån. Det skulle även vara intressant att veta hur konkurrenterna till P2P-

lån tänker angående lånemetoden och om de anser att P2P-lån kommer bli ett stort hot i 

framtiden. Ett till förslag till fortsatt forskning skulle möjligtvis vara att intervjua de som har 

använt sig av P2P-lån för att på så vis få reda på deras åsikter om låne- respektive 

investeringsmetoden. 
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Bilaga 1 

Intervju med P2P-aktör 

 

1. Hur skiljer sig P2P-lån från andra lån?  

2. Är P2P-lån inom samma kategori som snabblån? 

3. Varför ska man föredra P2P-lån före övriga lån? 

4. Hur säker är låneformen jämfört med vanliga banklån? 

5. Hur ser framtiden ut för P2P-lån? 

6. Tror ni banken kommer börja erbjuda liknande tjänster som ni erbjuder? 

7. Övriga kommentarer? 
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Bilaga 2  

Intervju med icke slumpmässiga personer 

 

1. Vet du vad P2P-lån innebär? 

2. Har du tagit någon form av lån tidigare? 

3. Skulle du kunna tänka dig att ta ett annat lån än ett banklån, som t.ex. P2P eller 

snabblån eller anser du att det är för riskabelt? 

4. Hur stor vikt lägger du på räntorna? Jämför du räntor mellan olika lån? Förstår du 

vad som anses som hög respektive låg ränta för ett lån? 

5. När du tar ett lån, berätta hur du går till väga. Om du inte har tagit lån, berätta hur du 

skulle gå tillväga. 

 


