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Abstrakt
Om en privatperson inte betalar en skuld på överenskommen förfallodag påbörjas
indrivningsprocessen för att driva in skulden. Syftet med det här examensarbetet är att
redogöra för hur betalningsanmärkningar uppstår, vilka betalningsanmärkningarnas
konsekvenser är samt att undersöka kunskapen om betalningsanmärkningarnas
konsekvenser bland unga vuxna i Österbotten.
I examensarbetets teoretiska del beskrivs olika konsumentkrediter, hur betalningsanmärkningar uppkommer som ett resultat av att en obetald skuld drivits in genom
indrivningsprocessen samt vilka konsekvenser som uppstår till en följd av
betalningsanmärkningar. Den empiriska delen består av en kvantitativ undersökning i form
av en enkätundersökning, vilken gjordes för att få en inblick i unga vuxnas kunskap om
konsekvenserna av betalningsanmärkningar.
Slutsatserna av den teoretiska delen är att resultatet av en fullbordad indrivning kan leda till
en betalningsanmärkning för gäldenären. Dessutom visar den teoretiska delen att
konsekvenserna är många och påverkar den skuldsattes vardag, speciellt vid ingående av
avtal. Den kvantitativa undersökningen som gjorts bekräftar att betalningsanmärkningar är
ett känt fenomen, även bland unga vuxna i Österbotten.
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Tiivistelmä
Jos yksityishenkilö ei maksa velkaansa sovittuna eräpäivänä, perintä alkaa. Opinnäytetyön
tavoite oli selvittää miten maksuhäiriömerkinnät syntyvät ja mitkä seurauksia
maksuhäiriömerkinnällä on. Lisäksi työn tarkoitus oli tutkia nuorten pohjalaisten aikuisten
tietoa maksuhäiriömerkintöjen seurauksista.
Opinnäytetyön
teoriaosassa
esitetään
erilaisia
kuluttajaluottoja,
miten
maksuhäiriömerkinnät syntyvät maksamattomasta velasta, joka on peritty perinnän kautta.
Lisäksi tutkitaan seurauksia, jotka syntyvät maksuhäiriömerkintöjen johdosta. Empiirisen
osan sisältö koostuu kvantitatiivisesta tutkimuksesta, joka tehtiin kyselylomakkeiden avulla.
Tämä tehtiin sen vuoksi, että saataisiin ymmärrys nuorten aikuisten tietoisuudesta
maksuhäiriömerkintöjen seurauksista.
Teoreettisen osan loppupäätelmät ovat, että loppuun saatettu perintä voisi päätyä
maksuhäiriömerkintään. Lisäksi teoreettinen osa näyttää, että seuraukset ovat monia ja ne
vaikuttavat velallisen arkipäivään monella tavalla, erityisesti kun sopimuksia halutaan tehdä.
Kvantitatiivinen tutkimus nuorten aikuisten tietoisuudesta maksuhäiriömerkinnän
seurauksista vahvistaa, että maksuhäiriömerkinnät ovat tunnettuja myös nuorten aikuisten
kesken Pohjanmaalla.
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Abstract
If a private person does not pay their invoices and debts on due day, the creditor will start to
collect the debts through the debt collection process. The aim of this thesis is to examine
how payment defaults originate and which the consequences are. The purpose is also to
examine the knowledge about the consequences among young adults mainly in
Ostrobothnia.
In the theoretical part different kinds of consumer debts are described as well as how
payment defaults origin as a result of the debt collection process. Furthermore, the
consequences of payment defaults are explained, both for the society and for individuals.
The empirical part consists of a quantitative questionnaire, which was made to get an insight
into young adults’ knowledge about the consequences of payment defaults.
The conclusion of the theoretical part is that a successful debt collection may result in a
payment default for the debtor. The theoretical part also shows that consequences for
payment defaults will affect the everyday life for a person in debt. Besides that, payment
defaults have a high impact when contracting. The empirical study that was done confirms
that payment defaults are common knowledge, especially among young adults in
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BILAGEFÖRTECKNING
Bilaga 1

Enkätundersökningen

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Följande begrepp är återkommande och relevanta i det här examensarbetet.
Borgenär
En borgenär eller fordringsägare är den som har en fordran mot en gäldenär. Med andra ord
är borgenären den som har lånat ut pengar i form av exempelvis lån, delbetalning eller kredit
till en annan part. ("Borgenär", u.å.).
Fordran
En fordran är rätten att få en viss prestation av en gäldenär. Oftast handlar prestationen som
ska ges till borgenären om pengar, men även tjänster eller varor. (Allt om juridik, u.å.)
Gäldenär
Gäldenär är den part som har en skuld eller fordran till någon annan, d.v.s. borgenären.
("Gäldenär", u.å.)
Konsument
Som konsument definieras i konsumentskyddslagen (38/1978) en fysisk person som
införskaffar konsumtionsnyttigheter med främsta syfte att använda varor till annat än sin
näringsverksamhet. (1:4).
Konsumentfordran
En konsumentfordran är enligt 3 § i lag om indrivning av fordringar [indrivningslagen]
(513/1999) en näringsidkares fordran som grundar sig på att en konsumtionsnyttighet har
överlåtits till en konsument eller att en kredit har beviljats till en konsument.
Kreditgivningsföretag
Kreditgivningsföretag är enligt regeringens proposition (230/2018) ett ”företag som i
huvudsak bjuder ut kortfristiga lån utan säkerhet.” Det finns ett riksomfattande register över
kreditgivare i Finland, vilket upprätthålls av regionsförvaltningsverket i Södra Finland. År
2018 fanns det 62 kreditgivningsföretag i Finland.
Näringsidkare
En näringsidkare är en fysisk, privat eller offentlig juridisk person vars syfte är att få
ekonomisk nytta genom konsumtionsnyttigheter, endera genom att hålla till salu, sälja eller
bjuda ut mot vederlag. (Konsumentskyddslag 38/1978, 1 kap. 5 §).

Effektiv ränta
Effektiv ränta är den totala räntan, inklusive den nominella räntan och andra avgifter som
uppkommer i samband med det belopp som utlånas av en kreditgivare. Genom att räkna ut
den effektiva räntan, får man den totala kostnaden för ett lån per år. Genom att beräkna den
effektiva räntan får man en tydligare och mer rättvis bild över hur mycket lånet egentligen
kostar. Dessutom är det lättare att jämföra offerter från olika kreditgivningsföretag. Alla
kreditgivningsföretag som erbjuder krediter till konsumenter, måste i samband med krediten
uppge den effektiva räntan. ("Effektiv ränta", u.å.; Konsumentskyddslag 38/1978, 7 kap. 6
§; RP 230/2018, s. 13).
Enligt 4 § i Justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter
(1123/2016) så ska den effektiva räntan beräknas med hjälp av följande formel:
,
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där
-

X är den effektiva räntan,
m är det tal som motsvarar det sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden,
k är det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, dvs. 1 ≤ k ≤ m,
Ck är storleken på kreditutnyttjande nr k,
tk är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första
kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande, dvs. t1 = 0,
m’ är det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats
i tidsföljden,
l är det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden,
D1 är storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning,
s1 är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första
kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning. ”
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1 INLEDNING
Dagens Finland är ett samhälle där allt fler personer lever över sina tillgångar. Studerande
bor i nyrenoverade enrumslägenheter och köper de nyaste elektronikapparaterna. Vuxna
bygger överdrivet stora egnahemshus med lånade pengar och köper dyra fordon. Äldre lånar
pengar när pensionen inte längre täcker vardagsutgifter. När pengarna inte räcker till är det
lätt att låna, bara för att upprätthålla en fin fasad. Alla tänker inte på att samtliga lån och
krediter ska betalas tillbaka förr eller senare. Problemet med att handla på kredit, genom
avbetalning eller med hjälp av snabblån, är att räntorna många gånger är höga. Problemet
med dyra krediter å andra sidan är att återbetalningen lätt halkar efter och en obetald skuld
leder till en annan obetald skuld. Överskuldsattheten växer snabbt om nya krediter lyfts gång
på gång.
Samtidigt som de rikaste i Finland sedan 1990-talet blir allt rikare, ökar också antalet
betalningsanmärkningar bland så gott som alla åldersgrupper i Finland. En del människor
kan tro att en betalningsanmärkning uppkommer efter den första betalningspåminnelsen,
men så är absolut inte fallet. Endast en obetald räkning utan betalningspåminnelser eller
betalningskrav kan inte direkt leda till en betalningsanmärkning. Alla som får en
betalningsanmärkning är medvetna om saken, eftersom det inte är något som sker endast
över en natt. (Nyberg, 2019; Suomen Asiakastieto, 2019b).
En obetald faktura kan bero på flera olika omständigheter. Bara för att en faktura lämnats
obetald betyder det inte automatiskt att personen i fråga har betalningssvårigheter och lever
över sina tillgångar. Fakturan kan ha lämnats obetald av en sådan enkel orsak som att den
omkommit via posten eller att den helt enkelt glömts bort. En faktura kan också ha lämnats
obetald som en följd av förändrad livssituation och inkomster eller andra plötsliga utgifter.
Sådana livssituationsförändringar kan vara arbetslöshet, långvarig eller plötslig sjukdom
eller skilsmässa. Många gånger är det en kombination av flera faktorer som inverkar på att
en faktura lämnas obetald och till sist eventuellt leder till överskuldsättning.
Syftet med det här examensarbetet är att redogöra för hur betalningsanmärkningar uppstår,
vilka betalningsanmärkningarnas konsekvenser är samt att undersöka kunskapen om
betalningsanmärkningarnas konsekvenser bland unga vuxna i Österbotten.
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1.1 Problemområde
Enligt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna
om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal (RP 230/2018, s. 5), är antalet
personer med betalningsanmärkningar högt. Enligt statistik från Suomen Asiakastieto hade
373 000 personer en betalningsanmärkning år 2017, vilket är en ökning med cirka 64 000
nya personer på tio år. Under samma år (2017) kom det cirka 1,6 miljoner nya
betalningsanmärkningar bland privata personer. Hela 78 % av alla betalningsanmärkningar
år 2017 gällde utmätningshinder och den näst största gruppen på 18 % handlade om domar
i fordringsmål. 64 % av domar i fordringsmål gällde konto- och engångskrediter, det vill
säga snabblån, kreditkortskrediter, avbetalningskrediter och konsumentkrediter med
säkerhet.
Efter en lagändring gällande räntetak vid snabblån, vilken trädde i kraft i juni 2013, visade
det sig att antalet fordringsmål minskade i samband med kreditgivningsföretag. Det här är
data från en undersökning som Institutet för kriminologi och rättspolitik gjorde i en översikt
Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa
(9/2016), vilken tas upp i regeringens proposition (RP 230/2018). Speciellt hos gruppen unga
vuxna minskade domarna i fordringsmål. Problemet med snabblåneföretagen fortsatte dock,
även om antalet domar i fordringar minskade. Eftersom ett räntetak infördes på krediter
under 2000 euro, höjde många kreditgivningsföretag sina maximilånebelopp, vilket i sin tur
ledde till att den genomsnittliga storleken på fordringar steg. Det framkom också i
granskningen att 47,3 % av gäldenärerna hade en skuld i samband med ett
kreditgivningsföretag och att 64,3 % av dessa gäldenärer var unga vuxna med minst en skuld
från ett kreditgivningsföretag. Som ett resultat av reformen, förflyttades endast
skuldproblematiken från snabblåneföretag till övriga låneföretag med större krediter. (RP
230/2018, ss. 7, 12).
I artikeln Allt fler har skulder upp över öronen – rådgivare i Vasa: ”Finns inget bra med
snabblån”, skriven av Sofia Nygård i Vasabladet (31.8.2019), anser Ann Christine Levlin
att klart över hälften av alla kunder som söker hjälp vid Ekonomi- och skuldrådgivningen i
Vasa har tagit snabblån. En av orsakerna är att snabblån är en lättillgänglig utväg för personer
med behov av kapital. Levlin säger också att ”det är lätt att hamna i ett ekorrhjul”. Eftersom
Ekonomi- och skuldrådgivningen från årsskiftet flyttades från kommunerna till
rättshjälpsbyråerna så har det inte samlats någon statistik ännu. Levlin understryker dock att
”de [antalet kunder] har i alla fall inte minskat.” Summorna som folk idag lånar är höga, ”de
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rör sig mellan 30 000 och 100 000 euro”, förklarar Levlin. Det är ingen lätt match att reda
ut sådana skulder som konstant växer och Levlin säger att folk ofta söker hjälp alldeles för
sent.
Om en person inte har möjlighet att betala sina skulder, innebär det att hen är överskuldsatt.
När inkomsterna inte längre räcker till att täcka kreditamorteringar och betalning av fakturor
och skulder på varken kort- eller lång sikt, är överskuldsatthet ett faktum. När skulder börjar
betalas av med andra och nya skulder uppstår snabbt en ond skuldspiral. Enligt ekonomioch skuldrådgivningen behöver inte alltid skuldsatthet uppstå som en följd av att leva över
sina tillgångar utan överskuldsatthet kan även uppkomma som ett resultat av arbetslöshet,
konkurs i eget företag, sjukdom eller oväntade omständigheter som medför höga kostnader.
En följd av överskuldsatthet är en betalningsanmärkning hos kreditupplysningen.
(Rättsväsendet, 2018d).

1.2 Syfte och problemformulering
Syftet med det här examensarbetet är att redogöra för hur betalningsanmärkningar uppstår,
vilka betalningsanmärkningarnas konsekvenser är samt att undersöka kunskapen om
betalningsanmärkningarnas konsekvenser bland unga vuxna i Österbotten. För att uppnå
syftet kommer jag bl.a. att studera lagtexter, regeringspropositioner samt aktuella
tidningsartiklar och övriga publikationer. Dessutom kommer följande tre frågeställningar
besvaras genom arbetet:
Hur uppstår betalningsanmärkningar?
Vilka är konsekvenserna av betalningsanmärkningar?
Har unga vuxna i Österbotten kunskap om konsekvenserna av betalningsanmärkningar?

1.3 Avgränsningar
Det här examensarbetet kommer att avgränsas till betalningsanmärkningar för
privatpersoner i Finland. I den empiriska delen kommer fokus ligga på att undersöka
kunskapen om betalningsanmärkningar bland svenskspråkiga unga vuxna i Österbotten.
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1.4 Disposition
Det här examensarbetet är uppdelat i två olika delar: den teoretiska delen och den empiriska
delen. Till teoridelen hör redogörelse av olika konsumentkrediter, bakgrunden till hur
betalningsanmärkningar uppstår genom indrivningsprocessen steg för steg samt vilka
konsekvenserna är om en privatperson hamnar i kreditupplysningsregistret. Dessutom
förklaras i slutet på den teoretiska delen betalningsanmärkningarnas utveckling i Finland,
konsekvenserna av betalningsanmärkningar både för samhället och för individen, hur en
privatperson kan gå tillväga vid skuldproblem och på vilket sätt staten arbetar för att minska
skuldsättningen i Finland. Empirin består av en kvantitativ enkätundersökning, vilken har
skickats ut till ett begränsat antal svenskspråkiga unga vuxna i Österbotten. I den empiriska
delen presenteras och analyseras resultatet från undersökningen.
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2 ALLMÄNT OM KONSUMENTKREDITER
I det här kapitlet redogörs det inledningsvis för olika konsumentkrediter som vanligtvis är
orsaken till att en betalningsanmärkning uppstår. Konsumentkrediter är enligt
konsumentskyddslagen (38/1978) krediter som en näringsidkare, i det här fallet
kreditgivaren, erbjuder till en konsument. Konsumentkrediter mellan näringsidkare och
konsumenter ingås alltid genom avtal, och om de av någon part bryts uppstår avtalsbrott.
(7:1). Olika former av konsumentkrediter som tas upp i det här kapitlet är: avbetalningsköp,
fakturabetalning, konsumentkredit utan säkerhet, konsumentkredit med säkerhet,
kreditkortskredit och snabblån.

2.1

Avbetalningsköp

Enligt konsumentskyddslagen (38/1978) innebär avbetalningsköp köp av varor som betalas
av i rater efter att varan har överlåtits till konsumenten. Fram till att konsumenten har betalat
hela priset eller en viss del av raterna som ska betalas efter överlåtelsen av varan, har
näringsidkaren rätt att återta varan. Med andra ord blir den del av priset som betalas efter
överlåtelsen en kredit, eftersom konsumenten vanligtvis betalar en handpenning vid
köpbeslutet. (Konsumentskyddslag 38/1978, 7 kap. 7 §; Konkurrens- och konsumentverket,
2019b).
Idag är det relativt lätt att köpa så gott som allt på avbetalning. Avbetalningsköp kan ingås
både i fysiska butiker men även via internetet. Många gånger är tröskeln till att köpa på
avbetalning lägre när det sker via internetet, eftersom det då inte finns någon som vet att
konsumenten inte egentligen har råd med varorna ifråga. Konsumenter kan köpa allt från
hemelektronik, möbler och kläder till resor, mat och fordon på avbetalning idag. Problemet
med avbetalningsköp är att det alltid blir dyrare att köpa på kredit istället för att betala
kontant. Utöver att konsumenterna måste betala tillbaka hela beloppet tillkommer bland
annat ränta, administrativa avgifter och uppläggningsavgifter. Även om räntan kan ses som
låg, så är den effektiva räntan ofta hög. (Advisa AB, 2019).

I en intervju med Svenska Yle säger Angelica Löfqvist, ekonomisk handledare vid
Föregångarna, att avbetalningsskulderna har ökat avsevärt. Hon betonar att man idag kan
köpa vad som helst och när som helst på avbetalning, vilket leder till att folk har ännu svårare
att hålla koll på sin ekonomi. (Westergård & Palmgren, 2017a).
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2.2 Fakturabetalning
Om en person köper varor där betalningen sker med hjälp av faktura används
fakturabetalning. Det här betalningssättet är vanligt vid köp från internet. Fakturabetalning
är säkrare för konsumenten på det vis att fakturan vanligen betalas först när varan levererats
eller tjänsten utförts. En negativ del i fakturabetalningar är att det ofta tillkommer en
fakturaavgift som drabbar konsumenten. Eftersom en faktura endera skickas som en fysisk
faktura eller som en elektronisk faktura, är det skäl att vara medveten på vilket sätt den
levereras för att minska risken för förseningar i betalningen. (Hallå konsument, 2017).

2.3 Konsumtionslån utan säkerhet
Konsumtionslån utan säkerhet, blancolån eller privatlån är lån som fås utan säkerhet.
Eftersom lånet fås utan säkerhet medför det också högre avgifter och räntor än lån som fås
mot säkerhet. Konsumtionslån utan säkerhet har längre återbetalningstid än snabblån men
inte alls lika lång återbetalningstid som ett lån med säkerhet. Återbetalningstiden är oftast
några år. Orsaken till att folk lyfter konsumtionslån utan säkerhet är att de inte har någonting
att sätta som säkerhet eller någon som kan agera som borgensman. Syftet med
konsumtionslån är många gånger att få pengar till exempelvis varor, resor eller andra
upplevelser som man inte sparat tillräckligt till. (Svea Ekonomi, 2018).

2.4 Konsumtionslån med säkerhet
Vid anskaffning av större engångsanskaffningar kan det ibland krävas extra finansiering. Ett
alternativ kan vara att ansöka om konsumtionslån med säkerhet. Som säkerhet är det vanligt
att sätta sin ägda bostad eller annan större tillgång. Vanliga orsaker till att en person ansöker
om konsumtionslån med säkerhet är vid investeringar så som bil, båt eller husvagn. Ansökan
om konsumtionslån med säkerhet sker hos borgenärerna och samtidigt anpassas
återbetalningstid, månadsrater och förfallodag enligt den ansökandes livssituation. Övriga
avgifter

som

tas

upp

under

lånets

gång

är

exempelvis

avtalsavgifter

och

betalningspåminnelser. Avgifter som banker får uppbära från gäldenärerna har ändrats och
minskats från och med 1.9.2019. (Nordea, 2019).
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2.5 Kreditkort
Kreditkort är ett mångsidigt betalkort som möjliggör köp på kredit. Kreditkort kan användas
som betalningsmedel vid majoriteten av alla affärer både i Finland, internationellt och på
internetet, som har betalkort som betalningsmöjlighet. Precis som med ett betalkort är det
många gånger möjligt att både göra kontantuttag och betala fakturor med ett kreditkort. I de
allra flesta fall uppbärs en månadsavgift för ett kreditkort, samt räntor på krediten som inte
betalas tillbaka på förfallodagen. Vanligtvis betalas krediten av en gång i månaden, men om
man väljer att endast amortera av en del av den totala krediten så tillkommer en ränta varje
månad. Detta leder till att den totala räntan blir högre och högre för varje månad.
(Finansinspektionen, 2018).
Fördelen, och den största orsaken till att folk använder sig av kreditkort, är att ett kreditkort
kan underlätta vardagen genom att ge konsumenten möjlighet att sköta oväntade utgifter. På
så sätt kan innehavaren själv bestämma hur mycket hen är beredd att amortera, från
minimibeloppet till kreditens totalbelopp, varje månad och i hur många rater. En annan
fördel är att du endast betalar en månadsavgift varje månad, och att den avtalade
betalningstiden på oftast en månad är räntefri. (Aktia, 2018).
Enligt Persson och Teclemariam Bahtas kandiatuppsats är en nackdel med kreditkort att
”konsumenten utsätter sig för onödiga och ökade kreditskulder.” Skribenterna poängterar
även att det finns andra faktorer som medför kostnader, så som uttagsavgifter vid
bankautomater och transaktioner som görs i en främmande valuta. (Persson & Teclemariam
Bahta, 2013, ss. 7-8).

2.6 Snabblån
Snabblån lanserades på den finska marknaden år 2005. Snabblån, snabbkredit eller
korttidskredit är ett lån på en mindre summa som snabbt går att anhålla om via
mobiltelefonen eller internetet. Efter ansökningen betalas lånet ut snabbt. Dessutom har
lånen relativt korta återbetalningstider, högst tre månader, och de är kända för sina höga
räntor och avgifter. Unikt för snabblån är också att man inte behöver någon säkerhet för de
pengar som man lånar via snabblåneföretag. Även om snabblån är ett relativt nytt fenomen
så finns det idag många företag som erbjuder snabblån till behövande. (RP 230/2018, s. 3;
"SMS-lån", u.å.; Finansinspektionen, 2018).
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Problemen med snabblån är många. De största problemet är de höga räntorna kombinerat
med den korta återbetalningstiden. Teoretiskt sett så är den korta återbetalningstiden inte ett
problem, men i praktiken blir det snabbt ett problem. En konsument som lyfter ett snabblån
har ofta som avsikt att få lättillgängliga pengar direkt. En person med likviditetsproblem från
tidigare, kommer högst troligen inte ha möjlighet att kunna betala tillbaka det lånade
beloppet inom utsatt tid. Det är i det här skedet som problemen börjar hopa sig. Räntorna
växer fortfarande och steget till att ta ett nytt snabblån för att kunna betala bort det gamla
lånet är frestande. På grund av att snabblåneföretagen inte gör en lika omfattande
kreditundersökning som exempelvis banker, är det ingenting som stoppar en redan skuldsatt
person att ansöka om ett nytt snabblån när personen i fråga behöver mer pengar till nöjen,
impulsinköp eller vardagliga utgifter. Dessutom så kan snabblån vara ett lättillgängligt
alternativ när banken inte längre ger fler lån som en följd av tidigare betalningsstörningar.
(Snabblån24, u.å.).
Enligt den nya rapporten Snabblån har förvärrat skuldproblemen (2019c), publicerad av
Konkurrens- och konsumentverket, är snabblån även ett känt problem bland
spelmissbrukare. Personer med penningproblem använder sig av snabblån för att finansiera
sitt spelande när de egna pengarna inte räcker till. Det finns ingen statistik på hur många
som har fått skuldproblem som en följd av snabblån, men det går dock att konstatera att det
är mycket vanligt med skuld- och spelproblem bland personer som lyft snabblån. Största
delen av de spelmissbrukare som söker hjälp har nämligen lyft snabblån. Konkurrens- och
konsumentverket tar även upp marknadsföringen av snabblån som ett problem, eftersom den
ofta är aggressiv och riktad till utsatta personer i behov av pengar.
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3

HUR UPPKOMMER EN BETALNINGSANMÄRKNING

I det här kapitlet förklaras vad en betalningsanmärkning är och dessutom utreds det på vilket
sätt en betalningsanmärkning uppstår och vilka delar indrivningsprocessen består av.

3.1 Allmänt om betalningsanmärkningar
Enligt kreditupplysningslagen (527/2007) är kreditupplysningar information om den
registrerades ”betalningsförmåga eller betalningsvilja eller förmåga att uppfylla sina
åtaganden”. (1:6). En fysisk person som har en betalningsanmärkning visar också på att hen
har bristfällig betalningsförmåga. När en person har fått en betalningsanmärkning i ett
kreditupplysningsregister, betyder det samtidigt att det av en myndighet har konstaterats att
personen i fråga har betalningsstörningar. (1:13). De vanligaste krediterna som orsakar
betalningsanmärkningar

är

snabblån,

kreditkortskrediter,

avbetalningskrediter

och

konsumentkrediter med säkerhet. (RP 230/2018, s. 5).
En betalningsanmärkning uppkommer inte direkt från en obetald räkning, utan det ligger en
relativt lång process bakom en betalningsanmärkning. Genom att inte betala en faktura eller
skuld,

kan

du

som

konsument

alltså

få

en

betalningsanmärkning

i

ett

kreditupplysningsregister. Om skulden betalas i sin helhet efter att betalningsanmärkningen
har uppkommit kan indrivningsbyrån på gäldenärens begäran meddela om detta till
kreditupplysningsföretaget,

varpå

uppgifter

om

betalningen

tillsätts

till

betalningsanmärkningen. En betalningsanmärkning uppstår även som en följd av att
kommunen beviljar en social kredit, om Garantistiftelsen går i borgen för ett
skuldsaneringslån samt vid skuldsanering för privata personer. (Rättsväsendet, 2018a; CashIn Consulting Ab, 2019a).
Orsaken till att det finns betalningsanmärkningar är för att skydda parter som ingår avtal. En
konsument vill vara säker på att hen kommer att få sin vara eller tjänst levererad, och en
näringsidkare vill vara säker på att konsumenten har möjlighet att betala för sig. (Nordman,
2013, ss. 20-21).
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3.2 Indrivningsprocessen
Indrivningsprocessen

för

konsumenter

är

indelad

i

olika

steg.

Syftet

med

indrivningsprocessen är att driva in den skuld som gäldenären lämnat obetald eller göra upp
en betalningsplan. Indrivningsprocessen består av frivillig indrivning samt rättslig
indrivning. Till den frivilliga indrivningen hör betalningspåminnelser och betalningskrav
(figur 1). Vanligtvis sköts betalningspåminnelserna av borgenären och betalningskraven av
en indrivningsbyrå. Om en skuld inte betalats genom den frivilliga indrivningen, följer
rättslig indrivning. Till rättslig indrivning hör domstolsbeslut och utmätning (figur 2). Om
en person vet med sig att hen inte kommer att kunna betala skulderna som redan finns, kan
man kräva att skulden går direkt till den rättsliga indrivningen. (Indrivningslag 513/1999, 4
c §; Rättsväsendet, 2019b).

Fakturans
förfallodag

Betalningspåminnelse 1

Betalningspåminnelse 2

Betalningskrav 1

Betalningskrav 2

Figur 1 Den frivilliga indrivningen.

Stämning

Domstolsbeslut

Betalningsanmärkning

Utmätning

Figur 2 Den rättsliga indrivningen.

3.2.1 Betalningspåminnelse
Betalningspåminnelsen är en del av den frivilliga indrivningen, vilken skickas ut av
borgenären till gäldenären med avsikt att påminna om förfallen skuld. Enligt
indrivningslagen (513/1999) får betalningspåminnelseavgiften uppgå till max fem euro per
påminnelse. (10 a §). En betalningspåminnelse får skickas ut till konsumenten tidigaste efter
14 dagar räknat från originalfakturans förfallodag. Betalningspåminnelse nummer två får
skickas ut efter 14 dagar från den första betalningspåminnelsen. (10 b §).
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Tillsammans med påminnelseavgiften får borgenären även uppta dröjsmålsränta, vilken
gäldenären har skyldighet att betala som en följd av avtalsbrott. Dröjsmålsräntan räknas från
och med förfallodagen. Dröjsmålsräntan beräknas genom att addera 7,0 procentenheter till
periodens referensränta, vilken publiceras i ett pressmeddelande av Finlands bank varje
halvår. Finlands banks referensränta grundar sig på Europeiska centralbankens ränta.
Referensräntan är under perioden 1.7.2019 – 31.12.2019 0,0 %, vilket gör dröjsmålsräntan
7,0 % per år. Dröjsmålsräntan kan krävas från gäldenären för högst 180 dygn från
förfallodagen. (Finlands Bank, 2019; Konkurrens- och konsumentverket, 2014).

3.2.2 Betalningskrav
Om gäldenären inte betalar sin skuld till borgenären trots två betalningspåminnelser, får
skulden skickas vidare till en indrivningsbyrå. När en fordran skickats vidare till en
indrivningsbyrå, uppstår i det här skedet ännu inte en betalningsanmärkning.
Indrivningsbyråernas uppgift är att skicka ut betalningskrav för att driva in obetalda skulder,
även betalningskraven regleras i indrivningslagen (513/1999, 5 §). Vid indrivning av
fordringar ska god indrivningssed följas. (4 §). Det är konsumentombudsmannen som ska
övervaka att indrivningsbyråerna uppfyller god indrivningssed i den frivilliga indrivningen
när det gäller konsumentfordringar. (12 §). Indrivningsbyrån i fråga får, enligt
indrivningslagen, skicka ut det första betalningskravet först 14 dagar efter att den senaste
betalningspåminnelsen skickats ut. Samma sak gäller det andra betalningskravet, vilket får
skickas ut först 14 dagar efter det första betalningskravet. (10 b §).
Det första betalningskravet får, enligt 10 a § i indrivningslagen (513/1999), uppgå till högst:
”a) 14 euro, om fordrans kapital uppgår till högst 100 euro,
b) 24 euro, om fordrans kapital överstiger 100 euro, men uppgår till högst 1 000 euro,
c) 50 euro, om fordrans kapital överstiger 1 000 euro”

När det gäller det andra betalningskravet på samma fordran, får det krävas endast hälften av
det första betalningskravets summa. Med andra ord motsvarande 7 euro, 12 euro och 25 euro.
För en direkt utmätningsbar fordran får betalningskravet vara högst 14 euro.
Av gäldenären kan det, enligt 10 d § i indrivningslagen (513/1999), krävas totalt högst
följande summor som indrivningskostnader:
”1) 60 euro, om fordrans kapital uppgår till högst 100 euro,
2) 120 euro, om fordrans kapital överstiger 100 euro, men uppgår till högst 1 000 euro,
3) 210 euro, om fordrans kapital överstiger 1 000 euro.”
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Endast om indrivningen har varit exceptionellt svår kan kostnaderna överskridas. Trots detta
får det av en direkt utmätningsbar konsumentfordran endast krävas totalt 51 euro som
indrivningskostnader av gäldenären.

3.2.3 Tingsrätten
Om en faktura trots betalningspåminnelser och betalningskrav inte blir betald eller en
betalningsplan är upplagt, kan gäldenären tas till tingsrätten. En ansökan om ett
domstolsbeslut till tingsrätten kan göras tidigaste åtta veckor efter originalfakturans
förfallodag, samt att det måste ha gått två veckor efter det andra betalningskravet. Det är
borgenären eller indrivningsbyrån som gör den här stämningsansökan. Orsaken till att ett
ärende tas till tingsrätten är för att få ett domstolsbeslut. Efter ett domstolsbeslut kan
myndigheterna påbörja indrivningen av skulden genom utmätning. (Rättsväsendet, 2019b).
När ett ärende går så långt som till tingsrätten tillkommer det domstols- och
rättegångskostnader, vilka gäldenären tvingas att betala. Det är i det här skedet som skulden
ökar drastiskt, speciellt om originalskulden varit förhållandevis låg. Domstolsavgiften
gällande tvistemål som gjorts genom tredskodom i tingsrätten är 65 euro eller 86 euro
beroende på om uppgifterna har getts till tingsrättens datasystem elektroniskt eller inte.
Eftersom det oftast är indrivningsbyråer som sköter om ansökan är det vanligaste med en
domstolsavgift på 65 euro. Det tillkommer också rättegångskostnader, vilka ligger på 50 –
160 euro beroende på skuldens storlek. Med andra ord höjs kostnaderna på skulden med 115
– 246 euro i samband med ett domstolsbeslut. (Rättsväsendet, 2019b; Lag om domstolsavgift
1455/2015, 2 §; Justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall
dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken 1311/2001, 3 §).
När en skuld överlämnats till tingsrätten finns det fyra alternativ för gäldenären. Det första
alternativet är helt enkelt att betala av hela skulden samt stämnings- och rättegångskostnader.
På så vis undviks samtidigt en betalningsanmärkning. Det andra alternativet är att uppgöra
ett betalningsavtal tillsammans indrivningsbolaget och borgenären innan ett domstolsbeslut
fåtts i ärendet. På så sätt undviks rättegångskostnader men dessvärre uppstår en
betalningsanmärkning i alla fall. Om gäldenären anser att ärendet är felaktigt på något vis
behandlas ärendet som ett tvistemål i domstolen. I sådana fall måste det finnas belägg för
varför stämningsansökan bestrids. Om gäldenären inte blir dömd att betala skulden, uppstår
inte heller någon betalningsanmärkning. Det sista alternativet är att gäldenären inte besvarar
den stämningsansökan som skickas till hen. Då betyder det att skulden är befogad och ostridd
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och i sådana fall meddelar tingsrätten tredskodom. Enligt Statistikcentralen (2019b)
definieras tredskodom på följande vis: ” Dom som kan ges i ett dispositivt tvistemål och som
baserar sig på en parts passivitet eller frånvaro från rättens sammanträde eller en parts
underlåtelse att avge svar.” En tredskodom verkställs på samma sätt som en lagakraftvunnen
dom, och domen överförs följaktligen till domregistret. Från domregistret får
kreditupplysningsföretag uppgifter om tredskodomar, och på så vis uppstår också en
betalningsanmärkning.

Processen

för

att

få

en

betalningsanmärkning

i

kreditupplysningsregistret är med andra ord relativt lång. (Rättsväsendet, 2019b;
Konkurrens- och konsumentverket, 2014; RP 190/2017, s. 5).

3.2.4 Utmätning
Efter att en dom fåtts är det utmätningsmannens uppgift att skicka ut ett meddelande om
anhängighet, det vill säga att ärendet är överlämnat till utmätningen. I meddelandet
framkommer uppgifter om skulden i fråga och en sista betalningsuppmaning. Om gäldenären
i det här skedet inte kan betala sin skuld följer utmätning. När utmätningen påbörjas adderas
samtidigt ytterligare en avgift till skuldbeloppet. Utmätningsavgiften baserar sig på skuldens
belopp med en minimiavgift på 2,50 euro vid en skuld på högst 14 euro och om en skuld är
över 8 400 euro är utmätningsavgiften 210 euro. (Rättsväsendet, 2019b; Förordning om
utsökningsavgifter 35/1995, 2 §).
I huvudsak utmäts skulden genom inkomster och egendom i den ordning som beskrivs enligt
4 kap. 24 § i utsökningsbalken (705/2007):
”Utmätningsordningen
Egendom skall utmätas i följande ordning:
1) pengar eller fordringar i pengar eller lön, pension eller annan periodisk
inkomst,
2) annan lös egendom,
3) fast egendom,
4) egendom som gäldenären behöver som sin stadigvarande bostad eller för sin
nödvändiga försörjning samt produktionsmedel som är nödvändiga för att
gäldenären skall kunna fortsätta med sin affärs- eller näringsverksamhet.”

För att gäldenären ska klara av sin vardag och dess utgifter, utmäts endast en del av
inkomsten. Hur stor del av inkomsten som utmäts beror bland annat på faktorer som antalet
familjemedlemmar i samma hushåll som ska försörjas av gäldenären. Bostadsbidrag,
utkomststöd, barnbidrag eller andra sociala understöd är inte utmätningsbara.
(Rättsväsendet, 2019b; Konkurrens- och konsumentverket, 2014).
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En del skulder är direkt utmätningsbara, vilket betyder att sådana fordringar får drivas in
utan domstolsbeslut eller annan utsökningsgrund. Till skulder som är direkt utmätningsbara
hör: ”böter, skatter, kommunala parkeringsavgifter, trafikförsäkringspremier samt
hälsovårdscentralens och sjukvårdsdistriktets patientavgifter” (Rättsväsendet, 2019b). Innan
en

betalningsanmärkning

uppstår

från

en

direkt

utmätningsbar

skuld

skickar

utsökningsmyndigheten först en betalningsuppmaning till gäldenären. (Indrivningslag
513/1999, 3 a §; Rättsväsendet, 2019b).
I figur 3 visas hur en faktura på 40 euro förändras under indrivningsprocessens gång. En 40
euros faktura stiger alltså med 173 euro om indrivningsprocessen fullbordas. Kravbrevens,
rättegångskostnaden och utmätningsavgiften baserar sig på skuldens belopp medan
påminnelseavgiften är samma storlek för alla skulder och domstolsavgiften baserar sig på
vilken typ av tvistemål det handlar om. Dessutom tillkommer dröjsmålsränta till beloppet
för maximalt 180 dagar. (Konkurrens- och konsumentverket, 2014).

Figur 3 Fakturabeloppets förändring under indrivningsprocessen. (Indrivningslag 513/1999; Lag om
domstolsavgift 1455/2015; Justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall
dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken 1311/2001; Förordning om
utsökningsavgift 35/1995).
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3.3 Kreditupplysningen
När en betalningsanmärkning är ett faktum hittas dessa i ett kreditupplysningsregister.
Kreditupplysningsregistren, vilka regleras i kreditupplysningslagen (527/2007) innehåller
uppgifter om en fysik persons eller företags betalningsförmåga. Kreditupplysningar berättar
för framtida borgenärer vilka förutsättningar en konsument har att uppfylla sina åtaganden,
det vill säga möjligheten att betala fakturor. (1:3). Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode
Finland Oy är de två största kreditupplysningsföretagen i Finland. Via de här bolagen kan
alla begära ut sitt eget utdrag avgiftsfritt en gång per tolv månader och kontrollera
betalningsanmärkningarna. Genom att begära ut det här utdraget, kan alla privatpersoner och
företag granska vilka uppgifter som är lagrade hos kreditupplysningen, när anteckningar är
gjorda samt vem som bett om personen i frågas kreditupplysningar. För att näringsidkare ska
kunna kontrollera sina kunders betalningsförmåga, kan de begära ut utdrag av sina kunder
från exempelvis Suomen Asiakastieto. (Rättsväsendet, 2018a).
När en person får sin första betalningsanmärkning meddelar kreditupplysningsbolaget det
här till personen i fråga i form av ett meddelande. Det här görs för att alla med åtminstone
en betalningsanmärkning ska ha vetskap om det. Senare skickas det inte alltid ett
meddelande om en ny betalningsanmärkning till den person det berör. (Rättsväsendet,
2018a).
För att kreditgivare och kreditupplysningen ska kunna ta del av varandras information och
statistik, har Suomen Asiakastieto upprättat ett system där kreditgivare kan ansluta sig, med
samtycke av kunderna. Systemet heter Kuluttajatietojen kyselyjärjestelmä. Genom detta
system ges kreditgivare möjlighet att dela och använda information om kunder vad gäller
kreditkundernas skuldsättning samt betalningsbeteende. År 2017 var 36 kreditgivare med i
det här systemet, varav två tredjedelar finns i kreditgivarregistret som förs av
regionsförvaltningsverket

i

Södra

Finland,

medan

en

tredjedel

övervakas

av

Finansinspektionen eller annan motsvarande inspektion i en EES-stat. Enligt statistik i
regeringspropositionen så visade det sig att 53,6 % av alla personer som ansökte om en ny
konsumentkredit år 2017 hade en kredit hos någon av de kreditgivare som hör till systemet
Kuluttajatietojen kyselyjärjestelmä. Motsvarande procent låg på cirka 23 när det gällde de
som vid ansökan hade tre eller fler obetalda krediter vid en annan kreditgivare som ingick i
systemet. Cirka tre procent av de sökande hade mer än tio obetalda krediter vid
ansökningstidpunkten. Dessutom visade det sig att 29 procent av de ansökande med obetalda
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krediter hos någon av kreditgivarna i systemet, hade för mindre än två månader sedan
beviljats en kredit. (RP 230/2018, ss. 6-7).
Det

finns

ingen

exakt

tid

på

hur

länge

en

betalningsanmärkning

finns

i

kreditupplysningsregistret. Det är många olika faktorer som spelar in men vanligtvis är en
betalningsanmärkning

varaktig

i

2–4

år.

Om

en

person

med

inga

tidigare

betalningsanmärkningar får en betalningsanmärkning, och skulden betalas bort inom två år,
kommer även betalningsanmärkningen att försvinna efter två år. En del kan tro att en
betalningspåminnelse försvinner ur kreditupplysningsregistret i samband med att skulden
betalas, men så är inte fallet. Det går dock att göra en anteckning till betalningsanmärkningen
som visar att på att betalningen av skulden är fulländad. Det här kan ske genom att
borgenären uppvisar intyg över betalningen av skulden. Om personen i fråga får en ny
betalningsanmärkning under tiden den föregående fortfarande finns i registret, kan det göra
att den tidigare betalningsanmärkningens varaktighet förlängs. Om en skuld inte betalats
innan betalningsanmärkningen gått ur registret, betyder det inte att den obetalda skulden till
borgenären försvinner. Borgenären har rätt att driva in skulden igen tills skulden
preskriberats. Med andra ord kan en gäldenär få fler betalningsanmärkningar på grund av
samma obetalda skuld. Preskriberingstiden av en skuld beror på om det är frågan om en
privaträttslig eller offentligrättslig skuld. (Rättsväsendet, 2018a).
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4 KONSEKVENSER AV EN BETALNINGSANMÄRKNING
I det här kapitlet behandlas konsekvenserna av betalningsanmärkningar både för
privatpersoner och för samhället. Här tas även upp betalningsanmärkningarnas utveckling i
Finland, på vilket sätt staten arbetar för att minska skuldproblemen i Finland, vad en person
kan göra om pengarna inte räcker till och vart en privatperson kan vända sig vid ekonomiska
problem samt hur överskuldsatthet kan förebyggas.

4.1 Betalningsanmärkningarnas utveckling i Finland
Enligt statistik från kreditinformationsbolaget Suomen Asiakastieto Oy (figur 4) hade
385 700 personer åtminstone en betalningsanmärkning i Asiakastietos register i september
2019. Det betyder att 7,0 % av Finlands befolkning har åtminstone en betalningsanmärkning.
Det är en ökning med 4000 personer under ett år. I genomsnitt ligger ökningen av personer
med betalningsanmärkningar på 6400 personer per år. Trots att 2019 års ökning är lägre än
genomsnittet, så har antalet personer med betalningsanmärkningar aldrig varit så här högt
vilket är en skrämmande utveckling. (Suomen Asiakastieto, 2019a; Statistikcentralen,
2019a).
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Figur 4 Personer med betalningsanmärkningar Q1 - Q3 2010 - 2019 (Suomen Asiakastieto, 2019b).
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Under de tre första kvartalen år 2019 har det enligt statistik utfärdats 1 227 100 nya
betalningsanmärkningar till privatpersoner i Finland (figur 5), vilket är en minskning på
knappa 70 000 stycken från år 2018. Det är första gången på tre år som antalet nya
betalningsanmärkningar har sjunkit. Sedan år 2011 har antalet betalningsanmärkningar alltid
varit över en miljon per år och varierat mellan 1 103 800 – 1 359 600 stycken. Från år 2011
har varje enskild skuld i en utmätning gett en betalningsanmärkning, vilket också är orsaken
till att antalet betalningsanmärkningar ökat så märkbart från och med det året. (Suomen
Asiakastieto, 2019b).
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Figur 5 Nya betalningsanmärkningar för privatpersoner Q1 – Q3 2009-2019 (Suomen Asiakastieto, 2019b).

Det skiljer sig en del hur betalningsanmärkningarna är fördelade när det gäller ålder och kön
i Finland. År 2019 (figur 6) var topp tre grupperna med betalningsanmärkningar män i åldern
25 – 39 år, där 25 – 29 åringar hade 15,2 % och både 30 – 34 åringar och 35 – 39 åringar
hade 15,8 %. Under år 2016 (figur 6) var motsvarande grupp 25 – 44 åringar. Då var 25 –
29 åringarna 15,8 %, 30 – 34 åringarna 15,7 % och 35 – 39 samt 40 – 44 åringarna 15,1%.
Grupperna med den minsta andelen betalningsanmärkningar var år 2016 under 20 åriga
kvinnor och 70 åriga kvinnor eller över, bägge med 1,1 %.
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Figur 6 Personer med betalningsanmärkningar enligt ålder och kön 30.9.2019 (Suomen Asiakastieto, 2019b).
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Figur 7 Personer med betalningsanmärkningar enligt ålder och kön 31.12.2016 (Suomen Asiakastieto Oy,
2016).

I alla åldersgrupper under både 2019 och 2016 så är det männen om har haft fler
betalningsanmärkningar i jämförelse med kvinnorna. Den största förändringen som skett
mellan de här två åren är bland 45 – 49 åriga män, där andelen har ökat med en procentenhet
från 13,5 % till 14,5 %. Det kan även konstateras att andelen betalningsanmärkningarna
jämfört mellan åren 2016 och 2019 har ökat bland alla åldersgrupper förutom hos 20 – 29
åringarna. Bland under 20 åringar är totala andelen betalningsanmärkningar samma. Det
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betyder att betalningsanmärkningarna har blivit allt vanligare bland finländare som är 30 år
och över. (Suomen Asiakastieto, 2019b; Suomen Asiakastieto Oy, 2016).

4.2 Statens åtgärder för att motverka överskuldsättning
I regeringens proposition till riksdagen (RP 230/2018) framkommer att man under flera
omgångar har försökt reglera snabblånen genom olika lagförändringar. År 2013 infördes ett
räntetak för de krediter som understeg 2000 euro, vilket gav resultat. Före införande av
räntetak kunde kreditgivarna uppta höga avgifter i form av behandlings- och
expeditionskostnader. Problemet med införandet av räntetak var att allt fler företag började
erbjuda krediter över 2000 euro istället för små konsumentkrediter. På så vis undgick de
räntetaket och på många lån blev den effektiva räntan betydligt högre än 100 procent. (s. 3).
Enligt en jämförelse av Statistikcentralens statistik från 2015 framkommer att antalet smålån
har minskat, men det genomsnittliga lånebeloppet har ökat. År 2010 beviljades ca 1,2
miljoner smålån och 2015 beviljades mer än dubbelt mindre, endast 470 000 nya smålån.
Lånebeloppet hade ändrats från 200 euro till 500 euro på fem år och återbetalningstiden hade
gått från 30 dagar till 140 dagar. Idag finns ingen uppdaterad statistik, eftersom statistiken
över kreditbeståndet har upphört 2015, men enligt uppskattning ligger det genomsnittliga
lånebeloppet idag på 2000-3000 euro. En betydlig ökning på mindre än 10 år. Även om
antalet småkrediter har minskat under de senaste 10 åren, så har lånebeloppen samt
återbetalningstiden ökat och allt fler hushåll är i behov av ekonomisk hjälp. Enligt Finlands
Banks uppskattning uppgick hushållens sammanlagda konsumtionskreditbestånd år 2017 till
19 miljarder euro, varav ca 80 procent hörde till kreditinstitutens konsumtionskreditbestånd.
Hushållens sammanlagda konsumtionskreditbestånd hade en ökning med över 6,3 miljarder
på nio år. Ett annat resultat av införande av räntetaket är att andelen kreditgivare har minskat,
även om det idag finns tillräckligt av dem. (RP 230/2018, ss. 3-4).
I konsumentskyddslagen (38/1978) finns idag bestämmelser om konsumentkrediter och
deras kostnader. Räntan på en kredit som konsumenten utnyttjar får inte överstiga 20 procent
eller 0,01 procent per dag under kreditavtalets giltighetstid. Övriga avgifter och kostnader i
samband med lånet får inte överstiga 150 euro per år. Om dessa bestämmelser bryts, upphävs
samtidigt konsumentens skyldighet till att betala såväl kreditränta som övriga
kreditkostnader. (7:17a).
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Förhoppningarna med de här lagförändringarna var, enligt före detta justitieminister Antti
Häkkänen, att ”göra prissättningen av konsumentkrediter skäligare och tydligare”
(Blomqvist, 2018). Erik Ståhl skriver i en artikel publicerad på Svenska Yle (2.9.2019) att
det redan innan lagförändringen trätt i kraft gett konsekvenser. Över en handfull med företag
inom snabblånebranschen har meddelat att de inte kommer att fortsätta bevilja lån efter första
september 2019. Eftersom den nya lagen inte påverkar lån som har ingåtts innan
förändringen, kommer en del företag att satsa endast på att få de befintliga lånen
tillbakabetalade. Marknadsföringschefen vid Financer.com, Tuukka Uimonen, bedömer att
”allt fler lånetjänster kommer att försvinna från marknaden under höstens lopp.” Orsaken är
att bolagen inte anser sig klara av att räntetaket minskats från 50 procent till 20 procent och
att kostnaderna endast får uppgå till 150 euro per år. Det går med andra ord att konstatera att
lagförändringen redan har haft positiva resultat för konsumenterna och, på lång sikt,
förhoppningsvis även för nutidens skuldproblem i Finland. (Ståhl, 2019).

4.3 Konsekvenser för samhället
En person med betalningsanmärkningar kan få svårare att få jobb och om hen på grund av
betalningsanmärkningar blir arbetslös påverkas samhället ekonomiskt. I sådana fall ökar
eventuellt arbetslöshetsersättning och allmänt bostadsbidrag. Som en naturlig följd av
exempelvis ökad ohälsa bland överskuldsatta personer ökar även sjukskrivningar, vilket i sin
tur även resulterar i konsekvenser för samhället. De här konsekvenserna är bortfall i
produktionen och högre sjukvårdskostnader. I en undersöknings gjord i Sverige,
konstaterades det att kostnaderna kan ligga på hela 100 miljarder svenska kronor per år
beroende på vilka faktorer som tas med i beräkningen. (Westergård & Palmgren, 2017b).

4.4 Konsekvenser för privatpersoner
Konsekvenserna

för

personer

med

betalningsanmärkningar

är

många.

En

betalningsanmärkning kan på många sätt försvåra en persons vardag. Orsaken till att en
person med betalningsanmärkningar kommer att ha det svårare i vardagen är för att mycket
baserar

sig

på

avtal

där

kreditupplysningar

kontrolleras.

En

person

med

betalningsanmärkningar kommer bland annat att ha svårare att få banklån, studielån samt
konsumtionskrediter. Samma sak gäller med kreditkort och avbetalningsköp, eftersom de
också är en typ av lån. Dessutom påverkas möjligheten till att lyfta snabblån, vilket i sin tur
leder till att allt fler personer väljer att lyfta ytterligare ett snabblån för att undvika
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betalningsanmärkningar. Alla myndiga personer har dock rätt till väsentliga banktjänster för
att klara av vardagen. Ett bankkort eller Visa Electron-kort kan med andra ord så gott som
alla ha, eftersom dessa kort drar pengarna direkt från kontot i realtid. Webbankskoder hör
också till grundläggande banktjänster. (Rättsväsendet, 2018a; Konsumentförbundet, 2019a).
Hyresbostäder, telefon- och internetabonnemang och försäkringar påverkas också i den grad
att en person med betalningsanmärkningar kan tvingas betala de här avgifterna i förskott
eller med extra garantier. Så länge förskottsbetalningen är gjord i tid kommer också
elektriciteten, mobilabonnemanget eller försäkringen vara i kraft. En person med
betalningsanmärkningar kommer inte automatiskt att bli av med sitt jobb så länge hen inte
handskas med pengar i sitt yrke eller har ett ekonomiskt ansvar i sin position. (Rättsväsendet,
2018a; Konsumentförbundet, 2019a).
Utöver de direkta konsekvenserna som uppstår så är hälsoproblem mycket vanligt bland
överskuldsatta personer. I en artikel på Svenska Yle (30.10.2017) skriver Westergård och
Palmgren att hela en av sex av överskuldsatta personer har försökt ta sitt liv. Det är hela nio
gånger vanligare med både fysiska och psykiska sjukdomar bland överskuldsatta jämfört
med övriga personer. Ofta förekommande fysiska sjukdomar är bland annat hjärt- och
kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och högt blodtryck samtidigt som depression, sömnlöshet och
ångest är de vanligaste av psykiska problemen. Som en följd av att en person med en
betalningsanmärkning inte kan exempelvis ha hyresbostad, lyfta lån från banker eller övriga
konsumentkrediter så lämnas personerna lätt utanför samhället. Inte nog med de ekonomiska
påföljderna av en betalningsanmärkning så drabbas skuldsatta även på det sociala planet.
(Westergård & Palmgren, 2017b).

4.5 Om du inte kan betala dina räkningar
Enligt Konkurrens och konsumentverket ska en person med betalningssvårigheter betala
obetalda skulder enligt prioriteringsordningen i listan nedan:
1) Bostadskostnader så som hyra, vattenavgifter och elektricitet.
2) Nödvändiga utgifter så som mat, telefonabonnemang, dagvård och försäkringar.
3) Övriga räkningar.
Vidare är det också mest lönsamt att prioritera räkningar med små skulder framför räkningar
med stora skulder. På så sätt har gäldenären möjlighet att betala bort så många skulder som
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möjligt. Ytterligare en orsak är att procentuellt sett så blir indrivningskostnaderna högre vid
små summor, än vid större summor. Det är också viktigt att meddela borgenärerna om
eventuella betalningssvårigheter. Genom att vara ärlig och be om längre återbetalningstid,
kan en del extrakostnader i form av dröjsmålsränta och påminnelseavgifter minimeras. Alla
kostnader som kan elimineras är ett steg i rätt riktning. (Konkurrens- och konsumentverket,
2019a).
Även om du hamnar i kreditupplysningsregistret är inte din framtid förstörd. Allt går att fixa
så länge man som privatperson är villig att försöka. Det finns många olika utvägar, det gäller
bara att börja någonstans. Det första och största steget är att inse att hjälp behövs och att be
om hjälp. Som privatperson så kan du vända dig till en rad olika organisationer och
myndigheter. Privatpersoner har också möjlighet till olika former av stöd från bland annat
Folkpensionsanstalten, kommunerna och kyrkan. Dessutom är det skäl att uppdatera
eventuella förändrade inkomster till exempelvis Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten
och kommunerna eftersom skatter, stöd och andra bidrag ofta baserar sig på inkomsterna.
Det lönar sig också att förhandla med fordringsägare och borgenärer om betalningstider och
eventuella amorterings- eller räntefria perioder för att försöka komma tillbaka på banan.
(Konkurrens- och konsumentverket, 2019a).
Möjligheten att sammanslå flera små lån till ett större lån brukar också vara lönsamt eftersom
lånekostnaderna då ofta minskar. De flesta borgenärer och fordringsägare hjälper mer än
gärna till med nya betalningsarrangemang så länge personen i fråga tar kontakt i tid. En del
kommuner hjälper sina skuldsatta invånare genom att bevilja sociala krediter för att
finansiera exempelvis skuldsaneringslån. (Rättsväsendet, 2018c).

4.6 Hjälpande instanser
Hos följande instanser kan en privatperson med betalningssvårigheter söka hjälp:
Ekonomi- och skuldrådgivning
Ekonomi- och skuldrådgivningen är en lagstadgad tjänst som erbjuder ekonomi- och
skuldrådgivning avgiftsfritt för kunderna. Tidigare fanns tjänsten vid kommunerna, men från
och med 1.1.2019 finns de vid de statliga rättshjälpsbyråerna runt om i Finland. De som kan
söka hjälp vid ekonomi- och skuldrådgivningen är privatpersoner samt mindre
näringsidkare. Hos ekonomi- och skuldrådgivningen kan du få hjälp med att planera och
strukturera om ekonomin, få förslag på hur skulderna ska skötas samt att rådgivarna kan
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närvara som stöd vid möten med fordringsägare. Det är också ekonomi- och skuldrådgivarna
som hjälper till med skuldsaneringsansökningar hos tingsrätten. (Rättsväsendet, 2019a;
Konkurrens- och konsumentverket, 2019c).
Intressebevakare
En intressebevakare kan exempelvis utfärdas till en person som inte kan sköta om sina
ärenden gällande de privata tillgångarna. Intressebevakare regleras i lag om
förmyndarverksamhet (443/1999). En person med stora skuldproblem kan med andra ord
ansöka om en intressebevakare. Ansökningen görs vid magistraten, där även en utredning
över behovet görs.

Till en intressebevakares uppgift hör vanligtvis att ta hand om

huvudmannens egendom och ekonomiska tillgångar. Det betyder att huvudmannen inte
längre kan ingå avtal, och om en person inte kan ingå avtal kan hen inte heller dra på sig
mera skulder. (Magistraten, 2019a; Magistraten, 2019b).
Garantistiftelsen
Garantistiftelsen är en riksomfattande organisation, vilken i huvudsak finansieras med stöd
från Veikkaus Oy. Syftet med stiftelsen är att hjälpa hushåll med ekonomiska problem.
Garantistiftelsen kan bland annat hjälpa personer genom att ge avgiftsfria telefon- och
chatrådgivning runt om i Finland. Personerna som ber om hjälp kan vara anonyma och
genom den här rådgivningsservicen kan man få handledning kring skuldsituationen,
klientens ekonomiska situation kartläggs, information ges om olika saneringsmetoder samt
att möjligheterna till att få borgen från Garantistiftelsen utreds. Förutom att Garantistiftelsen
ger telefonrådgivning kan de också gå i borgen för saneringslån för privatpersoner med
skuldproblem och betalningssvårigheter. En betalningsanmärkning påverkar inte
möjligheten till att få beviljat borgen från Garantistiftelsen. År 2018 kontaktades, enligt en
artikel publicerad på Svenska Yle (23.1.2019), Garantistiftelsens stödlinje över 43 000
gånger, vilket var en historisk mängd. Bland de som tog kontakt med Garantistiftelsen år
2018 var det genomsnittliga skuldbeloppet 33 800 euro, vilket var en ökning med över 5 000
euro från genomsnittet år 2017. (Garantistiftelsen, u.å.a; Garantistiftelsen, u.å.b; Takuusäätiö, u.å.; Lönnqvist & Nummenmaa, 2019).
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Kyrkans diakonifond
Hos biståndsfonden Kyrkans diakonifond kan personer som är i behov av ekonomisk hjälp
ansöka om medel. Målet med fonden är att hjälpa familjer som drabbats av bland annat
olyckor, sjukdomar eller annan kris. I första hand är det lokalförsamlingen som hjälper till
med pengar eller andra medel, men om det inte är tillräckligt går det även att göra en ansökan
till stiftets eller Kyrkans diakonifond. (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, u.å.).
Skuldsanering
Första steget till att bli skuldlös är att ta hjälp via frivilliga skuldsaneringsmetoder, men om
de inte räcker till kan en överskuldsatt person ansöka om lagstadgad skuldsanering vid
tingsrätten. Skuldsanering är ett sista steg i att försöka bli skuldfri. För att bli beviljad
skuldsanering så krävs det att privatpersonen inte kan betala tillbaka skulderna och att den
ekonomiska situationen inte förväntas lösa sig utan skuldsanering. Om en person kan bli av
med skulderna genom att sälja delar av egendom, minska utgifterna eller öka inkomsterna
beviljas inte skuldsanering. Skuldsanering beviljas inte heller om insolvensen, endast är
tillfällig. (Rättsväsendet, 2019c). Enligt 1 kap. 3 § i lag om skuldsanering för privatpersoner
(57/1993) betyder insolvens: ”att gäldenären är oförmögen att betala sina skulder när de
förfaller till betalning och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.”
Sociala krediter
Enligt lag om social kreditgivning är syftet med kreditgivningen ”att förebygga ekonomisk
utslagning och överskuldsättning samt att främja en persons eller en familjs förmåga att klara
sig på egen hand” (1133/2002, 1 §). Det är upp till kommunerna om de vill ta i bruk social
kreditgivning och idag erbjuds hjälpen till cirka 44 procent av Finlands befolkning. Sociala
krediter kan erbjudas för exempelvis sociala kriser, främjande av sysselsättning och
rehabilitering, skuldsanering och för anskaffningar till hemmet. Sociala krediter kan ansökas
av personer som har för låga inkomster för att ansöka om övriga krediter, men som
fortfarande har möjlighet att betala tillbaka lånet. Ansökningen av sociala krediter görs via
kommunens socialbyrå och det är även de som beviljar en eventuell kredit. (Social- och
hälsovårdsministeriet, u.å.).
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4.7 Förebygga överskuldsättning
Ett samhälle med ett högt antal betalningsanmärkningar bland befolkningen är samtidigt
också ett tecken på ett skuldsatt samhälle. Det finns skäl för staten att arbeta emot ett
skuldsatt samhälle, med tanke på de konsekvenser som en ökad skuldsättning medför. Det
faktum att betalningsanmärkningar är ett växande problem visar bara på att en ändring måste
ske snarast.
Det finns många förslag på hur staten ska få bukt på skuldproblemet i Finland. En åtgärd
som bland annat ekonomirådgivaren Sven-Eric Holmström anser, i en artikel på Svenska
Yle (5.1.2019), vara på sin plats är att införa privatekonomi som ett obligatoriskt ämne i
skolan. Holmström påpekar att det är av vikt att speciellt andrastadiets elever borde känna
till grundbegrepp inom ekonomi, med tanke på att en flytt hemifrån blir aktuellt. Alla måste
veta hur de olika bidragen funderar, vart pengarna ska räcka, vilket boende som är bäst
anpassat till en själv och hur företag startas. (Andelin, 2019). Privatekonomi som ämne
skulle inte ha som avsikt att skrämma upp ungdomar, utan mer ge insikt och kunskap över
hur allt fungerar och vilka konsekvenserna är om privatekonomin inte tas hand om.
Ett alternativ som har varit aktuellt under en tid är införandet av ett positivt kreditregister.
Justitieministeriet anser att det i Finland finns behov av ett positivt kreditregister. Orsaken
är den framfart som skett på kreditmarknaden under de senast åren. I ett positivt
kreditregister skulle det framkomma kundernas lån och inkomster. Genom att ha det här
kreditregistret tillgängligt för kreditgivare, skulle det ge dem en möjlighet att förbättra
uppfattningarna om kundernas betalningsförmåga. I dagsläget kan kreditgivare endast
kontrollera huruvida kunderna har en betalningsanmärkning eller inte och även om det är en
bra början så förhindrar det bara en bråkdel av de redan skuldsatta att lyfta ytterligare lån.
Många länder i Europa har redan infört någon form av positivt kreditregister, bland annat
Sverige, Italien och Portugal. (Justitieministeriet, 2018, ss. 4, 24-28).
Enligt en artikel i Vasabladet (30.9.2019) framkommer det att affärschefen på Asiakastieto
Group Jouni Muhonen också meddelat i ett pressmeddelande att ”det som skulle behövas nu
är ett så kallat positivt kreditregister.” Tack vare det här registret skulle överskuldsatta
personer hittas i samband med att de ansöker om lån. Om en kreditgivare är medveten om
alla skulder som en person har, torde de inte bevilja nya krediter till redan överskuldsatta
personer. (Nygård, 2019b).
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Ytterligare en aspekt som kunde förebygga överskuldsättning är att marknadsföringen av
snabblån och blancolån borde förbättras. Marknadsföringen av konsumentkrediter regleras i
konsumentskyddslagen (38/1978) där bland annat god kreditgivningssed tas upp. (7:13).
Dessutom måste följande information nämnas vid marknadsföring av konsumentkrediter och
om så inte görs så strider reklamen mot lagen:
”1) krediträntan och övriga kreditkostnader,
2) kreditbeloppet eller kreditgränsen,
3) kreditavtalets löptid,
4) kontantpriset på nyttigheten och eventuell handpenning, om det är fråga om reklam för
krediter för finansiering av köp av en bestämd nyttighet,
5) kreditbeloppet och kreditkostnaderna sammanlagt och antalet avbetalningar.”

(Konsumentskyddslag 38/1978, 7:8).
Problemet med marknadsföringen av lån hänger oftast inte på lagstiftningen, utan på att
kreditgivningsföretagen väljer att inte följa lagen. Snabblåneföretaget J.W-Yhtiöt Oy är ett
exempel på en kreditgivare som inte följt lagstiftningen, även om den är tydlig, och blivit
dömd av marknadsdomstolen (MD:224/12). De blev dömda år 2011 med temporärt
marknadsföringsförbud, samt vite på 50 000 euro för att ha utelämnat avgörande information
som gäller kreditavtalets villkor. Snabblåneföretaget hade bland annat marknadsfört
snabblån i TV och på spårvagnar. I Tv-reklamerna fanns informationen om
kreditkostnaderna endast med i en liten knappt läsbar text synlig under drygt en sekund och
på spårvagnsreklamerna fattades alla kreditvillkor förutom kreditens belopp. Följande år,
2012, blev samma företag dömt igen till marknadsföringsförbud och ytterligare ett vite på
50 000 euro för samma lagstridigheter. Efter en utredning krävde konsumentombudsmannen
i april 2019 att J.W-Yhtiöt Oy skulle betala ytterligare 50 000 euro i vite för att ingen
förändring hade skett i marknadsföringen, trots det tidigare domstolsbeslutet från
marknadsdomstolen år 2012. (Konkurrens- och konsumentverket, 2012; Konkurrens- och
konsumentverket, 2019).
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5 EMPIRI
I det här kapitlet presenteras och förklaras val av undersökningsmetod, reliabilitet och
validitet,

val

av

respondenter

samt

hur

undersökningen

genomförs

praktiskt.

Undersökningen består av en kvantitativ undersökning för att bestyrka teoridelen i det här
arbetet.

5.1 Undersökningsmetod
I en undersökning kan man använda sig av två olika metoder för att få en uppfattning om
huruvida teorin överensstämmer med undersökningen eller inte. De två metoderna är
kvalitativ och kvantitativ undersökning, eller också en kombination av båda. Kvalitativa
undersökningar kräver ofta mer tid och resurser än vid en kvantitativ undersökning.
(Eliasson, 2013, ss. 21, 30).
Den kvalitativa metoden uttrycks oftast med hjälp av ord och är mest lämpad när det gäller
att få en bättre och djupare inblick inom ett visst område. De tillvägagångssätt som är mest
återkommande bland insamling av kvalitativ data är observationer och intervjuer. Fördelen
med en kvalitativ undersökning är att den är mer flexibel och tack vare det kan anpassas mer
utefter olika situationer som sker under undersökningens gång. Oftast kan en kvalitativ
undersökning få kunskap om saker som en kvantitativ undersökning inte kommer åt. Efter
insamlandet av data tolkas resultaten och slutsatser dras på basis av tolkningarna. (Eliasson,
2013, ss. 21-22, 27).
Den kvantitativa metoden å andra sidan uttrycks oftast genom siffror och är mer lämpad för
att nå ut till en större del av en population. De som deltar i en kvantitativ undersökning består
vanligen av ett stickprov ur en större population. Kvantitativa metoden ger en helhetsbild
över en situation från en avgränsad grupp. För att få ett så pålitligt svar som möjligt, så är
målet med en kvantitativ undersökning att få så stor del av de utvalda att delta i
undersökningen som möjligt. Ju större andel som svarar, desto mer tillförlitligt är resultatet
från undersökningen. Oftast innebär den kvantitativa undersökningen enkät- och
intervjuundersökningar bestående av frågeformulär. Undersökningen är strukturerad och
den insamlade datan analyseras relativt enkelt utifrån frågeformulärens svar. (Eliasson,
2013, ss. 21, 28-30, 44-45).
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I det här arbetet tillämpas den kvantitativa metoden. Orsaken till att den kvantitativa metoden
är bättre lämpad för det här examensarbetet är för att målet är att få en så bred undersökning
som möjligt.

5.2 Reliabilitet och validitet
I en undersökning är det viktigt att den görs på ett bra och tillförlitligt sätt. Det här görs
genom att utföra undersökningen med hög reliabilitet och validitet. Med reliabilitet avses att
undersökningen är pålitlig och det finns en möjlighet att under liknande förhållanden utföra
den upprepade gånger och samtidigt generera motsvarande resultat. För att få högre
reliabilitet krävs det att man litar på att resultatet från undersökningen är upprepningsbart.
(Eliasson, 2013, ss. 14-15).
Validitet å andra sidan handlar om huruvida undersökningen mäter det som den avsiktligen
är till för att mäta. Dessutom är det viktigt att det som undersöks är relevant för den specifika
situationen. Validiteten kan inte bli bättre än reliabiliteten, men genom högre reliabilitet fås
också förutsättningar för högre validitet. (Eliasson, 2013, ss. 16-17).

5.3 Val av respondenter
Enkätundersökningen skickades ut via e-post till alla studeranden vid Yrkeshögskolan Novia
samt att den delades på skribentens sociala medier. Alla respondenter besvarade
enkätundersökningen anonymt, med förhoppningen att svaren skulle bli mer ärliga och att
antalet respondenter skulle bli fler.

5.4 Utförande av undersökning
I det här arbetet undersöktes unga vuxnas kunskap om betalningsanmärkningar i Finland.
Undersökning genomfördes med enkätfrågor med hjälp av online undersökningsprogrammet
Google Formulär. Enkäten bestod av tio slutna flervalsfrågor formulerade delvis utgående
från teorin. Undersökningen gjordes endast på svenska. Alla frågor var obligatoriska att
svara på. Frågorna som ställdes var utformade från teorin med mål att undersöka kunskapen
om betalningsanmärkningar bland unga vuxna, med fokus på Österbotten. Innan
undersökningen skickades ut för allmänheten, gjordes en pilotundersökning av fem nära
vänner till skribenten för att kontrollera att enkäten var genomförbar utan frågetecken.
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Förhoppningen med enkätundersökningen var att få in så många svar som möjligt och därför
utformades enkäten på ett så tydligt och enkelt sätt som möjligt. Av tidigare erfarenheter får
en kortare enkätundersökning ett högre antal deltagare än en längre enkätundersökning.
Därför ansågs det att tio frågor var en lämplig mängd. Enkätundersökningen inleddes med
att förklara syftet till undersökningen och till vem enkäten riktade sig. Fråga ett till fyra
bestod av allmänna frågor gällande respondenten: ålder, kön, utbildningsnivå och huruvida
respondenten var från Österbotten eller inte. Sen följde fyra frågor gällande av
betalningsanmärkningar, där de tre första frågorna bestod av sant eller falskt-frågor. Åttonde
frågan tangerade kunskapen om konsekvenser av betalningsanmärkningar. Med de två sista
frågorna var syftet att få fram hur stor del av respondenterna som har eller har haft en
betalningsanmärkning, samt bakgrunden till betalningsanmärkningen. Enkätundersökningen
finns i sin helhet som bilaga 1.
Enkäten var tillgänglig att besvaras under nio dagar och förhoppningen var att få in
åtminstone 50 svar.
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6 RESULTAT
I det här kapitlet presenteras resultatet av enkätundersökningen. För att få en tydlig bild över
resultatet, så presenteras alla frågor tillsammans med svaren med hjälp av cirkel- eller
stapeldiagram.

Alla

tio

frågor

redovisas

i

den

ordning

som

de

ställdes

i

enkätundersökningen. Enkätundersökningen var tillgänglig under tiden 7.10.2019 –
15.10.2019 och deltagarantalet med fullföljda enkätsvar blev 494 stycken.

6.1 Fråga 1 – 4
Av respondenterna var 46,6 % (230 personer) 22 – 25 år, 39,1 % (193 personer) 18 – 21 år
och 14,4 % (71 personer) var 26 – 29 år (figur 8). Andelen kvinnliga respondenter var 69 %
(341 stycken), manliga 30,8 % (152 stycken) och en person valde att inte uppge kön (figur
9). Det går att konstatera att majoriteten av respondenterna har en högsta eller pågående
utbildning på yrkeshögskole- eller universitetsnivå 83,6 % (figur 10), d.v.s. tredje stadiet och
att största delen, 83,2 %, är från Österbotten (figur 11).
Ålder:

Kön:
0,2 %

14,4 %

30,8 %

39,1 %

69,0 %

46,6 %

18 - 21

22 - 25

26 - 29

Figur 8 Fördelning enligt ålder.

Min högsta nuvarande eller pågående
utbildning är:
0,6 %

15,8 %

Man

Kvinna

Figur 9 Fördelning enligt kön.

Jag bor eller är uppvuxen i Österbotten

16,8 %

83,2 %

83,6 %

Grundskola Gymnasie/yrkesskola

Vill ej uppge

Universitet/Yrkeshögskola

Figur 10 Fördelning av utbildning.

Ja

Nej

Figur 11 Fördelning enligt region.
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6.2 Fråga 5 – 8
Fråga fem, sex och sju består av tre olika påståenden från tre olika situationer som en
betalningsanmärkning kan eller inte kan grunda sig i. Syftet var att undersöka unga vuxnas
kunskap om från vilka situationer en betalningsanmärkning kan uppstå. Frågorna besvarades
med ”sant” alternativt ”falskt”.
På fråga fem En betalningsanmärkning kan uppkomma av en obetald skuld till FPA (figur
12) svarade 88,1 % av respondenterna att en betalningsanmärkning kan uppkomma av en
obetald skuld till Folkpensionsanstalten (FPA). 11,9 % eller 59 respondenter trodde att en
skuld från FPA inte kan leda till en betalningsanmärkning. Det rätta svaret är att en skuld
från FPA kan leda till en betalningsanmärkning om den inte betalas inom utsatt tid eller
enligt överenskommen betalningsplan (Folkpensionsanstalten, 2013).

En betalningsanmärkning kan uppkomma av
en obetald skuld till FPA.
11,9 %

88,1 %

Sant

Falskt

Figur 12 Fördelning av fråga fem.

Fråga sex Det behövs alltid ett domstolsbeslut innan en obetald räkning kan gå till utmätning
(figur 13) handlade om huruvida det alltid krävs ett domstolsbeslut för att en obetald skuld
ska kunna gå till utmätningen. På den här frågan svarade hela 29,4 % (145 personer) sant
medan 70,6 % svarade falskt. Rätt svar på frågan är falskt, då det på direkt utmätningsbara
skulder inte krävs något domstolsbeslut (Rättsväsendet, 2019b).

33

Det behövs alltid ett domstolsbeslut innan en
obetald räkning kan gå till utmätning.

29,4 %

70,6 %

Sant

Falskt

Figur 13 Fördelning av fråga sex.

På fråga sju En betalningsanmärkning försvinner ur kreditupplysningsregistret i samband
med att du betalat din skuld (figur 14) ansåg sig 88,9 % veta att en betalningsanmärkning
inte försvinner ur kreditupplysningsregistret i samband med att skulden betalas, vilket också
är sant (Rättsväsendet, 2018a). 11,1 % svarade att en betalningsanmärkning skulle försvinna
ut kreditupplysningsregistret i samband med att skulden betalas.

En betalningsanmärkning försvinner ur
kreditupplysningsregistret i samband med att
du betalat din skuld.
11,1 %

88,9 %

Sant

Falskt

Figur 14 Fördelning av fråga sju.
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Fråga åtta Följande påståenden är konsekvenser av en betalningsanmärkning. Vilka
konsekvenser kände du till från innan? (figur 15) tangerar en del konsekvenser av
betalningsanmärkningar och bestod av kryssrutor. Respondentens uppgift var att kryssa för
de konsekvenser som hen kände till från tidigare. Det fanns nio uppräknade konsekvenser
samt ett alternativ till de som inte var medveten om någon konsekvens. De tre kändaste
konsekvenserna var: svårare att få lån 93,7 % (463 svar), svårare att ingå hyreskontrakt för
bostad 85,6 % (423 svar) och svårare att få kreditkort 77,7 % (384 svar). De tre konsekvenser
med minst svar var: svårare att teckna försäkringar 51,4 % (254 svar), svårare att få studielån
41,3 % (204 svar) och svårare att ingå internet- samt mobilabonnemang 37,0 % (183 svar).
Av alla 494 respondenter svarade 3,2 % eller 16 personer att de inte var medvetna om någon
av följande konsekvenser.

Följande påståenden är konsekvenser av en
betalningsanmärkning. Vilka konsekvenser kände du till från
innan?
Jag var inte medveten om någon av följande konsekvenser.

3,2 %

Svårare att betala på avbetalning.

67,8 %

Svårare att få jobb som handskas med pengar.

61,9 %

Svårare att teckna försäkringar.

51,4 %

Svårare att ingå internet- samt mobilabonnemang.

37,0 %

Svårare att köpa på faktura.

57,9 %

Svårare att få studielån.

41,3 %

Svårare att få kreditkort.

77,7 %

Svårare att ingå hyreskontrakt för bostad.

87,4 %

Svårare att få lån.

93,7 %
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 15 Fördelning av konsekvenser.

6.3 Fråga 9 – 10
De två sista frågorna handlade om huruvida respondenten hade eller hade haft en
betalningsanmärkning eller inte. Syftet var att undersöka hur stor andel av de unga vuxna i
den här undersökningen som hade eller hade haft en betalningsanmärkning, samt ur vilken
typ av skuld betalningsanmärkningarna hade uppstått.
Fråga nio: Har du eller har du haft en betalningsanmärkning? (figur 16). Av respondenterna
hade 30 personer kommit i kontakt med åtminstone en betalningsanmärkning. 18 stycken
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hade för tillfället en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret och 12 stycken hade
haft en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret. Det betyder att 6,1 % av
respondenterna hade kommit i kontakt med betalningsanmärkningar. Majoriteten, 464
stycken, hade dock inte kommit i kontakt med betalningsanmärkningar vid
undersökningstillfället.

Har du eller har du haft en
betalningsanmärkning?
2,4 %

3,6 %

93,9 %

Ja, jag har haft en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret.
Ja, jag har en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret just nu.
Nej, jag har aldrig haft en betalningsanmärkning.
Figur 16 Fördelning av betalningsanmärkningar.

Av statistik från enkätundersökningen kan det utläsas att av respondenterna som svarade att
de varken bor eller är född i Österbotten, fanns det 10 personer som har kommit i kontakt
med betalningsanmärkningar (tabell1). Det betyder att av respondenterna utanför
Österbotten i den här undersökningen har 10 av 83, d.v.s. 12,0 % kommit i kontakt med
betalningsanmärkningar.
Bland

Österbottningar

har

20

personer

av

411

kommit

i

kontakt

med

betalningsanmärkningar, vilket ger en andel på 4,9 %. Från tabell 1 kan det också utläsas att
den största gruppen med betalningsanmärkningar enligt ålder är kvinnor i 22 – 25 års ålder,
den vanligaste utbildningsnivån är på tredje stadiet och de flesta respondenter är kvinnliga
österbottningar. Resultatet är inte oväntat med tanke på att den största delen av alla
respondenter är just kvinnliga österbottningar i åldern 22 – 25, vilka studerar på tredje
stadiet.
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Tabell 1 Fördelning över respondenter som har eller har haft betalningsanmärkningar.

Ålder
18 - 21
22 - 25
26 - 29
Utbildning
Grundskola
Yrkesskola/gymnasium
Yrkeshögskola/universitet
Födelse- eller boendeplats
Bor eller född i Österbotten
Bor eller född utanför Österbotten

Män

Kvinnor
1
3
6

6
9
5

1
2
7

0
5
15

9
1

11
9

Fråga tio: Om du har eller har haft en betalningsanmärkning, varifrån grundar den sig? Välj
ett eller flera alternativ (figur 17). Orsakerna till att en betalningsanmärkning uppstått är
varierande, men den överlägset vanligaste orsaken var som en följd av fakturaköp, vilket 17
betalningsanmärkningar bland respondenterna grundade sig på. Andra vanliga orsaker var
avbetalningsköp och snabblån. Den ovanligaste orsaken till att en betalningsanmärkning
uppstått var som en följd av kreditkort. I den här frågan hade respondenterna även möjlighet
att svara öppet på frågan, vilket fyra personer gjorde. De svarade att en obetald räkning var
orsaken till en betalningsanmärkning, men inte vilken typ av kredit den grundat sig i, vilket
gör det omöjligt att veta från vilken kredit betalningsanmärkningen uppstått.

Om du har eller har haft en
betalningsanmärkning, varifrån grundar den
sig? Välj ett eller flera alternativ.
Förälder som utnyttjade betalningsuppgifter

1

Böter

1

Obetald räkning

4

Fakturaköp

17

Avbetalningsköp

7

Kreditkort

3

Snabblån

8

0

2

4

6

8

10

Figur 17 Fördelning av betalningsanmärkningens grunder.
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7 RESULTATANALYS
Syftet med det här examensarbetet är att redogöra för hur betalningsanmärkningar uppstår,
vilka betalningsanmärkningarnas konsekvenser är samt att undersöka kunskapen om
betalningsanmärkningarnas

konsekvenser

bland

unga

vuxna

i

Österbotten.

Frågeställningarna i det här examensarbetet var följande:
Hur uppstår betalningsanmärkningar?
Vilka är konsekvenserna av betalningsanmärkningar?
Har unga vuxna i Österbotten kunskap om konsekvenserna av betalningsanmärkningar?
I det här kapitlet analyseras resultaten från undersökningen. Frågorna analyseras främst med
fokus på de österbottniska respondenternas svar. Det här görs för att undersöka kunskapen
om betalningsanmärkningar och dess konsekvenser. Här besvaras samtidigt den tredje
frågeställningen: Har unga vuxna i Österbotten kunskap om konsekvenserna av
betalningsanmärkningar.
Med tanke på att majoriteten av dem som studerar vid Yrkeshögskolan Novia är mellan 22
och 25 år och har anknytning till Österbotten, så var resultatet på frågorna 1 – 4 väntat.
Enkätundersökningen delades även på skribentens sociala medier, och eftersom skribenten
är en österbottnisk kvinna i samma ålder som majoriteten och studerar på tredje stadiet, så
har det också påverkat vem som enkäten nått ut till.
Fråga fem, sex och sju var ställda för att undersöka den allmänna kunskapen om
betalningsanmärkningar. Enligt tabell 2 går det att konstatera att respondenterna utanför
Österbotten

med

inga

betalningsanmärkningar

hade

bäst

kunskap

om

betalningsanmärkningar. Samtidigt visade det sig att respondenterna utanför Österbotten
som hade eller hade haft en betalningsanmärkning hade minst kunskap om
betalningsanmärkningar av alla respondenter i den här undersökningen. Bland
österbottningar går det att konstatera att respondenterna utan betalningsanmärkningar hade
bättre kunskap om betalningsanmärkningar än de med betalningsanmärkningar. Brist på
kunskap verkar med andra ord vara en bidragande orsak till att betalningsanmärkningar
uppstår.
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Tabell 2 Rättsvarsfördelningen över fråga fem, sex och sju.

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

88 %
85 %
90 %
50 %
88 %

72 %
55 %
73 %
50 %
71 %

89 %
70 %
93 %
50 %
89 %

Österbottning, ej bet.anm.
Österbottning, bet.anm.
Ej österbottning, ej bet.anm.
Ej österbottning, bet.anm.
Totalt

Högsta kunskapen bland alla respondenter fanns på fråga fem och sju, där den totala
rättsvarsprocenten låg på 88 % respektive 89 %. Fråga fem handlade om huruvida obetalda
skulder till FPA kan resultera i en betalningsanmärkning. Eftersom många av respondenterna
antagligen är studeranden, så kan det vara en bidragande orsak till att kunskapen gällande
FPA-skulder var mycket god. Fråga sju undersökte respondenternas kunskap om
betalningsanmärkningarna i kreditupplysningsregistret och även i den här frågan var
kunskapen god, speciellt bland respondenter utan betalningsanmärkningar. Fråga sex testade
kunskapen om direkt utmätningsbara skulder. På den frågan hade endast 71 % rätt svar,
vilket var den fråga som hade den lägsta rättsvarsprocenten. Orsaken till det här är antagligen
för att respondenterna inte har kommit i kontakt med fenomenet i samma utsträckning som
hos exempelvis FPA-skulderna. På samtliga frågor svarade majoriteten rätt, vilket betyder
att den allmänna kunskapen om betalningsanmärkningar var god bland respondenterna.
Eftersom det inte fanns någon ”vet ej” svar, så finns det såklart en risk att respondenterna
endast valt det första bästa alternativet på de här frågorna.
På fråga åtta (figur 18) går det att konstatera att de mest kända konsekvenserna bland
österbottningar var: svårare att få lån 94 % (387 svar), svårare att ingå hyreskontrakt för
bostad 86 % (354 svar) och svårare att få kreditkort 78 % (320 svar). De tre konsekvenser
som österbottningarna visste minst om var: svårare att ingå internet- samt mobilabonnemang
37 % (150 svar), svårare att få studielån 42 % (171 svar) och svårare att teckna försäkring
50 % (207 svar). Från stapeldiagrammet går det att dra den slutsatsen att österbottningar med
betalningsanmärkningar

hade

större

kunskap

om

konsekvenserna

av

betalningsanmärkningar än vad respondenterna utan betalningsanmärkningar hade.
Österbottningar utan betalningsanmärkningar hade dock mer kunskap om tre konsekvenser,
vilka var: svårare att få studielån, svårare att ingå hyreskontrakt för bostad och svårare att få
lån.
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Följande påståenden är konsekvenser av en betalningsanmärkning. Vilka
konsekvenser kände du till från innan?
Jag var inte medveten om någon av följande konsekvenser.
Svårare att betala på avbetalning.
Svårare att få jobb som handskas med pengar.
Svårare att teckna försäkring.
Svårare att ingå internet- samt mobilabonnemang.
Svårare att köpa på faktura.
Svårare att få studielån.
Svårare att få kreditkort.
Svårare att ingå hyreskontrakt för bostad.
Svårare att få lån.

0%
Österbottningar med inga betalningsanmärkningar

20%

40%

60%

Österbottningar med betalningsanmärkningar

80%

100%

Österbotten totalt

Figur 18 Fördelning av konsekvenser bland österbottningar.

2,9 % av österbottningarna svarade att de inte hade kunskap om någon av de uppräknade
konsekvenserna. Av icke-österbottningar var andelen med ingen kunskap om
konsekvenserna 4,8 %. Det går med andra ord att konstatera att österbottningar har större
kunskap om betalningsanmärkningars konsekvenser än respondenter som inte var född eller
bor i Österbotten. Överraskande nog svarade 5,0 % av österbottningarna med
betalningsanmärkningar att de inte var medvetna om någon av de uppräknade
konsekvenserna. Bland österbottningar utan betalningsanmärkningar låg procenten på
samma påstående på låga 2,8 %.
Fråga nio efterfrågade andelen respondenter med betalningsanmärkningar. Andelen
österbottningar med betalningsanmärkningar var 4,9 %, vilket var en mindre andel än hos
både totala andelen respondenter (6,1 %) samt hos icke-österbottningar (12,0 %). Enligt
Suomen Asiakastieto (2019a) hade 385 700 personer en betalningsanmärkning i
kreditupplysnings-registret i september 2019, vilket utgör 7,0 % av Finlands befolkning.
Resultatet av den här undersökningen visade sig ligga relativt nära Suomen Asiakastietos
resultat procentuellt sett, med endast en skillnad på 0,9 procentenheter. Det går såklart inte
att dra några direkta slutsatser från den jämförelsen eftersom respondenterna i den här
undersökningen endast representerats av unga vuxna.
I figur 19 kan man utläsa hur stor del av alla respondenterna som hade eller hade haft
betalningsanmärkningar vid undersökningens tidpunkt, fördelat enligt ålder och kön. Enligt
den statistik som presenterades i teoridelen, 4.1 Betalningsanmärkningarnas utveckling i
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Finland (figur 5), så borde männen dominera i alla ålderskategorier, men enligt den här
undersökningen stämmer det endast bland 26 – 29 åringarna. Hos 18 – 21 åringarna och 22
– 25 åringarna är det kvinnor med betalningsanmärkningar som är det vanligaste.

20,7 %
20%
15,5 %

15%
11,9 %

10%
6,2 %
5%

2,6 %

3,9 % 3,6 %

5,2 %

3,5 %

0%

18 - 21

22 - 25
Man

Kvinna

26 - 29
Totalt

Figur 19 Personer med betalningsanmärkning enligt ålder och kön.

Orsaken till att det i den här undersökningen visade ett högt resultat bland kvinnorna var för
att

andelen

kvinnliga

deltagare

överlag

var

högre.

Andelen

personer

med

betalningsanmärkningar var högst bland 26 – 29 åringar, vilket grundar sig i att det i
undersökningen deltog minst respondenter i den ålderskategorin (14,4 %), men av de som
deltog så hade 15,5 % betalningsanmärkningar.
Sista frågan undersökte vilka orsakerna var till respondenternas betalningsanmärkningar.
Fördelningen mellan alla respondenter och österbottningarnas svar visas i figur 20. De
vanligaste orsakerna till en betalningsanmärkning bland österbottningarna var som en följd
av fakturaköp, snabblån och avbetalningsköp. Samma grunder var de vanligaste bland alla
respondenter. En respondent svarade att hen hade fått en betalningsanmärkning som en följd
av att en förälder hade utnyttjat hens betalningsuppgifter.
En av österbottningarna svarade att en betalningsanmärkning uppstått som en följd av en
obetald räkning och kommenterade att orsaken var ett missförstånd mellan respondenten och
personens i frågas försäkringsbolag. Respondenten hade ringt och sagt upp försäkringen ett
år innan fakturan skickades ut och på grund av det här inte heller betalat fakturan. Efter en
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utredning som fastslog att respondenten faktiskt sagt upp försäkringen i tid, togs
betalningsanmärkningen bort ur kreditupplysningsregistret.
Eftersom 30 respondenter totalt svarade att de har eller har haft en betalningsanmärkning
och bakgrunden till betalningsanmärkningarna fick 41 stycken svar, betyder det att
åtminstone en del av respondenterna har eller har haft fler än en betalningsanmärkning.

Snabblån
Avbetalningsköp
Böter
Kreditkort
Obetald räkning
Fakturaköp
Förälder som utnyttjade
betalningsuppgifter
0

2

4

Alla

6

8

10

12

14

16

18

Österbotten

Figur 20 Fördelning av betalningsanmärkningens grunder.

Andelen respondenter med betalningsanmärkningar var enligt den här undersökningen 6,1
%. När Suomen Asiakastieto gjort sin undersökning visade deras resultat att 7,0 % av
finländarna hade en betalningsanmärkning i september 2019. Suomen Asiakastietos resultat
är givetvis mer exakt eftersom där undersöks alla finländare, men resultatet från den här
undersökningen är förvånansvärt nära Suomen Asiakastieto resultat. Viktigt att poängtera är
att respondenterna i den här undersökningen endast representerades av unga vuxna i åldern
18 – 29.
Enligt den här undersökningen går det att konstatera att österbottniska respondenters
kunskapsnivå om betalningsanmärkningar och dess konsekvenser var överlag mycket goda.
Österbottningar

utan

betalningsanmärkningar

hade

bättre

kunskap

om

betalningsanmärkningar i allmänhet, medan österbottningar som hade eller hade haft
betalningsanmärkningar

hade

bredare

kunskaper

om

konsekvenserna

betalningsanmärkningar. Det var i sig ganska logiskt och inte allt för överraskande.

av
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8 SAMMANFATTNING
Syftet med det här examensarbetet är att redogöra för hur betalningsanmärkningar uppstår,
vilka betalningsanmärkningarnas konsekvenser är samt att undersöka kunskapen om
betalningsanmärkningarnas konsekvenser bland unga vuxna i Österbotten. För att uppnå
syftet har jag studerat lagar, regeringspropositioner och aktuella artiklar. Utöver det har jag
också

hämtat

information

från

främst

Rättsväsendets

och

Konkurrens-

och

konsumentverkets webbplatser.
Frågeställningarna i det här examensarbetet var följande:
Hur uppstår betalningsanmärkningar?
Vilka är konsekvenserna av betalningsanmärkningar?
Har unga vuxna i Österbotten kunskap om konsekvenserna av betalningsanmärkningar?
I

teoridelen

besvaras

de

två

första

frågeställningarna.

Uppkomsten

av

betalningsanmärkningar förklaras ingående till läsaren genom att först redogöra för de olika
konsumentkrediter som vanligen resulterar i en betalningsanmärkning. Därefter beskrivs
indrivningsprocessen steg för steg. Indrivningsprocessen är indelad i frivillig indrivning och
rättslig indrivning. Till den frivilliga indrivningen hör betalningspåminnelser och
betalningskrav, vilken sköts av borgenären eller ett indrivningsföretag. Till den rättsliga
indrivningen hör stämningsansökan till tingsrätten och till sist utmätning av skulden. I slutet
på den teoretiska delen redogörs betalningsanmärkningarnas utveckling i Finland,
konsekvenserna av betalningsanmärkningar både för samhället och för individen, hur en
privatperson kan gå tillväga vid skuldproblem och på vilket sätt staten arbetar för att minska
skuldsättningen i Finland.
Som svar på den första frågeställningen så går det att konstatera att en betalningsanmärkning
uppstår som en följd av att en skuld lämnats obetald trots frivillig och rättslig indrivning.
Svaret på den andra frågeställningen är att konsekvenserna av en betalningsanmärkning
försvårar bland annat ingående av lån, kreditkort, telefon- och internetabonnemang,
försäkringar, avbetalningsköp, fakturaköp och hyresavtal på bostad. Dessutom kan en person
med betalningsstörningar få problem med få arbete där pengakontakt på något vis ingår.
Den empiriska delen består av en kvantitativ undersökning, vilken utförts i form av en
enkätundersökning. Den empiriska delen gjordes för att få svar på den tredje och sista
frågeställningen. Genom statistik från enkätundersökningen kan det konstateras att unga
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vuxna i Österbotten har relativt bra kunskaper om betalningsanmärkningars konsekvenser.
Speciellt bra kunskap om konsekvenserna hade de österbottniska respondenterna vilka hade
eller hade haft en betalningsanmärkning. Antalet respondenter som deltog i
enkätundersökningen till det här examensarbetet var över förväntningarna.
Valet av att ha en kvantitativ undersökningsmetod anses fortfarande vara det mest lämpliga
för att uppnå syftet med det här examensarbetet. Alternativt kunde också en personlig
intervju gjorts med någon sakkunnig inom skuldsättningen, men eftersom att det finns många
pålitliga och tillgängliga källor gällande betalningsanmärkningar, ansågs det inte nödvändigt
för att få ett tillförlitligt resultat.
Reliabiliteten i det här examensarbetet anses vara hög, med tanke på att respondenternas svar
inte har påverkats av skribenten. Troligen skulle samma resultat uppkomma om
undersökningen skulle upprepas så länge kunskapsnivån är den samma. Dessutom bekräftar
tidigare statistik delvis undersökningens resultat. Validiteten i examensarbetet anses god
eftersom målet med undersökningen, att undersöka unga vuxnas kunskap om
konsekvenserna

av

betalningsanmärkningar,

uppfylldes.

En

nackdel

med

alla

enkätundersökningar är att risken för missförstånd alltid finns med tanke på att det inte finns
någon tillgänglig person att fråga på samma sätt som vid en intervju. Trots att frågorna i
enkätundersökningen var tydligt och enkelt ställda, så går det inte att säkerställa att alla
respondenter har varit medvetna om vad exempelvis en betalningsanmärkning är. Högre
reliabilitet kunde ha uppnåtts med fler respondenter med olika bakgrunder och högre
validitet kunde ha uppnåtts genom att förklara begreppen i undersökningen så att
respondenterna säkert förstått frågan.
Det finns mycket kvar att forska inom skuldsättningen i Finland. Som förslag till
vidareforskning kunde en mer omfattande undersökning göras bland fler unga vuxna i
Finland för att få ett mer tillförlitligt resultat. Undersökningen i det här examensarbetet
gjordes endast på svenska, men för att få en bredare undersökning kunde en undersökning
göras på de båda inhemska språken eventuellt också på engelska. Dessutom skulle det vara
intressant att undersöka orsakerna till att unga vuxna skuldsätter sig trots att största delen,
enligt den här undersökningen, var medvetna om många konsekvenser.
Jag tycker att examensarbetet har varit både intressant och givande, samt att det även har
gett mig som skribent värdefull kunskap inom ämnet. Jag anser att examensarbetets syfte
och samtliga frågeställningar har blivit besvarade.
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