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Saco har tagit del av betänkandet ”Ökad konsumentmakt på 

bolånemarknaderna”, SOU 2015:40.  

 

Saco konstaterar att inte minst unga personer ofta har en relativt svag ställning 

på bolånemarknaden. Den blivande låntagaren förutsätts exempelvis ofta kunna 

visa upp ett så kallat lånelöfte för att kunna teckna ett bostadskontrakt. För att 

kunna få ett sådant löfte är det vanligt att låntagaren förbinder sig att bli 

helkund och därmed att placera såväl framtida som redan intjänat 

tjänstepensionskapital i någon av kreditgivarens försäkringslösningar. I 

samband med anskaffandet av ett bolånelöfte upplever sig antagligen många 

blivande låntagare ha få alternativ. Man går kanske med på kraven utan att 

verkligt kunna överblicka konsekvenserna som för övrigt ligger långt fram i 

tiden. Det är därför angeläget med ändamålsenliga regler för hur kreditgivare 

får och ska informera om bolånevillkor, hur kreditgivare får utforma 

erbjudanden om bolån samt hur och när villkoren i ett erbjudande om bolån får 

kopplas till krav på köp av andra finansiella produkter.  

 

Saco finner att betänkandet ”Ökad konsumentmakt på bolånemarknaderna” 

innehåller förslag som kan ha en viktig och positiv betydelse för att stärka 

konsumentens ställning och hans eller hennes möjligheter att fatta självständiga 

och kloka ekonomiska beslut.  

 

Förslag om ett förbud mot kopplingsförbehåll 

Saco tillstyrker utredningens förslag om ett förbud mot kopplingsförbehåll. 

Förbudet innebär att kreditgivare inte får erbjuda bostadskrediter enbart under 

förutsättning att konsumenten samtidigt köper andra finansiella produkter. Saco 

anser att de föreslagna villkorsförändringarna är angelägna och stärker 

konsumentens ställning samt kan gynna utvecklingen av en sundare 

konkurrens, inte bara på bolånemarknaden, utan även på de viktiga 

tjänstepensionsmarknaderna.   

 

Tjänstepensionsmarknaderna har under de senaste decennierna ökat i 

omfattning och betydelse i takt med att allt fler, och i synnerhet yngre, har 

premiebestämda tjänstepensionslösningar. Premiebestämda lösningar innebär 

normalt att arbetstagaren har stor frihet att välja hur hans eller hennes premier 

ska placeras. Förutom att välja bolag för placering av framtida premier finns 

inom ett ökande antal sektorer även regler om flytträtt. Flytträttens betydelse 

för kapitalets rörlighet ska inte underskattas. Sedan flytträtt infördes på den 

kommunala sektorn, september 2014 fram till april i år, flyttades kapital 

motsvarande ett värde på över 3,3 miljarder koronor.  

Tjänstepensionskapitalets ökade rörlighet är bra, men den större valfriheten 

innebär ökade möjligheter att fatta såväl bra som mindre bra beslut.  

Viktiga marknadsmekanismer och individens möjlighet att fritt välja den bästa 

tjänstepensionslösningen riskerar att sättas ur spel när kreditgivare som även 

tillhandahåller valbara tjänstepensionsprodukter villkorar lånelöftet med att 

kunden måste bli helkund. För att tjänstepensionsvalen ska kunna fungera 

optimalt är det därför viktigt att säkerställa att valet av tjänstepensionsprodukt 

inte handlar om fel saker och att arbetstagaren (konsumenten) har tillgång till 
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bra beslutsunderlag. Onödiga flyttar är i stor sett alltid till nackdel för 

konsumenten eftersom flytten i sig innebär en kostnad. Även om den maximala 

flyttkostnaden normalt är reglerad dras flyttkostnaden vanligen av från värdet 

av konsumentens tillgångar. 

 

Förslag för ökad villkorstransparens  

Saco tillstyrker de av utredningens förslag som syftar till ökad 

villkorstransparens. Förslagen innebär krav på att kreditgivare tar fram och 

tillhandahåller allmän information om de olika typer av kreditavtal som erbjuds 

konsumenter. Informationen ska bland annat innehålla vilka säkerheter som 

kan komma att krävas för att få ingå avtal. Näringsidkare som erbjuder andra 

finansiella produkter ska i ett erbjudande som avses vara bindande för 

kreditgivaren även förklara för konsumenten vilken ränta konsumenten hade 

blivit erbjuden om ett bostadskreditavtal hade ingåtts utan de övriga erbjudna 

produkterna.  

 

Förslag om ångerrätt 

Saco tillstyrker även utredningens förslag att konsumenten ska ha möjlighet att 

överväga ett erbjudande i minst sju dagar samtidigt som kreditgivarens 

erbjudande är bindande. Förslaget bidrar till att stärka konsumentens 

möjligheter att ta ställning till ett erbjudande om bolån och jämföra med eller 

inhämta andra kreditgivares erbjudanden. Saco konstaterar att en möjlighet att 

inom en viss avgränsad tid överväga ett erbjudande om kredit för övrigt 

korresponderar med den ångerrätt som vanligen gäller för flytt av 

kollektivavtalad tjänstepension.    

 

Avslutningsvis  

Saco att det också är viktigt att se utredningens förslag i ett vidare perspektiv. 

Genomförs de förslag som Saco i föreliggande remissvar har tillstyrkt kommer 

konsumentens ställning i förhållande till kreditgivaren att stärkas. Samtidigt är 

det viktigt att inse att en uppstramning på lånevillkorssidan också bör följas 

upp av en uppstramning när det gäller exempelvis försäkringsförmedlares 

möjligheter att få provision. Lagstiftningen behöver vara tydlig med att 

försäkringsförmedlaren inte ska få ta emot och behålla provision eller annan 

liknande ersättning från någon annan än kunden samt ha en skyldighet att 

identifiera, motverka och informera om intressekonflikter i förhållande till den 

som ska rådges. För detta finns sedan tidigare utmärkta förslag som Saco gärna 

ser genomförda tillsammans med förslagen i betänkandet ”Ökad 

konsumentmakt på bolånemarknaderna”.  

 

Övriga delar av betänkandets förslag har Saco inte tagit ställning till.  
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