
Stella är 20 år och har sedan studenten haft ett jobb med provisionsbaserad lön. Det innebär att hon
bara får lön om hon säljer tillräckligt mycket. Den senaste tiden har hon sålt väldigt dåligt och tjänar
endast 2000-3000 kr i månaden. Hon bor hemma hos sina föräldrar så lönen fungerar mest som
fickpengar.

En dag vill Stellas mamma att Stella ska börja betala för mat och husrum och tycker att Stella
ska betala 2 000 kr i månaden. Mamman tycker att det är en rimlig kostnad och säger att då Stella
arbetar ska det inte vara något problem. Stella vågar inte säga emot sin mamma så vid nästa lön som
är på 2 800 kr betalar hon 2 000 kr till sin mamma. Hennes andra utgifter är en mobilräkning och ett
avbetalningsköp hos en elektronikkedja samt ett busskort. Nu räcker inte pengarna och Stella vill
absolut inte komma efter med sina räkningar. Hon har sett reklam om att det går att låna pengar via
sms. Om hon lånar 2 000 kr så kommer hon kunna betala alla sina utgifter samt ha lite pengar över.
Att låna 2 000 kr kostar 450 kr och det ska betalas tillbaka inom 30 dagar. Stella ansöker om lån och
får snabbt in pengarna på sitt konto. Hon tänker att det inte ska bli några problem att betala tillbaka,
hon ska försöka sälja bättre på jobbet så att hon tjänar mer nästa månad.

Då det är dags att betala nästa hyra, räkningar och snabblånet med avgift märker Stella att hon inte
lyckats tjäna så bra som hon hoppats. Hon har inte råd att betala alla sina räkningar denna månad
heller. Stella bestämmer sig för att ta ett nytt lån, denna gång på 3 000 kr till en kostnad av 600 kr.
Det innebär att Stella har ännu högre utgifter kommande månad och inkomsten är fortfarande låg.
Den här gången klarar inte Stella av att betala tillbaka snabbånet.

Snabblån  3 000
Avgift      600
Påminnelse       60
Inkassoavgift     180
Ombudsarvode    380
Ansökningsavgift    300
Verkställighet av
Kronofogden     600

Summa  5 120
• 

  
• 
En summa som bara växer och blir större för varje dag som

  går om den inte betalas. (Detta beror på räntan.)

1. Vad händer om Stella inte betalar tillbaka 
lånet?

Först kommer Stella att få en betalningspåmin-
nelse från företaget hon lånat pengar ifrån.
Betalar hon inte vänder sig företaget till Inkasso. 
Där tillkommer ytterligare avgifter.
Ifall hon inte betalar till Inkasso vänder sig de till 
Kronofogden som i sin tur kan driva in pengarna
från Stella.



Konsekvenserna av att inte betala sina räkningar kan bli stora. En skuld registrerad hos
Kronofogden ger en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Det blir svårt att
exempelvis hyra en lägenhet, skaffa ett telefonabonnemang eller att låna pengar.

2. Var det en bra idé av Stella att ta ett lån från början?
Det är aldrig bra att använda sig av pengar man inte har. Det fanns ingen garanti för att Stella skulle
tjänat in de 2450 kronorna hon lånat på bara 30 dagar. Hade hon berättat om situationen för sin
mamma hade hon säkert inte fått så svåra betalningsproblem. Det är viktigt att med en gång ta tag i
sin situation. Att ta ett snabbt lån med kort återbetalningstid är aldrig en bra idé.

3. Är det bra att det går att låna 3000 kr om du bara har en inkomst på 2000 kr i månaden?
En diskussionsfråga! Kronofogden tycker inte att företag ska låna ut pengar utan att en ordenligt
kreditupplysning har gjorts.

4. Vad tycker ni att Stella ska göra?
En diskussionsfråga!

FORTS


