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Spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af lov om kreditaftaler (L 156): 

 

”Vil ministeren oversende en oversigt over, hvilke befolk-

ningsgrupper der primært optager de såkaldte ”kviklån”, her-

under en oversigt over lånernes alder og deres mulighed for at 

tilbagebetale de pågældende lån?” 

 

Svar: 

 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet et 

bidrag fra Erhvervs- og Vækstministeriet, der har oplyst følgende: 

 

”Der føres ikke egentlig statistik på området for kortfristede for-

brugslån (”kviklån”).  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i maj 2015 en 

analyse af markedet for kviklån. Analysen indeholder en kortlægning 

af samtlige udbydere på området, herunder andelen af mislighold af 

mindre forbrugslån. Analysen indeholder herudover en beskrivelse 

af de forbrugere, der har prøvet at optage mindre forbrugslån. Min-

dre forbrugslån defineres som forbrugslån på max. 12.000 kr. uden 

betingelse om køb, hvor lånet er optaget via en formular på nettet.  

 

I forhold til spørgsmålet om, hvilke befolkningsgrupper, der primært 

anvender mindre forbrugslån, så viser analysen, at mindre forbrugs-

lån anvendes af alle af de adspurgte aldersgrupper, men at de er mest 

populære blandt de 20-29-årige, jf. figur 1 nedenfor. Analysen viser 

herudover, at forbrugere, der er arbejdsløse eller står uden for ar-

bejdsmarkedet, er mere tilbøjelige til at have prøvet at optage mindre 

forbrugslån. 

 
Figur 1 – Låntagernes alder, da de optog deres mindre forbrugslån 
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Anmærkning.: Baseret på 250 forbrugere. 

Kilde: Markedet for Kviklån, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015. 

 

Andelen af lån, der misligholdes, er ikke opdelt i aldersgrupper. Ge-

nerelt viser analysen, at tilbagebetalingsfristen i 2013 blev overskre-

det med mindst ti dage for mere end 30 pct. af de kortfristede for-

brugslån. Omkring 18 pct. af lånene blev i sidste ende sendt til in-

kasso i 2013.”  

 

          


