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Bedömning av en kreditsökande privatperson och sammanvägningen till ett 
kreditbeslut är komplext. Det finns mycket offentlig information att tillgå 
om svenska personer, många fallgropar att se upp med och också omfattande 
lagstiftning att ta hänsyn till som kreditgivare. Risken med att ge kredit till 
privatpersoner är generellt sett låg i och med det personliga betalningsan- 
svaret. Men det finns högriskgrupper att ta hänsyn till. Noterbart är också att 
de tidigare lågriskgrupperna unga och äldre på senare år ökat sin kreditakti-
vitet och därmed också sin kreditrisk.

Vid kreditbedömning bör informationen i kreditupplysningen vägas samman 
med den från ansökningshandlingen. I ansökan lämnar den kreditsökande 
ofta viktig information, t.ex. aktuell inkomst och skuldsättning, hur hushållet 
ser ut och hur länge personen varit anställd. Informationen kan också använ-
das till att upprätta en hushållskalkyl, vilket är särskilt befogat vid större lån 
och krediter. Kalkylen visar personens eller hushållets låne- eller kreditut-
rymme samt återbetalningsförmåga. Vidare kan manuella kontroller behöva 
göras som komplement, t.ex. av aktuell inkomst hos arbetsgivare eller av-
stämning med den kreditsökande själv för att reda ut oklarheter. Är personen 
kund sedan tidigare är en titt i den egna kundreskontran avseende historiskt 
betalningsmönster obligatorisk.

Skulle det efter bedömningen av den kreditsökande fortfarande kännas 
osäkert om kredit kan beviljas eller inte, försök att begära in komplettering i 
form av en medsökande för krediten (t.ex. make/maka eller en förälder) eller 
en kreditsäkerhet (exempelvis personlig borgen) för att minska kreditrisken. 
Alternativt kan kreditbeloppet eller andra villkor anpassas utifrån den sökan-
des betalningsförmåga.

Kreditomdöme
 De generella Credit scoring modellerna håller idag så pass hög kvalitet att  
 de alltid bör användas som minst en delfaktor i kreditbedömningen och   
 beslutsfattandet. Vid stora kreditvolymer och små krediter/risker kan de  
 t.o.m. utgöra enda beslutsunderlag. UC:s modell UC Risk Person ger en  
 Riskprognos som anger sannolikheten för att personen får betalnings- 
 anmärkning i enskilt mål inom 12 månader.

 Jämför kreditupplysningsföretagens scoring-/ratingmodeller kritiskt - alla  
 modeller kan enkelt hålla nere kreditförlusterna, men lika viktigt för  
 lönsamheten är att så många affärer som möjligt kan göras.

 I UC:s kreditupplysningar finns också s.k. OBS-texter för varje informa- 
 tionsavsnitt. Undersök dessa och red ut frågetecknen efter behov.

 En hushållskalkyl (kvar att leva på kalkyl) bör upprättas vid större lån och  
 krediter, med hjälp av information från kreditansökan och kreditupplys- 
 ningen.

Allmänna uppgifter
 Kontrollera att du gör affär med rätt person. Begär att få personnum- 
 mer redan från början och kontrollera uppgivna namn- och adressupp- 
 gifter, såväl folkbokföringsuppgifter som eventuell särskild postadress.  
 Se upp med kreditsökande som saknar adress, har poste restante eller  
 boxadress och när kreditupplysningen visar att ID-handling förlorats -  
 det kan vara en bedragare som kommit över ID-handlingen. 
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 Har personen skyddad personuppgift eller begärt bedrägerispärr kan  
 namn och adress inte kontrolleras, men detta betyder inte något ur  
 kreditvärdighetssynvinkel. En kreditansökan av en person med skyddad  
 personuppgift ska hanteras med extra försiktighet, framför allt om  
 personen verkliga adress framgår av ansökan. Enstaka personer i Sverige  
 är ”obefintlighetsregistrerade”. Erhålls denna information vid beställ- 
 ning av en upplysning, måste orsaken därtill utredas innan kreditgivning  
 kan komma på tal.

 Personer som utvandrat är en grupp som kan vara svåra att få kontakt  
 med i t.ex. delgivningssammanhang, då det inte finns någon skyldighet  
 att uppge sin nya hemvist. Information om utvandrade personer finns  
 kvar i kreditupplysningen i 18 månader efter utvandringen, alternativt så  
 länge information om betalningsanmärkning kvarstår.

 Säkerställ att personen inte är avliden. Förutom den etiska aspekten finns  
 också den juridiska, som innebär att ett dödsbo (som är en juridisk per- 
 son) uppstår när en person avlider. Säkerställ vem som företräder döds- 
 boet innan eventuella affärstransaktioner genomförs.

 Kontrollera att du får göra affär med personen, d.v.s. att denne är myndig  
 och inte har förvaltare utsedd. Är personen under 18 år behöver du föräld- 
 rarnas tillstånd att ingå avtal, vilka framgår av kreditupplysningen på 16-  
 och 17-åringar. Har personen förvaltare måste denne kontaktas. Personen  
 får inte heller vara föremål för skuldsanering.

 Personer i medelåldern har i genomsnitt en något högre kreditrisk än  
 yngre och äldre personer, vars ökade kreditaktivitet på senare år dock  
 börjar jämna ut förhållandena. 

 Förändring av civilstånd medför ofta en ökad belastning på ekonomin.  
 Skilda har överlag en högre kreditrisk än ogifta och gifta, och särskilt hög  
 är risken bland nyskilda.

 På gifta och sammanboende makar som gemensamt söker kredit kan  
 du beställa en Personupplysning sammanboende makar, för att effektivi- 
 sera beställningsförfarandet.

 Förekomst av äktenskapsförord kan påverka kreditrisken och betalnings- 
 förmågan hos den sökande, eftersom egendom då kan vara den andre  
 makens enskilda. Kontrollera vid behov med Skatteverkets äktenskaps- 
 register.

 En person som driver rörelse (enskild firma) har ett personligt betal- 
 ningsansvar för verksamhetens skulder och förpliktelser, vilket kan på- 
 verka ekonomin negativt. Dessa personer är i regel också mer kredit- 
 aktiva än genomsnittet, vilket medför ökad kreditrisk. Om krediten gäller  
 den enskilda firman ska denna bedömas utifrån en företagsupplysning,  
 som dock även inkluderar uppgifter om privatpersonen och dennes  
 ekonomi.
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Inkomstuppgifter 
 Inkomstuppgifter visar personens ekonomiska ställning och är efter be- 
 talningsanmärkningar den faktor som bör tillmätas störst vikt i kredit- 
 bedömningen. Uppgifter redovisas för de två senaste åren. Skilj på tax- 
 eringsår och inkomstår och notera när uppgifterna härrör ifrån. Ta  
 kontakt med arbetsgivaren, eller begär intyg från denne, om det är stora  
 skillnader på den inkomst den kreditsökande uppgivit och inkomsterna  
 enligt upplysningen. Unga personer ligger ofta på lägre inkomstnivåer,  
 varför intyg från arbetsgivare om fast anställning och förhöjd inkomst- 
 nivå kan underlätta kreditbeviljning. Även nyinflyttade personer saknar  
 inkomstuppgifter och annan ”kredithistorik” och kan fordra särskilda  
 kontroller.

 Taxerad förvärvsinkomst anger det sammanlagda överskottet av tjänst  
 och eventuell näringsverksamhet. Generellt gäller att lägre kreditrisk  
 och större betalningsförmåga följer med högre inkomster. En stabil  
 inkomstutveckling är att föredra. Kraftiga variationer - framför allt  
 snabbt sjunkande inkomster - innebär ökad risk.

 Om personen driver en enskild firma och verksamheten går med förlust  
 utgör det en belastning på ekonomin. Resultatet finner du i bokslutet.  
 Alternativt kan inkomstuppgifterna visa firmans resultat. Läs mer under  
 råd för enskild firma.

 Att bli friställd kan innebära en stor ekonomisk och social påfrestning.  
 Är företaget där personen arbetar verksamt i en högriskbransch? Kan  
 personen få ett nytt arbete på hemorten om företaget skulle läggas ned?  
 Även andra händelser i livet såsom inköp av en egen bostad eller flytt,  
 förändring av skuldsättningen, utökning av familjen eller en skilsmässa  
 kan få negativ påverkan på framför allt ekonomin och öka risken för att  
 en kredittagare inte kan betala.

 Inkomst av kapital kan betyda att det finns kapitalreserver, vilket är posi- 
 tivt. Ett underskott av kapital visar att personen har lån och använder en  
 del av inkomsten till att betala ränta och/eller amortering.

 Om det inte framgår av kreditansökan hur stora skulder personen har,  
 bör detta kontrolleras med den sökande eftersom denna information  
 saknas i kreditupplysningen (för alla utom banker och kreditmarknads- 
 bolag, se Kreditengagemang nedan).

Fastighetsägaruppgifter
 Ett fastighetsinnehav stärker oftast personens kreditvärdighet. Kontrol- 
 lera ägarandel, och om uppgiften är central för beviljning av krediten även  
 om fastighetsinteckningar är uttagna (kräver särskilt avtal med Lantmä- 
 teriet, som tillhandahåller informationen själva och via kreditupplys- 
 ningsföretagen).

 Ett fastighetsinnehav är också ett tecken på att det finns utmätningsbara  
 tillgångar i personens ägo.
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Kreditengagemang
 För de banker och kreditmarknadsbolag som själva bidrar med sådan in- 
 formation tillhandahåller UC i personupplysningen information om be- 
 viljade och utnyttjade blanco- och borgenskrediter, avbetalnings- och konto- 
 krediter, samt lån avseende fastigheter och bostadsrätter. Informationen  
 ger en god bild över personens skuldsättning. Har du tillgång till dessa  
 uppgifter, kontakta UC avseende dess användning och tolkning.

Betalningsanmärkningar
 Betalningsanmärkningar (inklusive skuldsaldo) är sammantaget den  
 starkaste och viktigaste varningssignalen vid kreditgivning till privat- 
 personer, särskilt om de beror på betalningsoförmåga. Anmärkningarnas  
 art (typ/slag), storlek, färskhet, frekvens samt vilka fordringsägarna är  
 avgör hur allvarlig situationen är. Enstaka betalningsanmärkningar kan  
 ha en ”naturlig” förklaring, särskilt om det är ett mindre belopp och den  
 ekonomiska situationen ser starkt ut i övrigt. Utslag, domar, återtagning 
 av avbetalningsgods, restförda skatter och utmätningar (och givetvis kon- 
 kursansökan och konkurs, som dock är ovanliga för privatpersoner) är all- 
 varliga anmärkningar och i normala kreditaffärer grund för avslag. Perso- 
 ner med näringsförbud ska inte ges kredit och till en person som är före- 
 mål för skuldsanering får du inte lämna kredit. 

 För banker och kreditmarknadsbolag som själva bidrar med sådan infor- 
 mation tillhandahåller UC i personupplysningen anmärkning om missköt- 
 ta krediter samt missbrukade bankkonton och kontokrediter. Detta är  
 ofta tidiga varningssignaler på bristande betalningsförmåga, innan ären- 
 det går till Kronofogden. Har du tillgång till dessa uppgifter, kontakta UC  
 avseende dess användning och tolkning.

 Analyser visar att sannolikheten för att en person som redan har en betal- 
 ningsanmärkning ska få ytterligare en inom ett år är mycket stor.

 Även ansökningar om betalningsföreläggande är ofta en tidig signal på  
 betalningsproblem. En ansökan kan dock även bero på t.ex. en tvist mel- 
 lan leverantör och kund beroende på brister i leveranskvalitet eller  
 leveransdröjsmål. Det förekommer också rena okynnesansökningar.  
 Skyddsaspekten är det största skälet till att ansökningar som avser en  
 fysisk person inte får registreras hos kreditupplysningsföretagen. Infor- 
 mationen finns således inte i en kreditupplysning, men väl hos Kronofog- 
 den där kontroll via personnumret kan göras.

 Om tid finns, försök alltid ta reda på den bakomliggande orsaken till en  
 betalningsanmärkning och väg in det in den samlade kreditbedömningen  
 innan beslut fattas.

 Kontrollera alltid aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden, detta visar oftast  
 om skulden bakom en betalningsanmärkning är betald i efterhand. Histo- 
 riskt skuldsaldo visas för de senaste 24 månaderna för att underlätta upp- 
 följning av skuldbeloppens utveckling.

 Om du har kunden sedan tidigare, glöm inte bort din egen historik över  
 dennes betalningsmönster som framgår av kundreskontran. Här kan ofta  
 kundens betalningsvilja gå att utläsa. 
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Senaste frågor
 Antalet frågor indikerar hur kreditaktiv personen är och har visat sig ha  
 en stark påverkan på kreditrisken. Ju högre kreditaktivitet, desto större  
 risk för kommande betalningsproblem. En kreditansökan bör dock aldrig  
 avslås enbart på grund av många frågor, däremot bör dessa analyseras  
 noga. I dagsläget är kreditkontroller mycket vanliga och sker vid olika  
 typer av affärstransaktioner. Att ha ett tiotal frågor registrerade på sig det  
 senaste året är inget ovanligt. Titta på vilken typ av frågeställare som  
 kontrollerat personen (framgår i upplysningen om du själv lämnar ut ditt  
 företagsnamn som frågeställare för andra), samt om frekvensen frågor  
 ökat snabbt.

 En plötslig och stor uppgång i frågefrekvens skulle också kunna indikera  
 att personen är utsatt för bedrägeriförsök.
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Huvudkontor Kontakt  Firma
UC AB Växel: 08-670 90 00 E-post: sales@uc.se Org.nr. 556137-5113
Årstaängsvägen 21 B Fax: 08-670 90 20 Webb: uc.se 
117 88 Stockholm   


