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Identifiera rätt person 
När du sökt fram rätt person klickar du på namnet  
eller personnumret. Du kommer då vidare till en  
Identitetsbekräftels - vilket är en extra kontrollsida 
innan du kommer till personupplysningen. Här visas 
personnummer, namn, adress (samt tidigare adress), 
kön, ålder, taxeringsår samt status. Har du valt fel  
person, klickar du på Personsök för att komma till-
baka till träfflistan för ett nytt val.
 
Statusar som kan förekomma på person: 

  Skyddad 
  Avliden  
  Utvandrat (dessa finns kvar i 3 år) 
  Spärrad 
  Tekniskt avregistrerad 

Tekniskt avregistrerad betyder att personen har stått 
”utan känd hemvist” och inte varit folkbokförd på en 
adress, detta sker efter två år.

När får du ta en personupplysning?  
Legitimt skäl: För att ta en kreditupplysning på 
en privatperson måste det finnas ett legitimt skäl. 
Med legitimt skäl menas att den som begär person-
upplysningen har ingått eller är på väg att ingå ett 
kreditavtal med personen eller har annan anledning 
att göra en ekonomisk riskbedömning.  

Exempel på legitimt skäl: 
  Ett företag som ska sälja på kredit (faktura). 
  En hyresvärd ska som hyra ut en bostad eller andra 

hyresgivare som ska hyra ut exempelvis bil eller TV. 
  En arbetsgivare som ska anställa en högre position  

som dessutom innebär ett ekonomiskt ansvar, till ex-
empel som bolagets ekonomichef. 

  En bank som ska låna ut pengar. 

Omfrågekopia: Varje gång en personupplysning  
söks fram skickas alltid en kopia på upplysningen  
till den omfrågade. 

Personupplysningen ger dig information om en persons ekonomiska situation. Du hittar 
bland annat uppgifter om taxering (tre år), fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar, 
skuldsaldo, civilstånd samt eventuellt bolagsengagemang.  
 
Hos Creditsafe kan du söka fram en person på två sätt. Genom Quick Search söker du  
på både namn och personnummer. Därefter har vi Personsök för en mer avancerad sökning. 
Här kan du söka på namn och personnummer, men även adress samt tidigare adress.

Personupplysning Steg-för-steg 
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Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Detaljerade personinformation 
När du har klickat dig vidare till Personupplysning landar du på en översikt. Här får du detaljerad information 
om personen för att igen verifiera att det är rätt person du tar en upplysning på. Det är först när du klickar på 
fliken Personupplysning som det går ut en omfrågekopia (ej via Fastighetsdata eller Bolagsengagemang).

Förvaltarskap 
Om personen är satt under förvaltarskap visas det 
under översikten. Det kommer även finnas en särskild 
postadress som går till förvaltaren. Förvaltarskap  
beslutas av tingsrätten och innebär att personen  
helt förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar  
som omfattas av förvaltarskapet. En person kan bli 
satt under förvaltarskap mot sin vilja.

Exempel på en situation där förvaltarskap kan bli 
nödvändigt är då en person, till följd av funktions-
hinder eller missbruk, inte kan hantera sig själv eller 
sin egendom. Informationen hämtas från Tingsrätt 
via Post- och inrikestidningar.

3-års inkomstuppgifter 
I alla personupplysningar visas tre senaste taxerings-
åren, vilket ger dig möjligheten att följa en trend på 
personens inkomst. Via grönt och rött visar vi en  
procentuell ökning respektive minskning av inkomst. 

Har personen underskott av kapital kan det tyda på 
dåliga fonder, höga räntor på eventuellt lån eller för-
lust på en fastighet. Du kan se den sammanräknade 
inkomsten som beräknar vad personen har deklarerat 
minus underskott av kapital. 
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Betalningsanmärkningar 
Under betalningsamärkningar visas negativ ekonomisk information på personen. Det finns två typer av  
anmärkningar - enskilda samt allmänna mål. Du får alltid information om datum, summa, borgenär samt 
kommentar. Under denna flik finns även uppgifter om skuldsanering, misslyckade utmätningsförsök,  
återtagningsmål samt tredskodomar.  

 

Med utslag menas att skulden är fastställd. Utslag återvunnet innebär om gäldenären anser att redan fast-
ställt utslag är felaktigt, då kan han/hon ansöka om återvinning och ärendet prövas i domstol. Treskodom är 
en dom/beslut som uppkommit efter att kallad person inte infunnit sig till en rättegångsförhandling i en tvist.

Skuldsaldo 
Aktuellt skuldsaldo uppdateras varje vecka vilket är maximal uppdateringsfrekvens från Kronofogden. 
Vi visar även historiskt skuldsaldo i 12 månader. Under historiken ser du om personen betalar av på sin 
skuld. Det är en växande ränta hos kronofogden som gör att siffran kan vara högre än originalbeloppet. 

  Allmänna mål (skatter & avgifter till det offentliga)
Utgörs av betalningskrav från den offentliga sektorn, 
alltså från stat, kommun, landsting eller myndigheter. 
Ett allmänt mål uppkommer efter att ett företag eller 
en privatperson inte betalat i tid. Exempelvis skatter, 
böter, offentliga avgifter eller studiemedel. 

  Enskilda mål (skulder till privata fodringsägare)
Utgörs av betalningskrav från den privata sektorn. 
Ett enskilt mål uppkommer efter att ett företag 
eller en privatperson inte betalat i tid. Exempelvis 
hyran, leverantörsskulder eller kontokortsskulder.
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Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Bolagsengagemang 
Genom Bolagsengagemang visas information om personen sitter i någon styrelse på ett företag eller driver  
enskild firma. Vi visar vilken funktion personen har och när personen tillträde.Om personen har bolagsengagemang  
i andra Creditsafe-länder visas även det här. Du får även fram tidigare bolagsengagemang och om personen har 
utträtt från ett företag. Detta är klickbart och för dig direkt vidare till företagetsupplysningen. 

Fastighetsdata 
Under Fastighetsdata presenteras antal fastigheter, tomter, byggnader, total taxerad värde och värde på ägd 
del som finns registrerad på privatpersonen. Du ser även fastighetsbeteckning, total antal inteckningar samt 
belopp, antal ägare, län, kommun, församling, mark och byggnadsinformation. Genom att kontrollera ägda 
fastigheter kan du se om det finns andra tillgångar som kan höja säkerheten i kreditgivningen.

Scoring - kreditbedömning 
Creditsafes scoring prognostiserar privatpersoners framtida betalningsförmåga utifrån registrerad information 
i kreditupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt betalningsanmärkningar. 
Scoringen är uppbyggd i ett intervall från 1-100. Det är viktigt att använda scoringen som ett verktyg för beslut 
tillsammans med övrig information, för att bedömma risken. 


