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12 tips för bättre kreditvärdighet
1. Se över status på din nuvarande kreditvärdighet.  

Försäkra dig om att en nuvarande kreditupplysning på dig har aktuell och korrekt information. Du kan 
faktiskt göra en kreditupplysning på dig själv. T.ex. har Bisnode en tjänst på minupplysning.se och UC en 
på minuc.se. Är det någon uppgift som inte stämmer har du möjlighet att kontakta kundservice hos 
kreditupplysningsbolagen och be dem rätta till informationen.

2. Avsluta krediter du inte nyttjar.  
Många gånger har man ett gammalt kreditkort eller annan kontokredit liggandes som man egentligen 
inte använder, eller kanske inte längre behöver använda. I värsta fall kanske man inte ens vet om att 
man har det. Det  är många gånger lätt att nappa på ett erbjudande på flygplatsen, mässan eller i 
varuhuset om att bli medlem, få rabatt och en kreditlimit hos butiken eller den aktuella tjänsten. Även 
om det inte kostar dig några pengar så länge krediten inte nyttjas så har du en kredit registrerad som 
visas i kreditupplysningar och sänker din kreditvärdighet. Notera att det inte räcker att klippa sönder 
ett eventuellt kort. Du måste måste också kontakta kreditgivaren och göra ett avslut.
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3. Gör inte för många kreditansökningar under kort tid. 
I synnerhet om kreditprövning medför en upplysning hos UC bör du undvika att göra ansökningar om 
lån och krediter alltför ofta. Antal upplysningar hos UC är nämligen en faktor som påverkar 
kreditbetyget även om du inte accepterat något erbjudande om kredit. Ju fler förfrågningar du har gjort 
desto mer negativ inverkan har det på din kreditvärdighet. Gjorda kreditupplysningar syns under 1 år.

4. Handla med kort istället för faktura eller delbetalning. 
Har du ingen anledning till att välja delbetalning eller köp på faktura när du handlar varor på internet 
eller i butik är det bättre att genomföra köpet med betal- eller kreditkort. Då undviker du att en 
eventuell kreditupplysning görs på dig.

5. Betala i tid.  
Se till att betala fakturor i tid. Om man inte betalar fakturor enligt förfallodatum riskerar man att få en 
betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är något som blinkar rött hos kreditgivare och innebär, 
för dem, en ökad risk och ger därmed dig en lägre kreditvärdighet. Innan du får en 
betalningsanmärkning får du först ett krav från inkasso och sedan ett betalningsföreläggande från 
Kronofogdemyndigheten. Här har du ytterligare två chanser att betala din skuld. Tänk dock på att extra 
avgifter och ytterligare ränta på skulden tillkommer.
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6. Betala av existerande lån.  
Att du har lån upptagna syns vanligtvis på en kreditupplysning. Har du stora låneskulder i förhållande 
till dina inkomster kan det vara läge att försöka betala av de krediter du redan har.

7. Samla existerande lån i ett lån.  
Det är inte alltid man kan betala av de lån man har enligt föregående punkt. När man är i behov av att 
förbättra sin kreditvärdighet är man många gånger i det läget att man behöver låna ytterligare pengar.  
 
Om man redan har flera mindre lån upptagna är ett alternativ, som i synnerhet är bra just då, att man 
samlar sina lån till ett större lån. I och med att man gör det kan man många gånger förbättra sina 
villkor och exempelvis få en bättre ränta. Det minskar även ditt praktiska arbete med flera ränte- och 
amorteringsinbetalningar.

8. Försök ha en stabil livssituation.  
Något man ofta inte tänker på är att kreditgivare inte enbart tittar på hur din ekonomi ser ut. Även om 
det är av mindre värde tittar de också på hur din livssituation ser ut. Några kreditvärdighetshöjande 
värden här är t.ex. att bo kvar länge på samma adress och inte byta jobb för ofta.
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9. Var försiktig med vad du gör på sociala medier.  
Det finns kreditvärderingsbolag som använder data från sociala medier för att ge en kompletterande 
bild till kreditvärdigheten. Dessa kan samla in information från exempelvis Facebook, Instagram, 
databaser till träningsappar etc. Det är oklart i vilken utsträckning detta används i Sverige, men för att 
vara på den säkra sidan är det bra att tänka till innan man postar bilder och skriver texter på sociala 
medier. Om du tänker att du är en långivare själv är du kanske inte så sugen på att låna ut pengar till en 
person som skriver på sociala medier att den är ute och festar flera gånger i veckan.

10.Byt bank.  
Har du bolån eller andra lån kan du göra kostnadsbesparingar genom att byta bank till en som kan ge 
dig bättre villkor.

11.Be om mindre kreditupplysning.  
Kreditupplysningbolagen har ofta olika varianter av kreditupplysningar med olika innehåll. Om du 
ansöker hos UC sparas information om att omfrågan gjorts vid personupplysningar, men inte vid 
Mikroupplysning. Fråga den som kommer ta kreditupplysning på dig om det är tillräckligt med en 
mikroupplysning istället för en full personupplysning. En mikroupplysning innehåller information om 
inkomst, betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden m.m. vilket i många fall bör vara 
tillräckligt. Det kan du försvara med att du inte vill att din kreditvärdighet ska påverkas negativt vilket 
den gör när tidigare förfrågningar syns i historiken. Kanske ska du ansöka om lån till bostad eller 
liknande framöver.
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12.Räkna till 10 (eller 6).  
Försök undvika lån och låna bara om du verkligen behöver. Försök då undvika den direkta och enkla 
formen till ett lån, vilket många gånger är att köpa saker på avbetalning. Andas och ställ dig följande 
frågor i tur och ordning innan du tar ett beslut. Så fort du svarar ja hoppar du ur din frågeställning och 
gör saken i fråga:

1. Kan jag strunta i att köpa det här?
2. Kan jag spara pengar istället för att köpa nu?
3. Har jag någon i familjen eller någon vän jag kan låna pengar av?
4. Har jag utrymme att utöka mitt bolån för att köpa det här?
5. Kan jag låna pengar utan säkerhet genom att jämföra kreditgivare på Kreditkoll?
6. Har butiken jag handlar i någon form av avbetalning?
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På Kreditkoll.nu kan du jämföra kostnader på olika typer av lån, från företagslån och bolån till 
konsumtionskrediter som privatlån, snabblån, kontokredit och kreditkort. Vi vill också 
uppmuntra till och ge tips för en bättre ekonomi och kreditvärdighet. Här kan du exempelvis få 
information om vad som påverkar din kreditvärdighet och vilka kreditgivare du kan vända dig till 
utan att din kreditscore sänks.

Besök oss på www.kreditkoll.nu
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