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Sammanfattning 

 

Kreditupplysningar används dagligen av näringsidkare i Sverige. I stort sätt alla avtal som 

avser någon slags kreditrisk föregås av att den som står risken inhämtar ett ekonomiskt 

omdöme i form av en kreditupplysning avseende sin potentiella medkontrahent. Det kan 

handla om allt från tecknande av telefonabonnemang och köp av varor på kredit till ingående 

av förstahandskontrakt avseende hyra av bostadslägenhet samt beviljande av bolån. Syftet 

med en kreditupplysning är att spegla en persons betalningsvilja och betalningsförmåga. Det 

mest framträdande i en kreditupplysning är förekomsten av så kallade 

betalningsanmärkningar. Om en person har en betalningsanmärkning så blir den denne oftast 

nekad att ingå det förestående avtalet. Detta oavsett om betalningsförsummelsen avsett ett 

obetydligt belopp och inträffat för upp till flera år sedan, och helt oaktat hur personens 

ekonomiska omständigheter ser ut i realtid. I denna framställning utreds både gällande rätt, 

faktisk tillämpning och sociala konsekvenser gällande kreditupplysningar avseende fysiska 

personer. En fråga som belyses är om företeelsen att lämna ut känsliga uppgifter i form av 

kreditupplysningar till vemhelst som påstår sig ha ett legitimt syfte verkligen är ett sådant 

intrång i den personliga integriteten som är tillbörlig. En annan fråga som tas upp är huruvida 

detta system, på grund av sin onyanserade utformning, utgör ett rättvisande och effektivt sätt 

att reglera kreditgivning, eller om det i själva verket, i vissa fall, skadar de inblandade istället 

för att skydda och skapa balans i vårt samhälle när det kommer till kreditgivning. En 

kreditupplysning som inte på ett rättvisande sätt återspeglar en persons betalningsvilja och 

betalningsförmåga, och därmed leder till ett felaktigt kreditbeslut, torde skada båda parter; 

Kredittagaren som går miste om sin kredit och kreditgivaren som går miste om sin kund och 

därmed sin inkomst. Ett sådant missförhållande synes missgynna samhället, inte minst med 

tanke på den ekonomiska tillväxten, men även på så sätt att enskilda individer berövas 

möjligheten att företa rättshandlingar som har kommit att ses som var och ens rättigheter. 
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

 

”En betalningsanmärkning betyder att personen eller företaget inte har betalat sina skulder i 

tid”. Så står det i Datainspektionens informationsblad benämnt ”Betalningsanmärkningar”.1 I 

Sverige har idag 6,6 % av befolkningen en eller fler betalningsanmärkningar. En 

betalningsanmärkning innebär i många fall att man inte kan få banklån, inte kan få 

förstahandskontrakt på en hyresrätt, inte får teckna telefonabonnemang, inte kan få vissa jobb 

o.s.v. Det finns kommuner i Sverige där så många som 13 % av befolkningen har en eller 

flera betalningsanmärkningar. I flera av dessa kommuner har antalet personer med 

betalningsanmärkningar ökat kraftigt de senaste åren. I vissa postnummerområden är 

problemet extra tydligt. Det finns postnummerområden där fler än var tredje person en eller 

flera betalningsanmärkningar. ”Det är både oroande och anmärkningsvärt” säger Roland 

Sigbladh, marknadschef  på UC.2 

 

En betalningsanmärkning får man som fysisk person vanligen dras med i tre år. När det är 

fråga om skuldsanering eller personlig konkurs är det fem år som gäller. En vanlig 

uppfattning är att det är Kronofogdemyndigheten som skapar och registrerar 

betalningsanmärkningar, men detta är inte helt rättvisande.3 En stor del av de uppgifter som 

ligger till grund för betalningsanmärkningar finns registrerade i Kronofogdemyndighetens 

databas. Denna information överlåts från kronofogdemyndigheten till privata aktörer i form 

av kreditupplysningsföretag som i sin tur säljer informationen vidare till företag och 

privatpersoner som av olika anledningar vill köpa denna information, t.ex. för att bedöma en 

potentiell kunds betalningsmöjligheter.  

                                                 
1 Datainspektionen, Betalningsanmärkningar, http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-

betalningsanmarkningar.pdf (Hämtad 2015-12-18). 

2 UC, Det finns ett Sverige där fler än var tredje person har en betalningsanmärkning 

  https://www.uc.se/om-uc/nyheter/aktuella-nyheter/2014-05-19-det-finns-ett-sverige-dar-fler-an-var-tredje-

person-har-en-betalningsanmarkning-.html (Hämtad 2015-12-18). 

Kronofogdemyndigheten, Betalningsanmärkning, http://kronofogden.se/Betalningsanmarkning2.html (Hämtad 

2016-01-07) 

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-betalningsanmarkningar.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-betalningsanmarkningar.pdf
https://www.uc.se/om-uc/nyheter/aktuella-nyheter/2014-05-19-det-finns-ett-sverige-dar-fler-an-var-tredje-person-har-en-betalningsanmarkning-.html
https://www.uc.se/om-uc/nyheter/aktuella-nyheter/2014-05-19-det-finns-ett-sverige-dar-fler-an-var-tredje-person-har-en-betalningsanmarkning-.html
http://kronofogden.se/Betalningsanmarkning2.html


7 

 

Produkten som säljs av kreditupplysningsbolagen är således en kreditupplysning, d.v.s. en 

sammanställning av en person eller ett företags ekonomiska situation.  

 

Kreditupplysningsföretagen har alltså sina egna register med ekonomisk information om 

personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om identitet, inkomst, 

fastighetsinnehav och eventuella betalningsanmärkningar. Informationen i en 

kreditupplysning ska i huvudsak ge en bild av den registrerades betalningsvilja och 

betalningsförmåga.4 Regler om registreringen återfinns i huvudsak i Kreditupplysningslagen 

(KuL),5 i Personuppgiftslagen (PuL),6 domstolarnas praxis samt i beslut från 

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet över de enskilda kreditupplysningsföretagen.7 

 

 

1.2  Syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att utreda gällande rätt avseende 

kreditupplysningar, och främst då fenomenet betalningsanmärkningar; vad de består av, vem 

som skapar dem och vilka möjligheter det finns att bli av med dem. Jag kommer att redogöra 

för den historiska utvecklingen och de olika intressen som ska tillvaratagas genom den 

gällande rätt som reglerar och möjliggör vårt samhälles system som bygger på 

kreditvärdighet. Här kommer den intresseavvägning som gällande rätt inom området bygger 

på att utredas, och då särskilt frågan om kreditupplysningsverksamhetens konflikt med 

skyddet för den personliga integriteten.  

 

Ett visst fokus kommer även att ligga på frågan om hur effektiv och rättvisande en 

betalningsanmärkning är när det gäller bedömningen om huruvida en person vill eller kan 

göra rätt för sig ekonomiskt. Vid denna bedömning kommer problematiken kring felaktiga 

och missvisande betalningsanmärkningar, och de rättsmedel som finns att tillgå för den 

enskilde för att rätta till sådana, belysas särskilt. Slutligen kommer jag framföra mina egna 

förslag avseende förändringar och förbättringar avseende kreditupplysningsverksamheten. 

                                                 
4 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 132-134 

5 Kreditupplysningslagen (1973:1173) 

6 Personuppgiftslagen (1998:204) 
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1.3  Avgränsning 

 

Problematiken kring systemet med kreditupplysningar och betalningsanmärkningar 

förekommer både vad gäller fysiska personer och näringsidkare. Jag kommer dock att 

fokusera på omständigheter som rör fysiska personer i denna framställning. Vidare kommer 

jag att uteslutande fokusera på svensk rätt. Vad gäller praxis så är det främst 

Förvaltningsdomstolarnas beslut jag koncentrerat mig på, då dessa tycks vara mest tongivande 

inom området jag valt.  

 

 

1.4  Metod 

 

Traditionell juridisk metod har använts vid materialsökandet. Genom denna metod har 

gällande rätt kunnat utrönas och tydliggöras. Även Förutom de traditionella rättskällorna har 

jag använt mig av Datainspektionens allmänna råd och beslut eftersom dessa är inflytelserika 

inom området. Eftersom lagstiftningen ger relativt knapphändig information om gällande rätt 

inom området så har jag valt att lägga stor vikt vid förarbeten, framförallt till KuL och PuL. 

Genom att tillgodogöra mig praxis har jag även kunnat se hur domstolarna resonerat kring 

kreditprövningen och vilka omständigheter som påverkat utgången i dessa mål. Slutligen så 

har vissa förordningar och direktiv från EU vägts in i resonemanget. 

 

Förutom den traditionella juridiska metoden har även rättssociologisk samt empirisk metod 

använts. Den praktiska tillämpningen av gällande rätt samt dess påverkan på, och av, dels den 

enskilde individen och dels samhället i stor, har genomgående undersökts och beskrivits. 

 

 

1.5  Disposition 

 

Inledningsvis presenteras grundläggande information om kreditupplysningar i kapitel 2-4. Här 

belyses bakgrunden till uppkomsten av systemet med betalningsanmärkningar, dess syften 

samt vilka intressen som tillgodotags genom detta system. I kapitel 5 fokuserar jag på 

fenomenet betalningsanmärkningar; Vad de består av, hur de uppstår och hur man får dem 

borttagna.  
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I kapitel 6 och 7 utreder jag konflikten mellan kreditupplysningsverksamhet och personlig 

integritet vidare. Avslutningsvis kommer jag i kapitel 8 och 9 presentera en sammanfattande 

analys samt mina egna synpunkter och förslag på förändringar. 

 

 

2. Allmänt om kreditgivning  

 

Möjligheten för konsumenter och näringsidkare att kunna erhålla krediter är viktigt för 

samhället eftersom det främjar investeringar, konkurrens och konsumtion vilket bidrar till att 

den ekonomiska tillväxten gynnas. Krediter som erhålls på kreditmarknaden har till 

huvuduppgift att fördela om medel mellan kreditgivare och kredittagare. Kreditmarknaden 

utgörs bland annat av bankernas in- och utlåningsverksamhet samt handel med räntebärande 

värdepapper såsom obligationer, statsskuldväxlar och företagscertifikat. Konsumentkrediter är 

till exempel avbetalningsköp, kreditköp och fristående krediter. Med fristående krediter menas 

penningförstreckningar såsom banklån, kontokortskrediter och sms-lån. Kreditgivarna kan 

utgöras av flera olika aktörer, till exempel banker, kreditföretag, statliga lånefonder, 

kapitalplacerande institut, privatpersoner och näringsidkare.8 

 

Varje kredit grundas på ett avtal, innefattande olika avtalsinnehåll och villkor beroende på 

vilken typ av kredit det rör sig om, mellan två eller flera parter som intar ställningen som 

kreditgivare och kredittagare. De olika kredittyperna regleras i flertalet lagar, bland annat 

konsumentkreditlagen (2010:1846), skuldebrevslagen (1936:81), avtalslagen (1915:218) och 

räntelagen (1975:635). Vid en kommersiell kreditgivning ska kreditgivaren9 agera enligt god 

kreditgivningssed10 vilket bland annat innebär att en kreditprövning av kredittagaren ska 

utföras.  

                                                 
8 Datainspektionen, Värt att veta om kreditupplysningar, http://www.datainspektionen.se/Documents/-

faktabroschyr-kreditupplysningar.pdf (Hämtad 2016-05-20) 

9 Med kreditgivare avses i denna framställning ett kreditföretag som står under Finansinspektionens tillsyn    

(främst banker och kreditmarknadsbolag). 

10 I Konsumentverkets författning KOVFS 2004:6 framgår det att en näringsidkare ska i sitt förhållande till  

konsumenten iaktta god kreditgivningssed och därvid ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig 

omsorg. Det innebär bl.a. att en kreditgivare bör agera med utgångspunkt från att kreditavtal kan ha stor 

betydelse för den enskildes ekonomiska förhållanden. 

http://www.datainspektionen.se/Documents/%1ffaktabroschyr-kreditupplysningar.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/%1ffaktabroschyr-kreditupplysningar.pdf
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Kreditgivare står under tillsyn av Finansinspektionen som har i uppgift att kontrollera att 

reglerna inom kreditområdet efterlevs och har möjlighet att sanktionera kreditgivare som 

bryter mot aktuella regler.11 Finansinspektionen tillhandahåller även allmänna råd och 

rekommendationer avseende kreditgivning.12 

 

 

3. Behovet av systemet med kreditupplysningar 

 

I 2 § KuL definieras kreditupplysningar som uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till 

ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i 

ekonomiskt hänseende. 

 

 

3.1. Överskuldsättning 

 

En ständigt växande kreditmarknad har ökat konsumenternas tillgång till krediter och därmed 

också förbättrat deras möjligheter att planera och sköta sin privatekonomi. Samtidigt har dock 

marknadsföringen blivit mer övertygande och betalningsuppläggen mer varierade. Detta har 

successivt bidragit till att det blivit svårare för konsumenter att ta ställning till det som erbjuds 

dem. Många konsumenter har dessutom bristande kunskaper om privatekonomiska frågor. 

Om en konsument ingår ett avtal om en kredit utan att kunna betala tillbaka den i enlighet 

med avtalet kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. I många fall resulterar detta i att en 

eller flera betalningsanmärkningar erhålls vilket får negativa konsekvenser och kan i värsta 

fall vara det första steget mot överskuldsättning. En granskning som Riksrevisionen 

genomfört visar att antalet svårt skuldsatta ökat med 3 000 personer de senaste fem åren. 

Enligt Statistiska centralbyrån saknar så många som vart femte hushåll en ekonomisk buffert 

för oförutsedda utgifter. Överskuldsättning är ett stort problem både för de som drabbas och 

för samhället i stort. Problem med skulder kan leda till eller förvärra psykisk och fysisk 

ohälsa, vilket även kan drabba anhöriga, inte minst barn.13  

                                                 
11 Lennander, G., Kredit och säkerhet, 1997, s. 11-25 

12 http://www.fi.se (Hämtad 2016-05-20) 

13 Finansdepartementet, Promemoria Strategi mot överskuldsättning, 2015 

https://lagen.nu/begrepp/Kreditupplysning
http://www.fi.se/
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I Kronofogdemyndighetens databas finns det ungefär 400 000 personer med en samlad skuld 

på över 70 miljarder kronor. Bland dessa finns det cirka 100 000 personer som förekommit i 

Kronofogdemyndighetens databas i över 20 år, enligt utredningen.14 

 

De svenska hushållens genomsnittliga skuld har tilltagit kraftigt de senaste decennierna, men 

typen av lånemöjligheterna skiljer sig mycket mellan olika typer av konsumenter. 

Konsumenter med god kreditvärdighet erbjuds förmånliga lån, ofta relaterade till den egna 

bostaden, och har på så vis kunnat öka sin konsumtion. Konsumenter med sämre 

kreditvärdighet har istället ökat sin konsumtion genom krediter med betydligt sämre 

lånevillkor, exempelvis SMS-lån med väldigt höga räntor. På grund av stigande 

fastighetspriser och växande finansmarknader har således de kreditvärdigas förmögenheter 

vuxit ytterligare i förhållande till de icke kreditvärdigas. Att denna utveckling ökar kraftigt 

visa sig av Kronofogdens statistik avseende antalet obetalda snabblån. Under första halvåret 

av 2014 inkom 29 134 ärenden avseende snabblån till Kronofogden. Det är en ökning med 

mer än 5 300 ärenden jämfört med samma period år 2013 vilket motsvarar en ökning med 

över 22 procent.15  

 

”Det är bekymmersamt att snabblånen ökat så mycket. Att vi nu ser det högsta antalet 

obetalda snabblån någonsin var helt oväntat”, säger Jan Åkerlund, förebyggare på 

Kronofogden. ”Trots en skärpning av lagstiftningen, även om tillsynen från 

Finansinspektionen bara är i sin linda, så utvecklas hanteringen av dessa lån i helt fel 

riktning. Kreditgivarna måste bli bättre på att tydligt beskriva konsekvenserna av obetalda 

snabblån”, menar Jan Åkerlund.16 

Lagstiftning avseende konsumentkrediter har införts och ändrats i omgångar i syfte att stärka 

konsumentskyddet. Som en konsumentskyddande åtgärd i detta syfte har kreditgivare ålagts 

en skyldighet att utföra en kreditprövning innan en kredit beviljas. Genom lagstiftningen 

avseende kreditprövningsskyldighet har lagstiftaren bland annat velat förebygga 

överskuldsättningen bland konsumenter.  

                                                 
14 SOU 2013:78 

15 Roos, John Magnus, Konsumtionsrapporten, 2014 

16 Kronofogdemyndigheten, Kraftig ökning av obetalda snabblån, Pressmeddelande, 2014  
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Trots att lagstiftaren har förändrat kreditlagstiftningen och försökt öka konsumentskyddet i 

omgångar förekommer det alltså fortfarande överskuldsättning bland konsumenter.17  

 

 

3.2. Skydd för kreditgivare 

 

Den som lånar ut pengar, säljer produkter på kredit eller tecknar avtal om t.ex. hyra av 

bostadslägenhet eller mobilabonnemang behöver generellt sett något slags underlag för att 

kunna bedöma sin medkontrahents framtida beteende vad gäller betalning.  

 

En kreditbedömning bygger på tanken att om en person tidigare skött sin ekonomi så kommer 

denne troligen göra det i framtiden också och det utgör då en relativt liten risk att bevilja en 

sådan person kredit.  Motsatsvis så förutsätts en person som tidigare har misskött sina 

ekonomiska mellanhavanden att även göra det i framtiden och utgör således en större risk för 

kreditgivaren. För att kunna förutspå en potentiell kunds framtida beteende i detta hänseende 

behöver kreditgivaren relevant och korrekt information för att kunna bedöma riskerna för 

ekonomiska förluster och andra problem relaterade till sina kunders betalningsbeteende. Om 

kreditgivaren förses med sådan information behöver denne inte gardera sig mot alla tänkbara 

risker och tillåts att fatta snabbare beslut. För att tillgodose detta behov har det uppkommit 

kreditupplysningsföretag som förser den som ger kredit med information om den som söker 

kredit – d.v.s. en kreditupplysning. 

 

En kreditupplysning fokuserar på en persons ekonomiska förhållanden, såsom aktuella 

inkomster, skulder och innehav av fastighet men kan även innehålla uppgifter som t.ex. om 

huruvida den omfrågade personen är gift eller har utvandrat. Uppgifterna hämtas från 

Skatteverkets skatteregister och fastighetstaxeringsregister.18 

 

En kreditupplysning innehåller inte bara fakta, utan även omdömen och råd kan som vägleda 

en kreditgivarens i dennes ekonomiska bedömning av en potentiell kund.  

                                                 
17 Prop 2009/10:242, s 33 

18 www.uc.se (Hämtad 2016-05-20) 

http://www.uc.se/
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De flesta kreditupplysningar lämnas genom att kreditupplysningsföretagens kunder, det vill 

säga kreditgivarna, har en uppkoppling mot kreditupplysningsföretagets register. Några 

kreditupplysningsföretag ger också ut kreditupplysningar i tryckta skrifter och på cd-skivor.19 

 

 

4. Uppkomsten av 1973 års kreditupplysningslag 

 

År 1969 tillsattes en kommitté som fick i uppdrag att utreda vilken typ av reglering som var 

nödvändig för att skydda den enskilda personens integritet och vilka typ av reglering som var 

erforderliga för att skapa en bra balans mellan effektiv kreditgivning och skydd för den 

personliga integriteten.20  

 

Den tekniska utvecklingen inom området, till exempel ADB (automatisk databehandling), 

hade bidragit till att nya och mer effektiva tillvägagångssätt att samla in och systematisera 

personuppgifter och information skapats vilket medförde att behovet av ett skydd för den 

personliga integriteten blev allt mer aktuell. Kreditupplysningsföretagen, som var privata 

aktörer, hade en central roll i denna utveckling vilket förorsakade behovet av att ett system för 

oberoende granskning och reglering av branschen.21 

 

Kommitténs utredning förevisade att kreditupplysningsverksamheten var av stor vikt för både 

kreditgivare, kredittagare och samhället i stort. Mot behovet av en reglerad och väl 

fungerande kreditmarknad ställdes den enskildas och företagens behov av skydd av 

information. En icke önskvärd konsekvens för enskilda personer kunde vara att användningen 

av privat information kunde utgöra ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten. För att 

motverka denna konsekvens föreslogs begränsningar avseende vilken typ av information som 

skulle få lämnas ut samt till vem informationen fick vidarebefordras.  

                                                 
19 Datainspektionen, Värt att veta om kreditupplysningar, http://www.datainspektionen.se/Documents/-

faktabroschyr-kreditupplysningar.pdf (Hämtad 2016-05-20) 

20 SOU 1972:79 s. 11. 

21 SOU 1972:79 s. 21 

http://www.datainspektionen.se/Documents/%1ffaktabroschyr-kreditupplysningar.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/%1ffaktabroschyr-kreditupplysningar.pdf
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Ett växande konsumtionssamhälle, en accelererande teknisk utveckling och en omfattande 

offentlighetsprincip gjorde, enligt kommitténs utredning, integritetsproblematiken högst 

aktuell.22 

 

Vidare belyste kommitténs utredning problematiken avseende att definiera begreppet 

personlig integritet och vad som kunde tänkas utgöra ett intrång i densamme. Kommitténs 

ståndpunkt var dock att en generell gränsdragning inom området måste åstadkommas för att 

kunna säkerställa ett fullgott regelverk.23 Det konstaterades också att resultatet av 

intresseavvägningen mellan effektiv kreditgivning och skydd för personlig integritet var 

tidsbunden. Den tekniska utvecklingen och samhällets intressen förändras ständigt vilket 

innebär att höga krav ställs på regelverket. Det var således av vikt att kunna förena stabilitet i 

regelverket med flexibilitet för tekniska och samhälleliga förändringar.24 

 

 

5. Betalningsanmärkningar 

 

Av innehållet i kreditupplysningar är så kallade betalningsanmärkningar framträdande. En 

betalningsanmärkning berättar för den som frågar att den omfrågade personen tidigare har 

misskött sina ekonomiska skyldigheter och ger en anvisning om att det kan innebära en hög 

risk att bevilja denna person kredit.  

 

En kreditupplysning som innehåller en eller flera betalningsanmärkningar är så starkt 

avskräckande för de allra flesta företag som erbjuder krediter att de helt och hållet avstår från 

att ingå avtal med den omfrågade, alltså den person som kreditupplysningen innehåller 

information om.25 

 

 

 

                                                 
22 Prop. 1973:155 s.13. 

23 SOU 1972:79 s. 74. 

24 SOU 1972:79 s. 75. 

25 Datainspektionen, Betalningsanmärkningar, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-

regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar (Hämtad 2016-05-20) 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar
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5.1. Vilka slags uppgifter blir en betalningsanmärkning? 

 

De flesta uppgifter som blir en betalningsanmärkning härrör från kronofogdens databas, men 

även från domstolar och kreditgivningsinstitut.26 Härnedan följer en kort beskrivning av de 

vanligast förekommande. 

 

 

5.1.1. Utslag 

 

Det finns ett flertal olika situationer som kan generera en uppgift som registreras som en 

betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Den vanligaste orsaken till en 

betalningsanmärkning hos fysiska personer är att Kronofogdemyndigheter fastställer en skuld 

genom att meddela ett utslag. Ett utslag är en exekutionstitel, d.v.s. ett slags bevis på att en 

viss skuld är rätt och riktigt och kan utkrävas av fordringsägaren från den som är 

betalningsskyldig, gäldenären, genom att ansöka om verkställighet hos 

Kronofogdemyndigheten.27 

 

För att få en skuld fastställd på detta sätt krävs det att den som vill ha betalt, borgenären, 

inger en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. En sådan ansökan 

ska vara skriftlig och innehålla information om parternas kontaktuppgifter samt den sökandes 

yrkanden och grunderna för dem.28 Yrkandena ska innehålla uppgift om vilka belopp som 

avses vad gäller kapital, ränta och kostnader såsom inkassokostnader ansökningsavgifter och 

ombudsarvode.  

 

Efter mottagandet av en ansökan om betalningsföreläggande skickar Kronofogdemyndigheten 

ett föreläggande tillsammans med ett delgivningskvitto till svaranden. Svaranden har efter det 

att delgivning skett 10 dagar på sig att antingen betala skulden eller att bestrida 

betalningsansvar. Denna tidsfrist kallas förklaringstid.  

                                                 
26 Datainspektionen, Betalningsanmärkningar, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-

regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar (Hämtad 2016-05-20) 

27 Kronofogden, Föreläggande, https://www.kronofogden.se/Forelaggande3.html (Hämtad 2016-05-20) 

28 33 § kap. 1 § RB och 9-18 §§ Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar
https://www.kronofogden.se/Forelaggande3.html
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Om delgivning sker utan att svaranden vare sig betalar eller bestrider inom förklaringstiden 

utfärdar kronofogdemyndigheten ett utslag som, när kreditupplysningsföretagen får 

information om det, genererar den en betalningsanmärkning för svaranden i tre år.29 

 

 

5.1.2. Tredskodom i dispositiva tvistemål 

 

Om en part uteblir från en muntlig förberedelse eller huvudförhandling i ett dispositivt 

tvistemål kan rätten meddela en tredskodom i enlighet med motpartens yrkanden.30 Detta 

dock under förutsättning att motparten framställt ett yrkande om detta, att motpartens 

yrkanden är skäliga, att parten kallats till förhandlingen samt att kallelsen innehållit 

information om att tredskodom kan komma att meddelas för det fall parten uteblir, d.v.s. att 

parten kallats vid äventyr av tredskodom.31 Om den part som uteblivit har haft laga förfall ska 

tredskodom inte meddelas.32  

 

Tredskodom kan även meddelas om svaranden underlåter att inkomma med ett skriftligt 

svaromål, förutsatt att rätten förelagt parten om detta vid äventyr av tredskodom.33 En 

tredskodom innebär inte bara att den tredskande parten förlorar målet utan att rätten gör någon 

prövning i sak utan även att kreditupplysningsföretagen registrerar den som en 

betalningsanmärkning. En tredskodom innebär en betalningsanmärkning i tre år.34 

 

En tredskodom kan inte överklagas utan den tappande parten måste istället ansöka om 

återvinning inom fyra veckor från det att dom meddelats. Målet tas då upp igen i det skick det 

var när tredskodomen meddelades. Sker ingen ansökan om återvinning i tid, vinner 

tredskodomen laga kraft.35 En ansökan om återvinning kan endast göras en gång.  

 

 

                                                 
29 Kronofogden, Föreläggande, https://www.kronofogden.se/Forelaggande3.html (Hämtad 2016-05-20) 

30 42 kap 12 § RB 

31 32 kap. 7 § RB 

32 32 kap. 8 § RB 

33 42 kap. 11 § RB 

34 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 133 

35 44 kap. 9 § RB 

https://www.kronofogden.se/Forelaggande3.html
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Om tredskodom meddelats mot samma person två gånger har denne inte längre rätt att ansöka 

om återvinning. Den senast meddelade tredskodomen vinner därför laga kraft omedelbart så 

snart tredskodomen meddelas. Detsamma gäller om en tredskodom meddelats efter en 

återvinning om utslag.36 Det som återstår för den tappande parten i en lagakraftvunnen 

tredskodom är sedermera endast extraordinära rättsmedel såsom resning, återställande av 

försutten tid och besvär över domvilla.37 Möjligheten att få sin sak prövad på detta sätt kräver 

dock mycket vägande skäl.38 

 

 

5.1.3. Uppgift om skuld till det allmänna  

 

Skulder till det allmänna, såsom obetalda skatter, underhåll, TV-avgifter, parkeringsböter och 

studielån beslutas av myndigheter (exempelvis Skatteverket beslutar om skatter och 

Försäkringskassan om underhållsstöd). Dessa myndigheter kan begära verkställighet av sina 

fordringar direkt hos kronofogdemyndigheten och behöver inte först ansöka om 

betalningsföreläggande eller vända sig till domstol.39  

 

För att den här typen av uppgifter ska bli en betalningsanmärkning har det fram till den 1 

oktober 2015 har det räckt med att en gäldenär får mer ett sådant krav inom en tidsperiod om 

två år, detta helt oavsett om betalning skett inom angiven tidsfrist vilken vanligtvis är 14 

dagar. Denna bestämmelse kallas tvåårsregeln och innebär alltså att om det under en 

tvåårsperiod enbart inkommer en ansökan om verkställighet mot en gäldenär, och denne 

betalar sin skuld inom angiven tidsfrist, blir uppgiften om kravet sekretessbelagd hos 

kronofogdemyndigheten så snart målet avslutats. Detta innebär att uppgiften gallras i 

kreditupplysningsföretagens register och inte längre utgör en betalningsanmärkning.  

 

 

                                                 
36 1989/90:85 s. 140 f. 

37 58 kap 1 § RB 

38 NJA 1988 s. 98 

39 Kronofogden, Ordförklaring; Allmänna mål, https://www.kronofogden.se/Allmannamal2.html (Hämtad 2016-        

05-20) 

  

https://www.kronofogden.se/Allmannamal2.html
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Om det däremot inkommer mer än en ansökan om verkställighet mot en gäldenär under en 

tvåårsperiod så omfattas uppgifterna om dessa förpliktelser inte av sekretesskyddet och 

resultatet bli att gäldenären får en betalningsanmärkning.40 

 

I och med en lagändring som föreslås i utredningen Tillförlitligare kreditupplysningar – ett 

förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav så kan tvåårsregeln komma att ändrats 

för att ytterligare stärka skyddet för gäldenärers personliga integritet.41 

 

 

5.1.4. Misslyckad utmätning 

 

En borgenär som fått sin fordran fastställd genom ett utslag eller en dom kan vända sig till 

kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att få gäldenären att betala. Detta sker genom en 

ansökan om verkställighet. Verkställighet kan ske genom utmätning av lön, bostad eller andra 

tillgångar. Ett beslut om verkställighet innebär en betalningsanmärkning i tre år till såvida 

skulden inte kan regleras inom tre månader, d.v.s. när en negativ utredning meddelas.42 

 

 

5.1.5. Misskött kredit 

 

I kreditupplysningsbolagens register återfinns även uppgifter om missbrukade bankkonton 

och misskötta krediter, d.v.s. upprepat övertrasserade bankkontot eller krediter som sagts upp 

p.g.a. utebliven betalning. För att en misskött kredit ska registreras som en 

betalningsanmärkning krävs att kreditgivaren ska ha tagit bort skulden som tillgång ur sin 

ordinarie bokföring eller på något sätt markerat skulden som en kreditförlust. En misskött 

kredit som avser ett övertrasserat bankkonto innebär att innehavaren av bankkontot får en 

betalningsanmärkning i tre år. En uppsagd kredit innebär en betalningsanmärkning i två år.43 

 

                                                 
40 Se vidare om tvåårsregel i avsnitt 7.1. 

41 SOU 2015:60 

42 Anders Cardell, Jonas Cardell,  Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 132-133 

43 Datainspektionen, Värt att veta om kreditupplysningar, http://www.datainspektionen.se/Documents/fakta-

broschyr-kreditupplysningar.pdf  

http://www.datainspektionen.se/Documents/fakta%1fbroschyr-%1fkreditupplysningar.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/fakta%1fbroschyr-%1fkreditupplysningar.pdf
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5.1.6. Skuldsanering 

 

En fysisk person som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering för att slippa betala 

delar av dina skulder. Det är kronofogdemyndigheten som prövar en sådan ansökan och om 

den beviljas kan personen i fråga få avbetala så mycket som möjligt av sina skulder enligt en 

betalningsplan, vanligtvis under fem års tid. När avbetalningstiden är slut är personen inte 

längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen, oavsett hur mycket 

som återstår.  

 

Ett beslut om beviljad skuldsanering innebär att personen det gäller får en 

betalningsanmärkning i fem år efter det att skuldsaneringen beviljades. Om betalningsplanen 

är längre än fem år försvinner betalningsanmärkningen samma dag som sista betalningen 

görs.44 

 

 

5.1.7. Konkurs 

 

Såväl företag som fysiska personer kan försättas i konkurs. När en person försätts i konkurs 

det är tingsrätten som beslutar om detta efter att antingen personen själv eller dennes 

borgenärer inger en ansökan om konkurs. Den som är försatt i konkurs förlorar rätten till sin 

egendom, förutom den del som utgör beneficium,45 under konkursen.  

 

Till skillnad mot aktiebolag så har en fysisk person kvar sina skulder, till den del de inte 

betalas under konkursen, även efter avslutad konkurs. En ansökan om konkurs innebär en 

betalningsanmärkning som kvarstår under händelseåret samt ytterligare två kalenderår.46 

 

 

 

                                                 
44 Sveriges domstolar, Skuld & konkurs, http://www.domstol.se/Skuld--konkurs/ (Hämtad 2016-05-22) 

45 Pengar och annan egendom som en person får behålla för sin egen och sin familjs försörjning vid utmätning 

eller konkurs. 

46 UC, Vanliga frågor om anmärkningar, https://www.uc.se/kundservice/vanliga-fragor/anmarkningar.html 

(Hämtad 2016-05-22) 

http://www.domstol.se/Skuld--konkurs/
https://www.uc.se/kundservice/vanliga-fragor/anmarkningar.html
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5.2. Kan man få en betalningsanmärkning borttagen? 

 

En betalningsanmärkning för en fysisk person försvinner vanligtvis efter två år, tre år eller 

fem år, beroende på vilken typ av uppgift det gäller.47 Det finns ingen generell rätt att bli 

struken ur ett kreditupplysningsregister, men om en uppgift om dig är felaktig eller 

missvisande finns det vissa möjligheter. 

 

 

5.2.1. Ansökan om dementi 

 

Om en borgenär eller ett inkassoombud vidtar en oriktig åtgärd, t.ex. inger en ansökan om 

betalningsföreläggande mot en gäldenär som redan har betalt, så ska denne kontakta de 

rikstäckande kreditupplysningsbolagen och meddela dem om detta så att 

betalningsanmärkningen kan dementeras, d.v.s. tas bort. En framställning om rättelse ska 

göras omedelbart, dock senast tre dagar efter det att den felaktiga åtgärden 

uppmärksammades.48 Det ska dock finnas en relevant orsak till detta, t.ex. att fel gäldenär 

sökts eller att skulden betalts innan utslag meddelats.  

 

Även gäldenären själv har möjlighet att vända sig till kreditupplysningsbolagen för att 

framföra en begäran om att en betalningsanmärkning ska dementeras. Samma sak gäller här; 

det ska finnas en giltig orsak för att detta ska beviljas.49 Ett kreditupplysningsbolag har en 

skyldighet att utan dröjsmål utreda saken om det finns anledning att misstänka att en uppgift 

som behandlas i kreditupplysningsverksamhet är felaktig eller missvisande. Om det visar sig 

att uppgiften är felaktig eller missvisande ska den rättas, kompletteras eller uteslutas ur 

registret. För det fall en felaktig eller missvisande uppgift har innefattats av en 

kreditupplysning som redan har lämnats ut, ska rättelse eller komplettering så snart det kan 

ske skickas till var och en som under det senaste året fått del av uppgiften.50  

 

                                                 
47 8 § KuL 

48 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 133-134 

49 Datainspektionen, Betalningsanmärkningar,  http://www.datainspektionen.se/lagar-och-

regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar/ (Hämtad 2016-05-22) 

50 12 § KuL 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar/
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar/
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5.2.2. Begäran om rättelse av uppgift i kronofogdemyndighetens databas 

 

En annan möjlighet att få en betalningsanmärkning borttagen är genom att vända sig direkt till 

kronofogdemyndigheten och begära rättelse av en uppgift i kronofogdemyndighetens databas. 

Om man har hamnat i kronofogdens register av misstag så ska man inte behöva vara kvar 

där.51  

  

Efter det att en begäran om rättelse inkommer till kronofogdemyndighetens rättelseteam, som 

ligger i Visby, ska myndigheten skyndsamt utreda huruvida aktuell uppgift är felaktigt eller 

missvisande och därmed ska tas bort eller blockeras. Kronofogdemyndigheten ger båda parter, 

d.v.s. gäldenären och borgenären eller myndigheten i fråga, möjlighet att framställa 

information och eventuellt underlag som kan ha betydelse för utredningen. Om kronofogden 

beslutar att en viss uppgift är missvisande och ska blockeras så skickas meddelanden om detta 

omedelbart ut till kreditupplysningsbolagen som då måste rensa denna uppgift ur sina register. 

Om kronofogdemyndighetens beslut går en emot så kan den tappande parten överklaga hos 

allmän förvaltningsdomstol och sedan hos kammarrätten, men där krävs det 

prövningstillstånd. Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen.52 

 

De bestämmelser som reglerar huruvida felaktiga eller missvisande uppgifter ska gallras eller 

blockeras är Lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens 

verksamhet, främst 3 kap 3 a § som har följande lydelse: 

 

3 a § Kronofogdemyndigheten ska på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera 

eller utplåna sådana uppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller 

anslutande författningar eller är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga 

att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.  

 

Rättelse i Kronofogdemyndighetens databas kan medges om uppgifterna behandlats felaktig 

eller ger en missvisande bild av den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina 

ekonomiska förpliktelser.  

                                                 
51 Kronofogdemyndigheten, Rättelser av uppgifter i databaser, https://www.kronofogden.se/-

Rattelseravuppgifteridatabaser.html (Hämtad 2016-05-22) 

52 HFD 2011 ref. 45 

https://lagen.nu/2001:184#K3P3aS1
https://www.kronofogden.se/%1fRattelseravuppgifteridatabaser.html
https://www.kronofogden.se/%1fRattelseravuppgifteridatabaser.html
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Enbart det faktum att en registrering i Kronofogdemyndighetens databas leder till negativa 

konsekvenser för den registrerade till exempel i form av betalningsanmärkningar hos 

kreditupplysningsföretagen utgör inte ett skäl för rättelse. Lagen säger alltså att uppgifter som 

är missvisande i fråga om gäldenärens vilja eller förmåga att betala sina skulder ska blockeras. 

En prövning i enlighet med 3 kap. 3 a § databaslagen ska göras med utgångspunkt från 

förhållandena vid tidpunkten för registreringen och torde börja med att kontrollera att den 

registrerades uppgifter inte behandlats felaktigt och varit adekvata och relevanta för 

ändamålet att driva in fordringen.53  

 

Avgörande är således vad som skett innan dess att skulderna registrerades hos 

Kronofogdemyndigheten. Vissa uppgifter om en skuld kan nämligen få andra att tro att 

gäldenären inte vilja eller möjlighet betala, eller att denne inte betalade på grund av slarv eller 

lättsinnighet, även om det kanske i verkligheten var helt andra orsaker som legat till grund för 

en viss betalningsförsummelse.  

 

Om felaktiga eller missvisande uppgifter lämnats ut till tredje man, till exempel ett 

kreditupplysningsbolag, ska Kronofogdemyndigheten underrätta denne om eventuell 

rättningsåtgärd som vidtagits om den registrerade begär det eller om det bedöms att betydande 

skada eller olägenhet för den registrerade kan undvikas på detta sätt. Någon sådan 

underrättelse behöver dock inte avlämnas om detta skulle innebära en oproportionerligt stor 

arbetsinsats för kronofogdemyndigheten.54 

 

 

5.2.3. Missvisande uppgifter 

 

Följande är exempel på omständigheter som kan bidra till att en uppgift i kronofogde-

myndighetens databas bedöms som missvisande. 

 

- Skulden har reglerats innan dess att registrerad åtgärd inträffat, till exempel genom att 

betalning har skett eller att kvittning skett.55 

                                                 
53 prop. 2007/08:116 s.29 

54 prop. 2007/08:116 s.29 

55 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 134 
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- Eventuell betalning har försenats på grund av en omständighet som gäldenären inte 

kunnat påverka eller förutse, till exempel datorhaveri hos den bank eller det postombud 

som fått i uppdrag att förmedla betalningen.56 

 

- Gäldenären har inte nåtts av fakturor eller andra betalningsuppmaningar och har därmed 

inte haft en rimlig möjlighet att betala skulden i tid. Det krävs dock mer än enbart ett 

påstående om att dessa inte mottagits. Gäldenären måste, till exempel genom bevisning, 

göra sannolikt att så har skett.57 Om aktuella försändelserna har skickats till gäldenärens 

folkbokföringsadress och de inte har erhållits i retur anses gäldenären inte ha gjort 

sannolikt att betalningsuppmaningarna inte erhållits.58 

 

- Registrering har skett trots att grunden för skulden är väsentligen densamma som ett mål 

som tidigare avgjorts och omfattas av rättskraften, till exempel om en ansökan om 

betalningsföreläggande skett även om det redan finns en exekutionstitel sedan tidigare 

avseende samma fordran.59 

 

- Dröjsmål med betalningens erläggande har förorsakats av brottslig handling som utförts 

av någon annan än gäldenären, till exempel att gäldenärens ombud har förskingrat 

pengarna.60 

 

- Dom, förlikning eller annan typ av överenskommelse, som uppdagats efter det att 

registrering skett, har visat att gäldenärens betalningsskyldighet helt eller delvis skiljer 

sig från det som framgår av den registrerade uppgiften.61 

 

 

 

 

                                                 
56 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 134 

57 Prop. 2007/08:116 s.29 

58 Stockholms FR 12434-15 

59 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 134 

60 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 134 

61 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 134-135 
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5.2.4. Ej missvisande uppgifter 

 

Följande är exempel på omständigheter som inte anses föranleda att en uppgift i kronofogde-

myndighetens databas ska bedömas som missvisande. 

 

- Gäldenären har underlåtit att betala på grund av att fakturaunderlag inte erhållits av 

borgenären.62 

 

- Gäldenärens betalningsförsummelse har berott på glömska.63 

 

- Gäldenären har gett annan, som inte regelmässigt utför sådana uppdrag, i uppdrag att 

ombesörja betalning och denne har inte utfört uppdraget.64 

 

- Skulden har reglerats efter det att registrerad åtgärd noterats, till exempel att betalning 

skett efter utslag meddelats. Detta gäller även i fall där domstol senare, efter ansökan 

om återvinning, undanröjer utslaget.65 

 

 

5.3. När anses en betalning ha skett i rätt tid? 

 

Enligt huvudregeln som framgår av gällande praxis anses fordringar vara betalade när 

beloppet har bokförts av betalningsförmedlaren på fordringsägarens, eller dennes ombuds, 

konto.66 

 

Ett undantag är när en fordran avser hyra. Om en hyresgäst betalar sin hyra på bankkontor 

eller hos postombud anses beloppet ha kommit hyresvärden tillhanda omedelbart vid 

betalningens erläggande.  

                                                 
62 HFD 2011 ref. 45 

63 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, S. 135 

64 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, S. 135 

65 Anders Cardell, Jonas Cardell, Kredit- och inkassohandboken, 2014, s. 135 

66 NJA 1988 s. 312 och NJA 1998 s. 23 
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Om en hyresgäst lämnar ett betalningsuppdrag avseende hyran till plus- eller bankgiro anses 

beloppet ha kommit hyresvärden tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av det 

förmedlande kontoret.67 

 

Oaktat ovan regler så strider det mot god inkassosed att vidta åtgärder som att inge en 

ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten om en gäldenär betalat hela 

fordran och detta meddelats inkassobolaget. Detta gäller alltså även om beloppet ännu inte har 

blivit tillgängligt för borgenären eller inkassoombudet.68 

 

 

5.4. Ansökan om återvinning 

 

För att protestera mot riktigheten av ett utslag eller en tredskodom kan den tappande parten 

ansöka om återvinning. Till såvida ansökan inkommer till tingsrätt i rätt tid, det vill säga inom 

fyra veckor efter det att dom eller utslag meddelats, tar tingsrätten upp målet till prövning. 

Prövningstillstånd krävs alltså inte.  

 

Om gäldenären vinner framgång med sin talan så blir följden att tingsrätten undanröjer 

exekutionstiteln, det vill säga utslaget eller domen. Ett undanröjande innebär dock endast att 

tredskodomen eller utslaget inte kan användas vid ett utmätningsförfarande. Undanröjandet i 

sig innebär inte att tredskodomen eller utslaget meddelats på felaktiga grunder och innebär 

inte heller att betalningsanmärkningen automatiskt försvinner.69  

 

En dom där gäldenären vunnit torde dock kunna användas som bevisning för att styrka att en 

registrerad uppgift är oriktig eller missvisande i en ansökan om dementi till 

kreditupplysningsbolagen eller en begäran om rättelse till kronofogdemyndigheten. För att en 

dom ska utgöra tillräckligt starkt bevisvärde i detta hänseende bör dock krävas att tingsrätten 

prövat sakfrågan och att det i domskälen framgår att den åtgärd som föranlett den registrerade 

uppgiften vidtagits felaktigt. 

                                                 
67 12 kap. 20 § tredje stycket jordabalken 

68 Datainspektionen,  Datainspektionens allmänna råd – Tillämpning av inkassolagen, 2011, s. 44-45 

69 Datainspektionen, Betalningsanmärkningar, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-

regler/kreditupplysningslagen/betalnings–anmarkningar/. (Hämtad 2016-01-07) 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/betalnings–anmarkningar/
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/betalnings–anmarkningar/
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6. Konflikten med skyddet för den personliga 

integriteten 

 

6.1. Definitioner 

 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet personlig integritet. Integritet är en 

inre egenskap som är olika hos olika individer.  

"Rätten att få vara i fred" är en vanlig tolkning. "Rätten att få sin personliga egenart och inre 

sfär respekterad och inte utsättas för kränkande behandling" är en annan.70 

 

I Nationalencyklopedins uppslagsverk beskrivs personlig integritet som ”rätt att få sin 

personliga egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för personligen störande 

ingrepp”.71 

 

År 1967 utgav den dåvarande professorn i offentlig rätt vid Columbia University, Alan 

Westin, boken Privacy and Freedom.72 Westins studier och analyser utgjorde 

grundkonstruktionen i flera av de dataskyddslagar som skapades runt om i världen under 

sjuttio- och åttiotalet. I Sverige kom datalagen 1973.73 Westin argumenterade för att personlig 

integritet skulle ses som ett socialt värde och föreslog en genomgripande process för att 

granska övervakning innan dess genomförande. Westin etablerade synen på personlig 

integritet som ”rätten att kontrollera utflöde av personlig information”. Han vägde personlig 

integritet mot social interaktion och likställde optimal personlig integritet med isolation och 

totalt tillbakadragande. Detta perspektiv har lett till lagstiftningar och regleringar för kontroll 

av aktörer som insamlar personlig information, innefattande krav på samtycke och 

möjligheten att ändra och ta bort insamlad personlig information i en databas. 

 

En annan person som varit inflytelserik inom området i Sverige är Göran Collste, professor i 

tillämpad etik vid Linköpings universitet.  

                                                 
70 Datainspektionen, Ordlista, http://www.datainspektionen.se/ordlista/ (Hämtad 2016-05-22) 

71 Nationalencyklopedin, www.ne.se, (Hämtad 2016-05-22) 

72 Alan F. Westin, Privacy and Freedom. New York, 1967 

73 Datalag (1973:289) 

http://www.datainspektionen.se/ordlista/
http://www.ne.se/
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Istället för att försöka beskriva innebörden av begreppet personlig integritet definierade 

Collste dess innebörd genom att beskriva en negativ definition av begreppet, nämligen vad 

som är att anse som en integritetskränkning.74 Collstes beskrivning av en integritetskränkning 

är ”när det sker ett intrång i någons privata sfär och/eller uppgifter om denne, som det finns 

rimliga skäl att beteckna som integritetskänsliga sprids ut”. Integritetskänsliga uppgifter kan 

enligt Collste innefatta personers uppfattningar, egenskaper eller handlingar.  

En kränkning inträffar när en person upplever att hon eller han förlorat kontrollen över sin 

egen person eller uppgifter om sig själv, vilka kontrolleras av någon annan.75  

 

Det första ledet i Collstes definition av begreppet integritetskränkning handlar om när det sker 

ett intrång i en persons privata sfär, d.v.s. den personliga integritetens omfång. Hur stor denna 

sfär är varierar från person till person, vilket får innebörden att även gränserna för den 

personliga integriteten varierar mellan olika människor.76 Den privata sfärens storlek är 

beroende av vad varje enskild människa anser tillhöra den egna personen. Kroppen tillhör 

utan tvekan personen, men en människa består ju inte endast en kropp, utan även av en själ. 

Exempelvis så påverkas ju inte bara kroppen vid ett fysiskt övergrepp, utan även själen. 

Kroppen och själen kan alltså inte åtskiljas, utan omfattas båda två av personen.  

 

Man kan också gå längre och säga att även en människas familj och egendom ingår i personen 

och därför ska åtnjuta skydd mot kränkningar. Collste menar dock att det är skillnad mellan 

en person och dennes personliga integritet; en kränkning mot någons person är ett vidare 

begrepp än kränkning mot någons personliga integritet. Det vill säga att varje gång någon blir 

utsatt för en integritetskränkning innebär detta att personen också kränks, men motsatsvis så 

kan personen kränkas utan att det för den sakens skull sker ett intrång i den personliga 

integriteten.77 

 

Det andra ledet i Collstes definition av begreppet integritetskränkning gäller spridandet av 

personliga uppgifter. För att en kränkning ska anses ha skett genom spridning av personliga 

uppgifter krävs det även att dessa uppgifter ska vara integritetskänsliga.  

                                                 
74 SOU 1997:39 s.796 

75 SOU 1997:39 s.790 

76 SOU 1997:39 s.792 f. 

77 SOU 1997:39  s.793 
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Specifikt vilka uppgifter som kan anses vara integritetskänsliga är det svårt att finna ett 

entydigt svar på. Generellt sett så handlar det om uppgifter som avser personliga förhållanden 

och som är privata.  

Vad detta är varierar dock från person till person. Den amerikanske filosofen W. A. Parent 

beskriver dessa uppgifter som ”…facts about a person which most individuals in a given 

society at a given time do not want widely known about themselves…”.78  

 

Med detta torde menas att frågan om vilka uppgifter som är integritetskänsliga varierar från 

samhälle till samhälle och även från en tid till en annan. Integriteten är alltså kulturbunden. 

Även personuppgifter som inte vanligtvis kan räknas till de integritetskänsliga kan insamlade 

och i stora mängder medföra att den enskilde individen upplever en integritetskränkning.79  

 

Inför år 1989 års ändring av RF genom införandet av ett nytt stycke 2 kap. 3 § RF 

diskuterades frågor rörande integritetsskyddet i informationssamhället, och då i synnerhet 

begreppet personlig integritet, i Data- och Offentlighetskommitténs delbetänkande. 

Kommitténs uppdrag var att, i ljuset av den allt mer utbredda användningen av 

personuppgifter avseende enskilda individer, utreda om användningen av personnummer kan 

utgöra intrång i den personliga integriteten hos den enskilde.80 Kommittén hänvisade i sin 

utredning till den indelning av de olika beståndsdelarna i integritet som tillämpades i 

tvångsmedelskommitténs utredning.81 I denna utredning har kommittén konstaterat att 

begreppet integritet inte är något entydigt begrepp och därmed delat upp begreppet i fem olika 

delområden;  

 

1. Den rumsliga integriteten (jfr 2 kap. 6 § RF om hemfrid),  

 

2. den materiella integriteten (jfr 2 kap. 18 § RF om egendomsskydd),  

 

3. den kroppsliga integriteten (jfr 2 kap. 6 § RF om skydd för liv och hälsa, mot ingrepp i 

eller mot kroppen, kroppsvisitation, kroppsbesiktning m.m.),  

                                                 
78 Parent, W A,  Privacy, Morality and the law, 1983, s.270 

79 SOU 1987:31 s. 25 

80 Ds Ju 1987:8 s. 15 

81 SOU 1984:54 s. 42 
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4. den personliga integriteten i fysisk mening (jfr 2 kap. 8 § RF om skyddet för den 

personliga friheten och rörelsefriheten),  

 

5. den personliga integriteten i ideell mening (jfr l kap. 2 § RF om skyddet för 

personligheten och för privatlivet inkl. den privata ekonomin).82  

 

Denna uppdelning kan dock vara svår att göra eftersom begreppen inte alltid är enkla att 

särskilja.83 

 

 

6.2. Personlig integritet i lagen 

 

Lagrum som berör personlig integritet kommer till dels uttryck i svensk lagstiftning såsom 

Regeringsformen,84 vars bestämmelser dock endast avser skydd för den enskildes personliga 

integritet gentemot det allmänna, samt Personuppgiftslagen och dels i Europarätt genom 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR)85.  

 

I Regeringsformen kommer regleringen avseende personlig integritet till uttryck i följande 

paragrafer. 

 

1 kap. 2 § 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet.  

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för 

den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 

utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.  

                                                 
82 SOU 1984:54 s. 42 

83 Ds Ju 1987:8 s.26 

84 Regeringsformen (1974:152) 

85 Europarätt genom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande  

friheterna är inkorporerad i svensk lag genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
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Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 

kommande generationer.  

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.  

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 

samhället och för att barns rätt tas till vara.  

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt 

eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, 

ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.  

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. 

 

2 kap. 3 § 

Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund 

av sin politiska åskådning. 

 

2 kap. 12 § som lyder 

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon 

tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 

eller med hänsyn till sexuell läggning. 

 

5 kap. 6 § 

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra 

fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, 

husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig 

försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 

meddelande.  

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 

 

I EKMR kommer regleringen avseende personlig integritet till uttryck i Article 8, Right to 

respect for private and family life, som lyder enlig följande: 
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1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 

correspondence.  

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except 

such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests 

of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the 

prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of 

the rights and freedoms of others.  

 

När det gäller svensk lagstiftning avseende människors skydd mot att deras personliga 

integritet kränks genom behandling av personuppgifter så är framför allt Personuppgiftslagen 

som är tongivande. I 2 kap. 3 § RF stadgas det att det ska finnas lagstöd för den personliga 

integriteten. Den lag som avses är PuL. I 1 § PuL framgår det att ”Syftet med denna lag är att 

skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 

personuppgifter”.  

 

I PuL återfinns regler om hur juridiska personer, d.v.s. myndigheter och näringsidkare, och 

fysiska personer, d.v.s. enskilda individer, får hantera personuppgifter, och främst då när det 

gäller databehandling. PuL grundas på dataskyddsdirektivet86 och har tillkommit i syfte att 

skydda den personliga integriteten. Lagen är dock subsidiär, vilket framgår av 2 § som lyder 

”Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, 

skall de bestämmelserna gälla”. Ett exempel på en lag som till viss del har företräde framför 

PuL är lagen om den offentliga statistiken (2001:99).  

 

Även tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför PuL, 

vilken framgår av 7-8 §§ som dock torde vara överflödiga i.o.m. att detta redan framgår av 

principen om lex superior och exklusivitetsprincipen. Det kan även nämnas att Puls framtid är 

begränsad i och med att det på EU-nivå finns ett förslag till en dataskyddsförordning som, när 

den träder ikraft, kommer att ersätta PuL. 

 

 

 

                                                 
86 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
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6.3. Personlig integritet – En rättighet? 

 

Det hävdas ofta att personlig integritet är en rättighet. Enligt rättsfilosofen Ronald Dworkin är 

det i alla samhällen nödvändigt att försvara somliga individuella rättigheter för att avvärja att 

den enskilde individens värdighet får stå tillbaka på grund av majoritetens önskningar och 

intressen.87 Om man tillämpar denna grundsats på dataregister så torde det innebära att 

personlig integritet är en rättighet och att medborgarna har rätt att kräva att myndigheter och 

andra aktörer om innehar register över personliga uppgifter hanterar dessa register på ett 

sådant sätt att medborgarnas personliga integritet inte kränks. Det finns många anledningar till 

att personlig integritet ska ses som en rättighet. Vissa utgår från att personlig integritet är 

viktig i sig, andra utgår från att personlig integritet har ett instrumentellt värde, det vill säga 

att det bidrar till att andra värden realiseras.88 

Respekt för enskilda individers personliga integritet utgör en del av respekten för personer. 

Att respektera personer eller att behandla personer som ”ändamål” och inte enbart som 

”medel” kan ses som en grundläggande skyldighet som inte ytterligare behöver motiveras.89 

I ett samhälle där den personliga integriteten inte alls respekteras riskerar medborgarna att 

förlora sin känsla av att vara att vara autonoma och därmed även sin moraliska personlighet. 

Den forna staten DDR utgör ett näraliggande historiskt exempel på ett sådant samhälle.  Med 

beaktande av detta exempel framstår aktningen för personlig integritet som en nödvändighet 

för att personers autonoma jag och moraliska personlighet ska kunna främjas.  

Även i vårt samhälle föreligger det en omfattande oro hos allmänheten om att myndigheter 

samlar uppgifter om medborgarna i syfte att kunna använda dem för att möjliggöra kontroll. 

Denna oro visar på att det generellt sett upplevs som negativt av personer att deras personliga 

integritet blir kränkt.90 Denna oro kan grunda sig på uppfattningen att den som har kunskap 

om en person kan därigenom få makt över denne. Om integritetskänsliga personuppgifter 

sprids till obehöriga personer ökar risken för att personen ifråga utsätts för maktutövning 

såsom påtryckningar och tvång.  

                                                 
87 Dworkin, R, Taking Rights Seriously, 1977 

88 SOU 1997:39 Bilaga 4: Personlig integritet – Rapport av Göran Collste. s. 799 

89 Kant, I, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1965, s. 52. 

90 SOU 1997:39 Bilaga 4: Personlig integritet – Rapport av Göran Collste. s. 800 
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Exempel på obehörigas nyttjande av integritetskänsliga uppgifter kan vara en arbetsgivare 

som har tillgång till en anställds genetiska information och använder denna information mot 

den anställdes intresse vid beslut om uppsägning eller liknande.91  

Vidare så kan det, i ett samhälle där det förekommer fördomar mot visst beteende eller vissa 

personliga egenskaper, ha till följd att personer utsätts för trakasserier eller liknande om 

information om sådana beteenden eller egenskaper delges obehöriga.92 

Det finns alltså starka skäl som talar för vikten av att respektera enskilda personers integritet 

och därmed att se den personliga integriteten som en rättighet. Det kan dock vara svårt att 

argumentera för att rättigheten till personlig integritet ska vara absolut. Det kan ju förekomma 

situationer där andra moraliska skulle kunna motivera att den enskilde individens personliga 

integritet åsidosätts.93 Filosofen W D Ross beskriver rättigheten till personlig integritet som 

en prima facie-rättighet. Den är en giltig och välgrundad rättighet som dock, i en konkret 

handlingssituation, kan sättas ur spel om den kommer i konflikt med andra intressen eller 

rättigheter som väger tyngre.94 

 

Denna uppfattning har fått gehör i flertalet utredningar som behandlar begreppet personlig 

integritet. Ett exempel på detta är datalagskommitténs konstaterade om att ett intrång i den 

personliga integriteten måste få tillåtas för det fall andra, tyngre vägande, intressen kräver 

detta.95 

 

 

6.4. Personlig integritet och kreditupplysning 

 

I KuL omnämns frågan om skydd för den personliga integriteten i 5 § som inleds med 

följande mening.  

 

 

                                                 
91 Ds 1996:13 

92 SOU 1997:39 Bilaga 4: Personlig integritet – Rapport av Göran Collste. s. 800 

93 SOU 1997:39 Bilaga 4: Personlig integritet – Rapport av Göran Collste. s. 801 

94 Ross, W D, The Right and the Good, 1988 

95 Prop. 1993:10 s.159 f 
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”Kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas så att den inte leder till otillbörligt intrång i 

personlig integritet genom innehållet i de upplysningar som förmedlas eller på annat sätt 

eller till att oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller lämnas ut”. 

 

Den lagstiftning som finns avseende skydd för den personliga integriteten i fråga om 

kreditupplysningsverksamhet har till syfte att balansera kreditgivarnas intresse av att få 

relevanta upplysningar om en persons ekonomiska förhållanden inför ett förestående beslut 

avseende avtal innefattande någon form av kreditgivning med kredittagarnas rätt till skydd för 

den personliga integriteten. Kreditgivare har ett intresse av att tillgodogöra sig sådana 

uppgifter som visar på bristande betalningsförmåga eller betalningsvilja som vanligen 

återfinns i en sedvanlig kreditupplysning. Registrering och överlåtelse av sådana uppgifter 

utgör dock intrång i den personliga integriteten för den enskilde kredittagaren.96 

 

Huvudregeln enligt PuL, när det gäller vanliga uppgifter,97 d.v.s. sådana som inte bedöms som 

känsliga uppgifter,98 är att de får behandlas endast om den registrerade har lämnat sitt 

samtycke till behandlingen eller om något av de undantag som uppräknas i 10 § är möjliga att 

tillämpa. Undantagen är: 

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade 

begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,  

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,  

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,  

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,  

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall 

kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller  

 

 

                                                 
96 Kommittédirektiv Dir. 2013:72 

97 PuL 10-12 §§ 

98 PuL 13-20 §§ 
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f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en 

sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta 

intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga 

integriteten. 

 

I KuL framgår dock att personuppgifter får behandlas i kreditupplysningsverksamhet utan 

samtycke utan hinder av 10 § PuL och att den registrerade inte heller kan motsätta sig 

behandlingen. 

 

Känsliga uppgifter såsom uppgifter om personers ras, etniska ursprung, religiösa eller 

filosofiska övertygelse, politiska uppfattning, medlemskap i fackförening, sexualliv eller hälsa 

får dock inte omfattas av en kreditupplysning.99 Vad gäller uppgifter avseende brott, domar i 

brottmål, administrativa frihetsberövanden och straffprocessuella tvångsmedel så får de först 

efter medgivande från Datainspektionen omfattas av en kreditupplysning.100  Ett sådant 

medgivande ska dock endast lämnas om det finns synnerliga skäl.101  

 

I förarbetena till KuL understryks det att Datainspektionens rätt att ge medgivande ska 

tillämpas restriktivt då denna typ av uppgifter anses vara av sådan natur att de skulle kunna 

orsaka en allvarlig integritetskränkning om de används i kreditupplysningssammanhang.102 

Att bryta mot bestämmelserna i KuL är straffbart och påföljden är böter eller fängelse i högst 

ett år.103 Vidare så kan den som bedriver kreditupplysningsverksamhet bli ersättningsskyldig 

för skada som till följd av kreditupplysningsverksamheten åsamkats en person genom 

otillbörligt intrång i dennes personliga integritet eller genom att en oriktig uppgift lämnats ut 

om denne.104 

 

 

 

 

                                                 
99  KuL 6 § 1 st. 

100 KuL 6 § 2 st. 

101 KuL 6 § 3 st. 

102 Prop. 1973:155 s.145 

103 KuL 19 § 

104 KuL 21 
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6.5. Intresseavvägning 

 

Den lagstiftning som reglerar kreditgivning till konsumenter har införts och ändrats i flera 

omgångar i syfte att stärka konsumentskyddet. Som en konsumentskyddande åtgärd har 

kreditgivare ålagts skyldighet att genomföra kreditprövningar innan en kredit beviljas.  

Genom regeln om kreditprövningsskyldighet har lagstiftaren bland annat velat förebygga 

överskuldsättningen bland konsumenter.105  

 

Ett annat syfte med denna reglering är att ge näringsidkare som ägnar sig åt kreditgivning ett 

instrument som kan användas för att minimera de risker som förknippas med kreditgivning. 

Dessa två intressen inkräktar på ett tredje intresse, nämligen fysiska personers rätt till skydd 

av den personliga integriteten.  Innan dess att kreditupplysningslagen tillkom diskuterades 

konceptet integritet i relation till kreditupplysning grundligt i kreditupplysningsutredningen 

Kreditupplysning och Integritet.106  

 

I kreditupplysningsutredningen utgår utredningen från den så kallade intressentmodellen, 

vilket innebär att integriteten, som en persons intresse, ska vägas mot andra intressen. Inom 

kreditupplysningsverksamhet finns det två parter; kreditsökanden, vars personliga integritet 

ska beaktas, samt kreditgivaren, vars intressen kan ses som de motsatta. Som en tredje part 

kan man även se samhället som har egna intressen i kreditupplysningsverksamheten.107 

 

Dessa tre aktörers olika intressen, den kreditsökandes intressen, kreditgivarens intressen och 

samhällets intressen, är således de som vägts mot varandra när regelverket beträffande kredit-

upplysningsverksamhet utarbetats.  

 

 

6.5.1 Kreditgivarens intressen  

 

Kreditgivarens intresse består av att tillgodogöra sig så mycket, och så relevant, information 

om den kreditsökande som möjligt.  

                                                 
105 Prop. 2009/10:242, s 33 f 

106 SOU 1972:79  

107 SOU 1972:79 s.65 ff 
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För att kreditgivaren sedermera ska kunna få användning för denna information vid 

bedömningen av den kreditsökandens kreditvärdighet, bedömde kreditupplysningsutredningen 

att informationen måste uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier är att den aktuella 

informationen skall vara relevant, korrekt och tillräcklig.  

 

Relevanskriteriet innebär att den information som används i bedömningen ska åskådliggöra de 

kreditsökandes förmåga att återbetala en erhållen kredit i rätt tid. Exempel på sådana uppgifter 

är information om eventuella betalningsanmärkningar som belastar personen ifråga samt 

information om personens taxerade inkomst.  

 

För att en uppgift ska bedömas vara relevant så krävs det även att den hänför sig till 

omständigheter som ligger relativt nära i tiden, till exempel inte längre tillbaka i tiden än tre år 

för privatpersoner. Relevanskriteriet kan i somliga fall hamna i konflikt med de intressen som 

den kreditsökande har. Här måste således en intresseavvägning göras.108  

 

Korrekthetskriteriet innebär att information som ligger till grund för en kreditupplysning inte 

får vara felaktig eftersom den då skulle kunna leda till ett felaktigt kreditbeslut. Eftersom detta 

är ett intresse som både återfinns hos den kreditsökande och den kreditgivande brukar det inte 

behöva förekomma någon intresseavvägning avseende detta kriterium.109   

 

Det räcker dock inte med att informationen är relevant och korrekt, den måste vara tillräcklig 

för att kunna ligga till grund för ett riktigt kreditbeslut. Om en kreditgivare inte får all den 

information som är relevant så är informationen inte tillräcklig. Det finns också uppgifter 

som, trots att de är både relevanta, korrekta och tillräckliga, vid en intresseavvägning ändå 

inte ska tillåtas utgöra innehåll i en kreditupplysning. Detta eftersom sådana uppgifter, om de 

skulle förmedlas, skulle utgöra en kränkning av den personliga integriteten hos den 

kreditsökande. 

 

 

 

 

                                                 
108 SOU 1972:79 s. 66 

109 SOU 1972:79 s. 67 
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6.5.2 Kreditsökandens intressen  

 

Den som ansöker om en viss kredit har naturligtvis ett intresse av att erhålla den tillönskade 

krediten, men den kreditsökande har även andra intressen med avseende på 

kreditupplysningsverksamhet.110  

I likhet med de intressen den kreditgivande parten har så har även den kreditsökande intresse 

av att den information som lämnas ut är relevant, korrekt och tillräcklig.  

 

Den kreditsökande har även ett intresse av att erhålla adekvat skydd för den personliga 

integriteten i samband med kreditupplysningsverksamhet. För kreditsökandens 

integritetsintresse ska kunna tillgodoses detta kan det inte vara absolut, utan måste vägas mot 

kreditgivarens intresse av att erhålla information.111   

 

 

6.5.3. Samhällsintressen  

 

Även för samhället är det viktigt att reglera kreditgivning på så sätt att kreditförluster 

begränsas och överskuldsättning minimeras. Det finns ett intresse från samhällets sida att 

begränsa felinvesteringar och andra olägenheter i samband med kreditgivning, inte bara för 

kreditgivarnas skull utan även för att sådana förluster, sett ur ett vidare perspektiv, även skulle 

påverka kredittagarna negativt  genom att kreditavgifterna skulle öka.  

 

Från samhällets synpunkt är det av vikt att kreditgivningen fungerar så friktionsfritt som 

möjligt och inte bromsas upp enbart på grund av svårigheter att bedöma riskerna för 

kreditförlust och dylika problem. Kreditgivningen i stort skulle troligen minska betydligt om 

kreditgivarna nödgades avslå en kreditansökan redan på den grunden att det inte går att 

insamla information om kreditsökandens ekonomiska förhållanden.112 

 

 

 

                                                 
110 SOU 1972:79 s. 68 

111 SOU 1972:79 s. 73 

112 SOU 1972:79 s. 65 



39 

 

6.6. Integritetsskyddet i kreditupplysningslagen  

 

Bedömningen avseende vad som kan betraktas som ett intrång i den enskildes personliga 

integritet varierar i hög grad mellan olika personer, omständigheter och tidsåldrar. Även om 

det är den enskildes subjektiva bedömningar som bildar utgångspunkten i dessa hänseenden 

så måste samhället, för att möjliggöra en reglering på detta område, göra en generellt hållen 

gränsdragning runt det område som ska skyddas. En sådan gränsdragning kan omöjligt 

tillfredsställa allas perceptioner och önskemål.113 

 

Enligt KuL utgör behandling av uppgifter som rör en persons ras, etniska ursprung, politiska 

uppfattning, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 

sexualliv114 alltid otillbörligt intrång. Även behandling av uppgifter som rör lagöverträdelser 

som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden är i vissa fall att anse som otillbörligt intrång.115 

 

För att behandling av personuppgifter som inte innefattas av KuL 6 § ska anses vara ett 

otillbörligt intrång krävs det att dessa personuppgifter är integritetskänsliga. När det gäller 

kreditupplysningsverksamhet har det bedömts att uppgifter som innefattar värderingar och 

omdömen avseende en viss person är mer integritetskänsliga är rena fakta om denne.116  

 

Information om en persons personliga förhållanden har ansetts vara mer integritetskänslig än 

information om en persons ekonomiska förhållande. Det kan dock vara problematiskt att dra 

en distinkt gräns mellan dessa två informationstyper. Ibland kan det vara nödvändigt att 

kategorisera informationen utifrån överviktsprincpen, d.v.s. utifrån var en viss uppgift den till 

övervägande del härrör. Exempel på uppgifter som bedömts vara övervägande ekonomiska är 

information om taxerad inkomst, förmögenhet, aktuell arbetsinkomst, betalnings-

anmärkningar, tidigare kreditbelastning, äktenskapsförord, omyndighetsförklaring och 

bodelning.  

 

                                                 
113 SOU 1972:79 s. 74 

114 KuL 6 § 1 st 

115 KuL 6 § 2 st 

116 Ds Ju 1987:8 s. 33 
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Uppgifter av denna art kan inte avstås från i kreditupplysningsverksamheten om den ska fylla 

sin funktion att bringa klarhet i en viss persons betalningsförmåga. Exempel på uppgifter som 

bedömts vara övervägande personliga är information om civilstånd, nationalitet, antal barn, 

bostadsförhållanden, yrke, anställning, omskolning, utbildning och allmänt anseende.  

Vissa informationstyper, som till övervägande del är av ekonomisk natur, kan även spegla den 

enskildes personliga förhållanden, t.ex. uppgifter om underhållsbidrag.117 

 

För att bedöma i vilken utsträckning personlig information ska få innefattas av en 

kreditupplysning har kreditupplysningsutredningen utgått från den intresseavvägningsmodell 

som härstammar från sekretesslagen.118 

 

Den intresseavvägning som återfinns i Sekretesslagen har stor likhet med de säregna 

avvägningar som måste göra rörande användningen av information som förekommer i 

kreditupplysningar. På liknande sätt som var och en av sekretessreglerna måste vägas mot 

offentlighetsprincipen måste behovet av integritetsskydd vägas mot behovet av behandling av 

kreditinformation. I de fall undantag från den grundläggande offentlighetsprincipen bedömts 

befogade av hänsyn till skyddet av den enskildes personliga integritet måste liknande 

inskränkningar kunna göras avseende den information som behandlas i 

kreditupplysningsverksamhet.119  

 

1972 års kreditupplysningsutredning kom fram till att de principer för skydd för den 

personliga integriteten som återfinns i sekretesslagstiftningen till stor del bör kunna tillämpas 

även beträffande kreditupplysningsverksamhet avseende privatpersoner. En sådan tillämpning 

leder bland annat till att uppgifter avseende brottslighet inte bör förekomma i 

kreditupplysningar. 11 § sekretesslagen utgör dock inte något direkt hinder mot att enskilda 

brottsmålsuppgifter insamlas, t.ex. direkt från domstolarna. Paragrafen bygger dock på den 

grundläggande uppfattningen att en koncentration av information beträffande brottmål kan 

skapa stora risker ur integritetssynpunkt.120  

 

                                                 
117 SOU 1972:79 s. 78 

118 Sekretesslag (1980:100) 

119 SOU 1972:79 s. 79 

120 SOU 1972:79 s.79 
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Tillämpningen av de principer som återfinns i sekretesslagen innebär även att information 

avseende sjukdomar, alkoholmissbruk m.m. inte bör få behandlas i 

kreditupplysningsverksamhet.121
  

Vad gäller de begränsningar som stadgas i 13 § sekretesslagen avseende 

folkbokföringssekretess torde dock utrymmet för motsvarande tillämpning i 

kreditupplysningsverksamhet vara tämligen litet. Även här skulle det dock kunna förekomma 

information avseende personliga förhållanden som är av så känslig natur att en begränsning 

skulle kunna framstå som nödvändig. Exempel på uppgifter som i vissa lägen skulle kunna 

framstå som ömtåliga är sådana som avser icke samboende makar som ingår i 

civilståndsregistreringen samt uppgifter om fosterbarn. Kreditupplysningsverksamhetens 

säregna natur ger även skäl för ytterligare begränsningar av informationen, t.ex. när det gäller 

uppgifter om underhållsskyldighet och andra privata familjeförhållanden och en enskild 

persons anseende.122
 

 

I utredningen konstateras även att, med anledning av den snabba tekniska utvecklingen på 

området, somliga frågor får lämnas till den praktiska tillämpningen.123 

 

 

6.7. Uppgifter som kan ingå i en kreditupplysning 

 

Kreditupplysningsbolagens register innehåller information avseende i stort sett samtliga av 

Sveriges invånare som har fyllt 15 år.124 De uppgifter som finns i kreditupplysningsbolagens 

register inhämtas till största del från myndigheter. Från SPAR125 inhämtas uppgifter såsom 

namn, folkbokföringsadress och medborgarskap. Från SCB126 inhämtas till exempel uppgifter 

beträffande registrering av äktenskapsförord och bodelningsavtal.  

                                                 
121 14 § sekretesslagen 

122 SOU 1972:79 s.79 

123 SOU 1972:79 s.80 

124 www.datainspektionen.se 

125 Statens person- och adressregister 

126 Statistiska centralbyrån 
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Information om taxerad inkomst och förmögenhet inhämtas från Skatteverket och information 

om fastighetsinnehav inhämtas från fastighetsregistret.127 Från kronofogdemyndigheten 

inhämtas bland annat uppgifter om registrerade betalningsanmärkningar. 

 

 

6.8. Datainspektionen 

 

Den myndighet som har i uppdrag att tillförsäkra fysiska personers rätt till integritet i 

samhället är Datainspektionen. Datainspektionen ska genom sin tillsynsverksamhet 

understödja till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda 

individers personliga integritet.128  

 

År 1973 inrättades tillstånds- och tillsynsmyndigheten Datainspektionen som skulle ha till 

huvudsaklig uppgift att övervaka datalagen129, som var världens första nationella datalag, som 

började gälla den 1 juli 1973. Anledningen till att lagen kom till var att man hade börjat oroa 

sig för hur de nya stordatorerna skulle kunna användas för att sammanställa fakta om enskilda 

personer. Denna ursprungliga datalag stadgade att inga dataregister med personuppgifter 

skulle få skapas och användas utan tillstånd av Datainspektionen.  

 

Enligt dåvarande beräkning hade man uppskattat att det fanns 5 000 personregister i Sverige, 

men redan det första året fick Datainspektionen in 15 000 ansökningar om tillstånd avseende 

upprättande av personregister. År 1974 blev Datainspektionen även tillstånds- och 

tillsynsmyndighet avseende de nya lagarna kreditupplysningslagen130 och inkassolagen131, 

som reglerade de branscher där dataregister hade börjat användas i en omfattande 

utsträckning.132 

   

                                                 
127 SOU 1994:63 s.167 

128 Datainspektionen, Om oss, http://www.datainspektionen.se/om-oss/ (Hämtad 2016-05-22) 

129 Datalag (1973:289) 

130 Kreditupplysningslag (1973:1173) 

131 Inkassolag (1974:182) 

132 Datainspektionen, Integritet i focus nr. 3/4 2013 

http://www.datainspektionen.se/Documents/integritetifokus/integritet-i-fokus-13-03.pdf (Hämtad 2016-05-

22) 

http://www.datainspektionen.se/om-oss/
http://www.datainspektionen.se/Documents/integritetifokus/integritet-i-fokus-13-03.pdf
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7. Åtgärder som vidtagits för att stärka den enskildes 

personliga integritet i kreditupplysningsverksamhet 

 

7.1. Tvåårsregeln 

 

År 2001 trädde en lagändring som stärkte skyddet för den enskildes personliga integritet för 

uppgifter som behandlas hos KFM i dess exekutiva verksamhet ikraft.133 Denna ändring 

gjordes i den dåvarande sekretesslagen134 och motsvarande bestämmelser finnas numera i 34 

kap. 1 § OSL. I och med denna lagändring stärktes integritetsskyddet huvudsakligen genom 

införandet av dels ett omvänt skaderekvisit vid sekretessprövning, och dels inrättande av den 

så kallade tvåårsregeln. 

 

Enligt förarbetet135 var syftet med etableringen av den så kallade tvåårsregeln att reducera 

risken att uppgifter, som inte kunde justeras genom rättelse, men som på grund av 

omständigheterna var sådana att det var oskäligt missgynnande för den enskilde om uppgiften 

utlämnades till kreditupplysningsföretag. Ett sådant läge kunde till exempel figurera när en 

betalningsförsummelse berodde på omständigheter som den enskilde inte hade kunnat råda 

över eller var orsakad av missförstånd från dennes sida. De berörda antogs vara personer som 

förorsakade en betalningsförsummelse för första gången och som hade skulder på små belopp 

avseende direkt verkställbara allmänna fordringar.136  

 

Införandet av tvåårsregeln har inneburit att ett stort antal enskilda individer har undgått att 

drabbas av en betalningsanmärkning baserad på försummelse av en enstaka skuld av mindre 

belopp. Emedan tvåårsregeln enbart skyddar enskilda och avslutade allmänna mål är den dock 

inte helt och hållet effektiv när betalningsanmärkningen baseras på missvisande uppgifter, till 

exempel sådana som avser en fordringar som den enskilde saknat kännedom om.  

 

                                                 
133 Prop. 2000/01:33 s. 183 ff 

134 Sekretesslag (1980:100) 

135 Prop. 2000/01:33 s. 189 ff 

136 Till allmänna fordringar räknas t.ex. CSN, TV-licens och p-böter 
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Detta på grund av att betalningsanmärkningen, trots tvåårsregeln, finns kvar under hela den 

tid som målet är pågående hos kronofogdemyndigheten. I de fall det förekommer ytterligare 

allmänna mål mot den enskilde inom en tvåårsperiod, framåt eller bakåt i tiden, ger 

tvåårsregeln inget skydd alls. Betalningsanmärkningen finns då kvar även när det aktuella 

målet är avslutat.  

 

Ett annat problem med tvåårsregeln är att den, på grund av sin komplexitet, har visat sig vara 

svår att förstå. Den uppfattas även som orättvis i vissa fall. En orsak till detta är att rena 

tillfälligheter kan avgöra om sekretess ska gälla för en viss uppgift eller inte. Olika 

myndigheters individuella hanteringsrutiner vad gäller krav kan i vissa fall innebära att det 

hos kronofogdemyndigheten registreras två fordringar som har ingetts för indrivning trots att 

kravet mot den enskilde avser samma eller identiska omständigheter, eller åtminstone kan 

uppfattas så av den enskilde.  

 

Ett exempel på ett sådant förhållande är när ett fordon står felparkerat under mer än ett dygn 

och ägaren till fordonet blir betalningsskyldig för mer än en felparkeringsavgift. När 

myndigheten sedan ansöker om verkställighet blir varje enskild felparkeringsavgift ett allmänt 

mål hos kronofogdemyndigheten. Detta får innebörden att tvåårsregeln sätts ur spel i och med 

att det förekommit två allmänna mål under en tvåårsperiod. Den enskilde får alltså omedelbart 

en betalningsanmärkning. 

 

En liknande situation uppstår när Försäkringskassan beslutar om återkrav av utbetalat 

underhållsstöd som avser mer än en månad. Vid ansökan om verkställighet registreras varje 

månadsbelopp som ett allmänt mål hos kronofogdemyndigheten. Även denna situation 

resulterar i att den enskilde får en betalningsanmärkning på grund av att tvåårsregeln sätts ur 

spel i och med att det förekommit två allmänna mål under en tvåårsperiod.137 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 SOU 2015:60 
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7.2. Möjlighet att få missvisande uppgifter rättade 

 

År 2008 infördes en ny paragraf i 3 kap. databaslagen, 3 a §, som förbättrar möjligheterna för 

en enskild att få uppgifter rättade som visserligen inte är oriktiga till sitt innehåll, men som 

trots det kan anses missvisande138.  

 

Den som är registrerad i kronofogdens databas, eller någon annan, kan framställa en begäran 

om att kronofogdemyndigheter prövar huruvida en viss uppgift är felaktig eller missvisande. 

Kronofogdemyndigheten kan även utföra en sådan prövning när myndigheten på annat sätt får 

reda på att en viss uppgift kan vara felaktig eller missvisande.139 

 

Enligt kronofogdemyndighetens tolkning av lagen så ska uppgifter som ger en felaktig bild av 

vad som faktiskt har hänt rättas till.  

Detta gäller även uppgifter som har kommit in i registret genom att de har använts på ett sätt 

som strider mot syftet med registret.  

 

Uppgifter som förekommer i databasen ska enligt kronofogdemyndigheten inte ge en 

missvisande bild av en persons vilja eller förmåga att betala sina skulder. Om en uppgift i 

kronofogdemyndigheten databas finnes vara felaktig åtgärdas detta  genom att uppgiften i 

fråga antingen blockeras eller gallras.  

 

En blockerad uppgift finns kvar i databasen men omfattas av absolut sekretess och lämnas 

inte ut. En gallrad uppgift har raderats och därmed tagits bort ur databasen helt och hållet. En 

uppgift som blockerats eller gallrats får således inte utgöra en betalningsanmärkning i 

kreditupplysningsföretagens kreditupplysningsverksamhet.  

 

För det fall en uppgift är felaktig på så sätt att ett felaktigt angivet skuldbelopp har registrerats 

ska uppgiften, istället för att blockeras eller gallras, ändras och därefter finnas kvar i 

registret.140 

                                                 
138 Prop. 2007/08:116 

139 Se avsnitt 5.2.2. 

140 Kronofogdemyndigheten, Prövning av registeruppgifter, 

https://www.kronofogden.se/Provningavregisteruppgifter.html (Hämtad 2016-05-22) 

https://www.kronofogden.se/Provningavregisteruppgifter.html
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7.3. Databasregeln 

 

År 2006 publicerades en webbsida som erbjöd en tjänst där vem som helst, kostnadsfritt och 

helt anonymt, kunde få tillgång till information om enskildas taxerade inkomst samt 

eventuella betalningsanmärkningar. Sådana uppgifter får enligt kreditupplysningslagen endast 

utlämnas till dem som har ett legitimt behov av att ta del av informationen och den omfrågade 

har rätt att få reda på vilka uppgifter som har utlämnats och till vem. Den aktuella webbsidan 

kunde dock kringgå denna reglering, med stöd av den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL i 

och med att den hade ett utgivningsbevis och en ansvarig utgivare vilket innebar att 

bestämmelserna i kreditupplysningslagen inte var tillämpliga141. På sex månader lämnade 

denna webbsida ut 14 miljoner personupplysningar142.  

 

I ljuset av denna problematik inleddes en utredning avseende frågan om integritetsskyddet för 

enskilda behövde stärkas avseende de situationer då kreditupplysningar tillhandahålls ur en 

databas på ett sådant sätt som avses enligt den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL.143 

Lagändringen på detta område kom dock först den 1 januari 2011 genom ändringar i 9,11 och 

12 §§ i kreditupplysningslagen. 

 

Efter denna ändring gäller kreditupplysningslagens krav på att den som beställer en 

kreditupplysning ska ha ett legitimt behov144 av att tillgodogöra sig informationen samt att en 

kreditupplysningskopia145 ska tillsändas till den omfrågade även för upplysningar som 

tillhandahålls ur en databas jämlikt 1 kap. 9 § YGL. 

 

Även kravet på att rättelse eller komplettering tillsänds till beställare inom en 

tolvmånadersperiod fått del av en felaktig eller missvisande uppgift gäller i och med denna 

lagändring när kreditupplysningar tillhandahålls med stöd av databasregeln.146 

                                                 
141 Jfr. rättsfallet RÅ 2003 ref. 30 

142 Datainspektionen, Integritet i focus nr. 3/4 2013 http://www.datainspektionen.se/Documents/-

integritetifokus/integritet-i-fokus-13-03.pdf (Hämtad 2016-05-22) 

143 Prop. 2009/10:151 

144 9 § KuL 

145 11 § KuL 

146 12 § KuL 

http://www.datainspektionen.se/Documents/%1fintegritetifokus/integritet-i-fokus-13-03.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/%1fintegritetifokus/integritet-i-fokus-13-03.pdf
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Ytterligare en ändring som genomfördes till skydd för fysiska personer, som inte är 

näringsidkare, var att en så kallade omfrågeuppgift, det vill säga en uppgift om vilka som har 

efterfrågat en kreditupplysning avseende en viss person, efter lagändringen ska tas bort senast 

ett år efter det att begäran framställdes.147 

 

 

7.4. Legitimt behov 

 

En beställare av en kreditupplysning som avser en fysisk person behöver ha ett så kallat 

legitimt behov av att tillgodogöra sig den information som innefattas av en kreditupplysning. 

Generellt så bedöms ett legitimt behov av en kreditupplysning föreligga avseende den som 

avser att ingå avtal med, hyra ut egendom till, låna ut pengar till den omfrågade, eller på annat 

sätt har ett reellt behov av att kunna förutse sin medkontrahents ekonomiska beteende. 

Exempel på situationer där sådan information är inför ett stundande köp av varor på kredit, 

hyra av fast egendom, lokal eller bostadslägenhet, factoring, anställningsavtal, 

borgensåtagande eller ansökan om verkställighet av en exekutionstitel. Att bryta mot kravet 

avseende legitimt behov är straffbart enligt lag.148 

 

Bestämmelsen återfinns i 9 § KuL och lyder enligt följande. 

 

9 § Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte lämnas ut, om 

det finns anledning att anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än den 

som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning 

har behov av upplysningen. 

Första stycket gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett sådant sätt som avses 

i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningen 

tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i 

den paragrafens första stycke 1 och 2.  

 

 

 

                                                 
147 Prop. 2009/10:151 

148 9 § och 19 § KuL 

https://lagen.nu/1973:1173#P11S1
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7.5. Kreditupplysningskopia 

 

Ett kreditupplysningsbolag måste alltid skicka en kopia av kreditupplysningen, med uppgift 

om vem som har beställt upplysningen, till den omfrågade personen. Om den som har 

efterfrågat kreditupplysningen är en näringsidkare behöver endast bolagets namn och 

organisationsnummer anges på kreditupplysningskopian, inte vem på bolaget som har gjort 

beställningen. 

 

Bestämmelsen återfinns i 11 § KuL och lyder enligt följande. 

 

11 § När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses med 

upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om 

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten,  

2. ändamålen med behandlingen,  

3. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,  

4. möjligheten att få rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne, och  

5. vem som har begärt upplysningen. 

 

 

7.6. Lagändringsförslag avseende tvåårsregeln 

 

Regeringen beslutade den 27 juni 2013 att tillsätta en utredning med uppdrag att avlämna 

förslag avseende ytterligare åtgärder som reducerar riskerna att en betalningsanmärkning 

uppstår på grund av att ett betalningskrav från det allmänna figurerar i kreditupplysnings-

bolagens register utan att den enskilde dessförinnan har fått kännedom om kravet.149 De 

bestämmelser som gäller innan ändringen är att om en person ådrog sig två eller fler allmänna 

skulder som ingetts till kronofogdemyndigheten för indrivning under en tvåårsperiod så 

registreras dessa två uppgifter tillsammans som en betalningsanmärkning i 

kreditupplysningsbolagens register. Detta sker således utan att den enskilde gavs möjlighet att 

bestrida eller betala skulden.  

 

                                                 
149 SOU 2015:60 Tillförlitligare kreditupplysningar – ett förbättrat integritetsskydd 

vid offentligrättsliga krav 

https://lagen.nu/1973:1173#P11S1
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Betalningsanmärkningen skapas alltså i samma ögonblick som skulden registreras hos 

kronofogdemyndigheten.150 Detta förfarandesätt har bedömts medföra risker för att enskilda 

gäldenärer ska drabbas av en betalningsanmärkning utan att vara medvetna om den aktuella 

skulden.151 

 

I förarbetet till lagändringen understryks det att det huvudsakliga syftet med kredit-

upplysningsverksamhet är att kreditgivare ska kunna få kännedom om potentiella 

kredittagares betalningsförmåga och betalningsvilja. Information om skulder som är obetalda 

och har ingetts till kronofogdemyndigheten för indrivning kan, tillsammans med bland annat 

uppgift om inkomst, ge en bild av både en persons vilja och förmåga att betala en skuld. En 

förutsättning för att denna bild ska vara rättvisande är dock att den skuld som har ingetts till 

kronofogdemyndigheten för indrivning är känd för personen i fråga. Om personen saknar 

kännedom om en viss skuld är det snarare ovetskap som är orsaken till att skulden är obetald 

än ovilja eller oförmåga att betala. Om information om en sådan skuld utges av ett kredit-

upplysningsbolag är risken stor att kreditgivare drar oriktiga slutsatser om kredittagaren. En 

sådan oriktig slutsats kan drabba såväl kreditgivare som kredittagare och skulle tillika kunna 

bidra till att förmodad samhällsnytta med kreditupplysningsverksamhet uteblir. 

 

Vid vilken tidpunkt ska då en uppgift om en allmän skuld som ingetts till kronofogde-

myndigheten utgöra en betalningsanmärkning i kreditupplysningbolagens register? Enligt den 

nya bestämmelsen ska tidpunkten sammanfalla med avitidens utgång, det vill säga den 

tidsfrist en gäldenär har på sig att betala en viss skuld innan kronofogdemyndigheten inleder 

den egentliga verkställigheten. Avitiden i sådana mål är vanligtvis är 14 dagar räknat från 

underrättelse om en viss skulds avsändandedag. I de fall en gäldenär har en utländsk adress är 

avitiden dock 30 dagar. Om skulden betalas inom avitidens avslutas handläggningen av målet 

hos kronofogdemyndigheten och uppgift om skulden får inte utgöra en betalningsanmärkning 

i en kreditupplysning. När det gäller allmänna mål är avitiden är inte kopplad till något 

delgivningsförfarande. För att säkerställa att utskicken sker till rätt adress tillämpar 

kronofogdemyndigheten dock särskilda rutiner. Om en gäldenär saknar känd hemvist, eller 

om en underrättelse om en viss skuld erhålles i retur, genomförs en adressutredning.  

                                                 
150 Se vidare angående den så kallade tvåårsregeln i avsnitt 7.1. 

151 SOU 2014:60 
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Om kronofogdemyndigheten hittar en ny adress skickas underrättelsen på nytt och en ny 

avitid börjar löpa. För kreditupplysningsbolagen innebär den nya lagregeln endast en tämligen 

liten fördröjning avseende när uppgifter om allmänna skulder tillhandahålls, i majoriteten av 

fall cirka 15 dagar.152 

 

Den nya paragrafen lyder enligt följande. 

 

7 a § Uppgifter om betalningsförsummelser i allmänna mål om verkställighet 

får lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet, 

och lämnas ut vid kreditupplysning, endast om Kronofogdemyndighetens 

handläggning av målet har fortsatt efter det att 

1. Kronofogdemyndigheten har underrättat gäldenären om målet i 

enlighet med 4 kap. 12 § första stycket utsökningsbalken och den i 

underrättelsen angivna tidsfristen för gäldenären att betala skulden 

har gått ut, eller 

2. Kronofogdemyndigheten med stöd av 4 kap. 12 § andra stycket 

utsökningsbalken har gjort bedömningen att det inte behövs någon 

underrättelse till gäldenären om målet och registrerat bedömningen i 

utsöknings- och indrivningsdatabasen. 

 

 

7.7. Förslag till förändringar som inte vunnit framgång 

 

Utöver ovan nämnda ändringar har det i en promemoria från 2008 föreslagits i att det vid 

kreditupplysningar avseende fysiska personer, som inte är näringsidkare, skulle fordras att en 

skuld översteg 2 500 kronor för att information om skulden skulle få utlämnas till 

kreditupplysningsbolagen och därmed utgöra en betalningsanmärkning.  

 

De gäldenärer som endast haft en enstaka skuld som orsakats av något annat än brist på 

betalningsvilja eller betalningsförmåga skulle därigenom i många fall undvika att drabbas av 

en betalningsanmärkning. I promemorian nämndes det att detta ändringsförslag i synnerhet 

                                                 
152 SOU 2014:60 
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motiverades av de allmänna fordringar som är direkt verkställbara och i allmänhet kan 

inlämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning utan krav på delgivning.153  

 

Ett annat förslag i samma promemoria innebar att information om fysiska personer, som inte är 

näringsidkare, avseende betalningsförsummelser som avser fordringar under 4 000 kronor ska tas bort 

ur kreditupplysningsbolagens register senast ett år efter dess uppkomst. I dag gäller att sådan uppgift 

ska gallras senast inom tre år.154 

 

Regeringen beslutade dock att inte genomföra dessa lagändringar, främst med motivationen 

att de brister som dessa ändringar tog sikte på särskilt gällde allmänna skulder. Det ansågs 

lämpligare att istället betänka åtgärder som tog direkt sikte på allmänna skulder. 

 

 

8. Sammanfattande analys  

 

8.1. Att lagstifta om skydd för personlig integritet 

 

Såsom redogjorts för i denna framställning är det svårt att finna en universell definition av 

begreppet personlig integritet. En enskild persons personliga integritet kan ses som en sfär där 

inga intrång är tillåtliga utan legitimt skäl. Den personliga integriteten kan också ses som en 

persons intressen vilka inte får inskränkas. Mindre komplext synes det vara att beskriva 

innebörden av en integritetskränkning. Enligt min mening inträffar en integritetskränkning 

inte så snart en person subjektivt upplever sig kränkt. En sådan definition kan inte heller 

läggas till grund för en lagregel eftersom gränsen för när en enskild person uppfattar att den 

egna personliga integriteten är kränkt eftersom detta är högst individuellt och varierar från 

person till person.  

 

Lagregler inom detta, något abstrakta, område bör istället utformas på ett, huvudsakligen, 

objektivt sätt. Allt annat vore att sätta rättssäkerheten på spel. Det måste helt enkelt i förväg 

bestämmas vilka intrång som utgör kränkning av den personliga integriteten.  

                                                 
153 Se vidare angående allmänna skulder i avsnitt 7.1. samt 7.4. 

154 Ds 2008:34 
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Var denna gräns ska gå får lagstiftaren ta ställning till genom en intresseavvägning med 

utgångspunkt i vilka intrång i den personliga integriteten en enskild person normalt sett bör 

kunna acceptera. 

 

 

8.2. Personlig integritet och kreditupplysning 

 

Det skydd för den personliga integriteten som finns i kreditupplysningslagstiftningen bygger 

på en intresseavvägning mellan de olika intressenternas intressen. Dessa intressenter är den 

kreditsökande, den kreditgivande samt samhället. Syftet är således att dels tillgodose 

kreditgivares intressen av att minimera riskerna för kapitalförluster och dels att tillförsäkra att 

kreditsökares personliga integritet inte utsätts för otillbörliga kränkningar. 

 

Frågan är dock om denna tänkta intresseavvägning verkligen befinner sig i jämnvikt. I 

dagsläget tillåts känslig information avseende privatpersoners ekonomiska förehavanden har 

ges ut till vem som helst som påstår sig ha ett legitimt behov av att tillgodogöra sig sådan 

information. Ett sådant legitimt behov kan vara något så trivialt som försäljning på kredit 

avseende en vara värd några hundra kronor. Motsatsvis kan en till exempel en upp till tre år 

gammal betalningsförsummelse avseende ett väldigt lågt belopp sätta stopp för att en person, 

som i övrigt har ordnad ekonomi och är skuldfri, anskaffar ett eget boende, var sig det handlar 

om en hyresrätt, bostadsrätt eller köp av fastighet. Det system med betalningsanmärkningar 

som förekommer i dagens samhälle utgör enligt min mening, i alldeles för hög utsträckning, 

en oproportionerlig kränkning av enskildas personliga integritet. Kränkningen består dels i 

utlämning av information som är starkt förknippad med skam och underläge, och dels i den 

särbehandling avseende rätt att ta del av de tjänster och produkter som annars har kommit att 

betraktas som rättigheter för var och en.  

 

Enligt min mening är således skyddet för den personliga integriteten i kreditupplysningslagen 

inte tillräckligt. Den intresseavvägning som återfinns i lagen synes gynna kreditgivarna långt 

mer än kredittagarna. 
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8.3. Är systemet med betalningsanmärkningar rättssäkert och effektivt? 

 

Vi har idag ett system som bygger på att endast de människor som inte ådragit sig en 

betalningsanmärkning de senaste två till fem åren räknas som tillförlitliga när det gäller 

flertalet vardagliga privaträttsliga förehavanden.  

 

En person med en betalningsanmärkning får inte teckna ett telefon- eller mobilabonnemang, 

köpa sin egen bostad, få förstahandskontrakt på en hyresrätt, köpa varor på kredit eller få jobb 

som till exempel väktare. Denna bedömning baseras alltså på det ja eller nej som erhålls från 

kreditupplysningsbolagen och görs helt utan att se till omständigheterna i det enskilda fallet 

och helt oavsett hur personen i frågas situation ser ut vid omfrågandetillfället. Detta 

onyanserade sätt att reglera ekonomin förefaller både orättvist ur den kreditsökandes synpunkt 

och ogynnsamt för den ekonomiska tillväxten i samhället.  

 

I många fall synes det även vara till förfång för de kreditgivande, då de går miste om 

potentiella kunder som både kan och vill göra rätt för sig. Att förutsätta att en persons 

negativa ekonomiska beteende i det förflutna kommer att upprepas i framtiden är enligt min 

mening omdömeslöst. Man kan även ställa sig frågan om hur rättssäkert ett sådant system är 

med tanke på att bestämmelserna som reglerar hur en betalningsanmärkning tillkommer och 

hur den kan tas bort är så komplexa att det knappast kan förutsättas att gemeneman har 

kapaciteten att tillgodogöra sig informationen.  

 

Vidare kan detta system kritiseras då det tycks avvika från den likabehandlingsprincip som 

genomsyrar vårt samhälle. De som drabbas av en betalningsanmärkning straffas gång på gång 

genom att de till exempel tvingas betala skyhöga räntor till kreditinstitut som skor sig på 

personer som anses utgöra en hög kreditrisk, och högre hyror då de inte har något annat val än 

att hyra i andra eller tredje hand. Dessa omständigheter bidrar i sin tur till att den drabbades 

ekonomi försämras ytterligare.  

 

Denna problematik kan även ses som en klassfråga då i synnerhet de fattigaste i samhället 

drabbas av betalningssvårigheter.  
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8.4. Förslag till förändringar 

 

I syfte att dels stärka skyddet för den enskildes personliga integritet och dels göra systemet 

med betalningsanmärkningar både mer effektivt och mer rättvist föreslår jag följande 

förändringar.  

 

8.4.1. 10-gradig skala 

 

Istället för att ge ett ja- eller nej-svar bör betalningsanmärkningar rankas på t.ex. en 10-gradig 

skala där 10 motsvarar en allvarlig betalningsförsummelse eller t.ex. personlig konkurs eller 

skuldsanering och 1 motsvarar en i det närmaste försumbar betalningsförsummelse som t.ex. 

när skulden i fråga är ringa. 

 

 

8.4.2. Kortare tidsperiod 

 

Tidsperioden för vilken en betalningsanmärkning ska vara synlig bör ändras på två sätt. Först 

och främst så bör det göras skillnad på om skulden i fråga är betald eller inte. För skulder som 

inte är betalda bör det inte finnas någon övre begränsning utan betalningsanmärkningen bör 

finnas kvar så länge skulden är obetald. När det gäller betalda skulder bör tidsperioden ändras 

till ett år efter det att betalning skett. Dessa ändringar skulle bidra till en mer rättvisande och 

aktuell bild att en persons ekonomiska beteende. 

 

 

8.4.3. Minimibelopp 

 

I likhet med ett av förslagen i promemorian Ds 2008:38 så anser jag inte att det är rimligt att 

väldigt låga belopp ska utgöra en betalningsanmärkning. I och med förslaget avseende en 10-

gradig skala enligt punkten 1 så räcker det dock med att ha en undre gräns på 1 000 kronor i 

dagsläget. 
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8.4.4. Delgivningsförfarande även för allmänna skulder 

 

Förfarandet när det gäller allmänna, så kallade direkt verkställbara, skulder bör ses över 

ytterligare. Den så kallade tvåårsregeln är både svår att förstå och inte alltid rättvis. Även om 

den föreslagna ändringen innebärande att gäldenären får 14 dagar på sig att betala innan 

skulden blir en betalningsanmärkning innebär en klar förbättring av gällande rätt så krävs 

ytterligare förändringar för att minimera risken att en person drabbas av en 

betalningsanmärkning utan att veta om det. Enligt min mening bör det krav på delgivning som 

gäller för enskilda mål även gälla för allmänna mål. Delgivning synes vara ett effektivt sätt 

säkerställa att personen i fråga verkligen får kännedom om skulden i fråga. Om man inte 

säkerställer att personen i fråga informerats om skulden så tar man i praktiken ifrån honom 

eller henne dels möjligheten att göra rätt för sig och dels rätten att bestrida betalningsansvar. I 

och med ett införande av delgivningsförfarande avseende allmänna skulder så kan den 

kritiserade och omdebatterade tvåårsregeln slopas. 

 

 

9. Slutsats 

 

Att något slags system som reglerar kreditupplysning behövs är nog de flesta överens om. Hur 

ett sådant system ska utformas för att på bästa sätt tillgodose alla inblandades intressen har 

diskuterats flitigt, inte minst avseende hur skyddet för den enskilde kreditsökandes personliga 

integritet ska tillförsäkras. 

 

Såsom framgår av denna framställning så har flertalet åtgärder redan vidtagits för att öka 

skyddet för den personliga integriteten inom kreditupplysningsverksamheten, men fler 

åtgärder synes krävas innan balans mellan de olika inblandade parternas intressen kan uppnås. 

Ett sådant integritetsskydd bör dock inte bli för starkt eftersom man då riskerar att 

kreditupplysningsverksamheten effektivitet försämras med konsekvensen att 

kreditkostnaderna ökar. En sådan utveckling kan antas missgynna samtliga inblandade och 

därmed reducera samhällsnyttan. 
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För att systemet med kreditupplysningar och betalningsanmärkningar ska bli så effektivt och 

rättvist som möjligt utan att utgöra otillbörliga intrång i kredittagares personliga integritet 

måste det dock reformeras ytterligare. Skadan som tillfogas den som drabbas av en 

betalningsanmärkning, även om den kan ses som helt eller delvis självförvållad, bör i alla 

lägen hållas till ett minimum för att inte bli oproportionerlig i förhållande till den nytta som 

tillfaller kreditgivare och samhället. För att uppnå detta behövs ett mer aktuellt, rättvisande 

och nyanserat system än det som finns idag.  

En potentiell medkontrahents framtida betalningsförmåga och betalningsvilja bör inte baseras 

på information som är gammal och inaktuell, utan måste så långt det är möjligt återspegla 

situationen så som den är vid det stundande avtalstillfället. Skulder som är betalda sedan över 

ett år tillbaka bör således inte påverka en sådan bedömning. Vidare bör 

betalningsanmärkningen graderas utifrån betalningsförsummelsens art och storlek så att den 

lättare kan sättas i proportion till den riskbedömning som en potentiell kreditgivare står inför 

vid omfrågandetillfället. Slutligen så bör det vara en självklarhet att man säkerställer att 

gäldenären i fråga har fått kännedom om en viss skuld innan den får utgöra en 

betalningsanmärkning. Detta tillförsäkras på bästa sätt genom ett delgivningsförfarande, 

oavsett om fordringsägaren är en privat aktör eller en myndighet. 
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