
Carls högsta dröm är en egen lägenhet och han har stått i bostadskö i snart 5 år. När ett bostadsbolag 
ringde och erbjöd honom en lägenhet mitt i stan trodde han knappt att det var sant. 

Carl åker till bostadsbolaget för att skriva  kontrakt. Där berättar de att de rutinmässigt tar en 
kreditupplysning på blivande hyresgäster för att se att de inte har några betalningsanmärkningar. 
Det visar sig att Carl har en betalningsanmärkning och därför inte kan få något kontrakt. Carl blir 
både arg och förvånad eftersom det var över ett år sedan han betalade en gammal mobilräkning till 
kronofogden. En räkning som han glömde bort när han var ute och reste. Trots att Carl har fast jobb 
och en säker inkomst så kan ha inte få sin drömlägenhet.

Vad är en kreditupplysning?
En kreditupplysning handlar om dig och din ekonomi.
I en kreditupplysning står vem du är och hur mycket pengar du tjänar.
Det står om du är eller har varit skyldig pengar.
Det kan också stå om du är gift eller om du har lämnat ditt land och flyttat till ett annat land. 
Be eleverna själva söka information om kreditupplysningar och betalningsanmärkningar på Internet.

Vad skulle Carl ha tänkt på innan han reste? 
Han kunde bett någon bekant sköta hans räkningar medan han var borta. Han kunde även ha 
kontaktat mobilföretaget och berättat att han skulle ut och resa en längre tid och kommit fram till en 
bra lösning med dem, till exempel autogiro.

Om du får problem med att betala, kontakta först och främst den du är skyldig pengar och försök 
komma överens om att eventuellt få dela upp betalningen. Då undviker du onödiga kostnader och  
betalningsanmärkningar.

Varför tror ni att vissa  hyresvärdar tar kreditupplysning på de boende? 
De vill förvissa sig om att de inte kommer att få något extra jobb genom att behöva påminna om 
obetalda hyror. Genom att kontrollera en persons betalningshistorik kan de få en uppfattning om 
detta.

En hyresvärd har ingen skyldighet att skicka ut förtryckta hyresavier. Det är hyresgästens uppgift att 
se till att hyran betalas i tid.


