
Resolutionssvar från Nordea: 

2017-02-08 

Hej, 

Dessa frågor regleras av Kreditupplysningslagen (KuL) och är alltså i huvudsak en lagstiftningsfråga. 
Sedan handlar ju UCs (Upplysningscentralens) arbete (och även andra kreditupplysningsföretags 
verksamhet) om att kunna samla information om inkomster, skulder, tillgångar och betalningshistorik. 
I detta arbete har man tillgång till bl.a. offentliga register i  Sverige. Samma tillgång på information 
finns inte i andra länder som inte har samma offentlighetsprincip som Sverige. All 
kreditupplysningsverksamhet kräver tillstånd och tillsyn av Datainspektionen. 

 Och vad gäller tillgång på information som används för att göra kreditbedömningen så är det 
lagstiftningen i de länder som utlandssvenskarna är/ har varit bosatta i som inte medger offentlighet 
runt t.ex. inkomster i samma utsträckning som är fallet i Sverige. 

Vad gäller tillgång till bankkonton så finns länkar nedan till den info som bankerna tillsammans har 
tagit fram inom ramen för Bankföreningen.  

http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/att-bli-bankkund/att-bli-bankkund/ 

http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/att-bli-bankkund/international-students/ 

Vänliga hälsningar   
Petter Larsson  
Biträdande presschef 

Nordea | Communications SE  
Besök mig: Mäster Samuelsgatan 21, Stockholm  
Mob: 0722-31 52 50  
Pressjour: 0771 40 10 60 

 

Svar från Svenskar i Världen: 
 
2017-02-09 
 
Hej Petter! 
 
Tack för snabbt svar. Vi har funderat på vad händer med offentliga register i exempelvis Europeiska 
länder eller länder där det finns en liknande offentlighetsprincip som i Sverige. Att samma tillgång på 
offentliga register inte finns i andra länder kan inte stämma. Det känns orimligt att exempelvis UC inte 
skulle kunna få tag på dessa i behandling av en persons kreditvärde. Vad är dina synpunkter på detta?  
---  

Karin Ehnbom-Palmquist   
Generalsekreterare/Ambassador    
Svenskar i Världen/Swedes Worldwide Storgatan 19, 115 85 Stockholm  
tel: 08-6615401   
karin@sviv.se 
 



 

Svar från Nordea: 

2017-02-09 

Hej! 

Det är naturligtvis olika i olika länder. Alla länder har inte samma sorts offentliga register som 
Sverige. Hur dessa system kan jämföras och hur de kan användas över landsgränser är en fråga som 
berörda myndigheter är bäst lämpade att svara på. 

 Mvh 

Petter 

  

 
 
	


