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Problemformulering: 

Som utlandssvensk och utskriven från Sverige stöter man ofta på problem när det kommer till att 

teckna abonnemang, bolån, handla mot faktura, teckna kreditkort och använda Swish och 

BankID. Med dagens regler är det svårt att kreditprövas om man inte är folkbokförd i Sverige. 

Detta gäller även om personen har haft samma eller bättre inkomst under sin utlandsvistelse än i 

Sverige.  

Då det inte sällan saknas beslutsunderlag från många av de informationsposter som ligger till 

grund för kreditbesluten, är det i nuläget en omöjlighet för en utlandssvensk att få sin 

kreditvärdighet bedömd på samma sätt som en person som är bosatt i Sverige. Detta beror på att 

utlandssvenskar inte har en aktuell och relevant kredithistorik i Sverige vilket skapar stora hinder 

för utlandssvenskars rörelsefrihet i Sverige.  

Upplysningscentralen har tidigare meddelat Svenskar i Världen att ingenting i sak har förändrats 

med denna problematik och att de inte har stött på några problem när det kommer till att 

förmedla kreditupplysningsinformation som finns hos kreditupplysningsföretag i andra länder till 

kreditgivare i Sverige eller vice versa. Detta stämmer dock inte överens med den information som 

vi erhåller från våra medlemmar.  

Lösningsförslag: 

Sveriges regering och Upplysningscentralen uppmanas att undersöka möjligheten att dela 

information om kreditvärdighet med andra länder samt undersöka andra länders regler angående 

offentlighet av vissa typer av uppgifter, exempelvis inkomst. Utlandssvenskar som har en 

kreditvärdighet i ett annat EU/EES-land bör kunna överföra sin kreditinformation från 

kreditupplysningsföretag i det landet de är bosatt i till Sverige. Detta bör för övrigt även gälla 

länder utanför EU/EES. 

Svenskar i Världen är medvetna om att de svenska storbankerna måste förhålla sig till lagar och 

regler gällande penningtvätt och finansiering av terrorism, men uppmanar att se över hur de kan 

samla in kreditinformation för svenska kunder som är folkbokförda i utlandet.  

Svenskar i Världen är också medvetna om att de svenska bankerna måste följa lagarna när det 

kommer till kreditgivning och att det inte görs någon skillnad mellan personer som är 

folkbokförda i Sverige eller utomlands, dvs inga särkrav ställs på kunder som är folkbokförda i 

annat land. Dock måste lagen ta hänsyn till dilemmat som kvarstår för utlandssvenskar att det är 

svårare att uppvisa kreditvärdighet med utländska intyg. 

 


