
Å

Ä
1. Behovet  

Ibland kan man ha ett behov av att låna pengar direkt och snabbt för att täcka 

någon akut utgift. Oftast så är inte detta något problem utan det går smidigt 

hos de flesta långivare.  

Dock inte för den som har en betalningsanmärkning eller bara kan 

redovisa en väldigt liten årsinkomst.  

Faktum är att vem som helst kan råka ut för att åka på en 

betalningsanmärkning, det är inget olagligt (även om en del banker tenderar att 

behandla dig som en kriminell om du har en anmärkning). En 

betalningsanmärkning kan vara resultatet av att man missat en parkeringsbot, 

eller kanske kommit efter med hyran.  

Trillar man in i den snurren så kan det tyvärr gå ganska så snabbt, 

och plötsligt så har man ett föreläggande från kronofogden. 

Länge så har det varit så att den som har en betalningsanmärkning eller en 

väldigt låg årsinkomst har varit helt diskvalificerad på lånemarknaden. Tiderna 

har dock, tack och lov förändrats, och situationen idag är något annorlunda.  

2. Inte enkelt, men det är möjligt 

Därmed inte sagt att det är enkelt att låna pengar direkt och snabbt 

om man har en anmärkning eller en låg årsinkomst, men 

möjligheterna idag är väsentligt bättre än vad de var för bara tio till 

femton år sedan. Anledningen till detta är att kreditmarknaden idag 

är mindre reglerad och att det finns många fler aktörer på 

lånemarknaden. 

http://www.lanapengardirekt.com/


Om du är en av dem med betalningsanmärkning eller låg årsinkomst 

men ändå behöver låna pengar så gör du klokt i att göra en ordentlig 

inventering av lånemarknadens olika aktörer innan du skickar in din 

låneansökan.  

Detta gör du genom att ta reda på de grundvillkor som olika långivare 

har. Det finns idag långivare som har specialiserat sig på att erbjuda 

personer med betalningsanmärkning lån till justa villkor, och det finns 

likaså långivare som specialiserat sig på utlåning till personer med 

låga årsinkomster.  

 

3. Kreditupplysningar 

Alla långivare kommer att göra någon form av kreditupplysning på dig 

om du söker lån hos dem. En del kommer att göra en komplett 

kreditupplysning via UC (hos dessa kommer du sannolikt inte att få 

något lån om du ansöker med betalningsanmärkning), medan andra 

långivare genomför enklare varianter av kreditupplysning innan de 

tar beslut om huruvida de skall låna ut pengar till dig eller.  

Din uppgift, innan du ansöker om lån, blir sålunda att dels ta reda på 

vilka grundvillkor som gäller och dels ta reda på vilken typ av 

kreditupplysning som görs.  

För dig med betalningsanmärkning och behov av att låna pengar 

direkt så gäller det att sikta in sig på de långivare som uttryckligen 

öppnar upp för låntagare med denna typ av förutsättningar. 

Generellt så innebär lån under dessa förutsättningar att du kommer 

att få betala en högre räntesats, detta är långivarnas medel för att så 

att säga säkra upp gentemot de mer osäkra lån som de erbjuder.  

 

https://www.kronofogden.se/Betalningsanmarkning.html


4. Inte idealkunden 

En person som behöver låna pengar direkt och samtidigt har 

betalningsanmärkning och eventuellt även låg årsinkomst är av 

förklarliga skäl inte den traditionelle idealkunden för en långivare.  

Osäkerheten genererar helt enkelt något sämre villkor. Det kan också 

vara som så att dessa aktörer, av samma anledning, erbjuder 

begränsade möjligheter när det kommer till återbetalningstid. 

Kontentan är hur som helst att det idag finns goda möjligheter att 

låna pengar, även om kreditvärdigheten är låg.  

Om du som lånar har dessa lite sämre förutsättningar så gäller det att 

göra sin ansökan till rätt slags aktör och därtill ha en beredskap kring 

att villkoren sannolikt är något sämre. 


