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Allmänna frågor 
 

Vår kundsupports telefonnummer och öppettider 
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår support. 

 

Telefon:   031-725 50 50  

E-post:  support@creditsafe.se 

 
Telefontider:  09:00-15:00  

Lunchstängt:  12:00-13:00 
 
Övrig kontorstid når du oss via e-post. 
 
 

Användarid och lösenord 
När du loggat in på  www.creditsafe.se med det användarid och lösenord du fått e-postat till dig kommer  
du till en startsida där dina kunduppgifter finns registrerade under fliken "Mitt konto". Kontrollera att 
dessa uppgifter stämmer och meddela vår kundsupport om eventuella ändringar. 
 
OBS! Ditt användarid och lösenord är personligt och du ansvarar själv för att koden inte kommer i orätta  
händer. Vid tex. personalbyten ber vi dig kontakta Creditsafes kundsupport för att få en ny kod. 
 
 

Mitt konto 
• Min profil 

Här hittar du dina kontaktuppgifter och användarid. Du kan även ändra ditt lösenord,  
din e-post samt ändra språk. 

 

• Mina inställningar 
Här kan du göra allmänna inställningar och även ändra inställningarna på din 
företagsupplysning, personupplysning och bevakning. 

 

• Statistik 
Du finner en förteckning över de tjänster du har tecknat avtal på, information om hur  
många upplysningar du har tillgång till och hur många upplysningar du har förbrukat. 

 
 

Information om våra datakällor  
Gemensamt för alla våra leverantörer är att de håller högsta kvalitet och uppdateras med maximal 
leveransfrekvens. Detta betyder att vi uppdaterar dagligen eller så ofta som källan tillåter. Som kund 
till Creditsafe kan du därför vara trygg med att du alltid fattar beslut grundat på den senast tillgängliga 
informationen.

mailto:support@creditsafe.se
http://www.creditsafe.se/
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Ikonerna i våra upplysningar och bevakning 
 

       Startsidan. Klicka på denna ikon för att komma tillbaka till startsidan.  
 

       Min profil. Klicka på denna ikon för att komma direkt till din profil.  
 

   Välj språk. Med dessa ikoner kan du välja mellan Svenska eller Engelska. 
 

   Lägg till för bevakning. Klicka på ikonen för att lägga till företaget för bevakning.  
   Du hittar ikonen både i träfflistan samt inne i upplysningen. 

 

       Företaget bevakas. Visar att valt företag redan ligger på din bevakning. 
 

       Visa standardprofil. Samt standardinställningarna på sidan. 
 

       Excel. Konverterar över resultat- och balansräkningen till Excel. 
 

       Skriv ut upplysningen. 
 

       Spara upplysningen till PDF. 
 

       Skicka upplysningen via e-post. 
 
      Bolagsengagemang. Klicka för att se personens nuvarande och tidigare bolagsengagemang. 

 

         Skapa diagram. Diagram skapas automatiskt en graf på de valda parametrarna,  
                t ex jämförelse mellan de tre senaste årens rörelseresultat. 
 

         Redigera företaget eller portföljen. Redigering av företaget innebär att du t ex kan lägga till  
               kundnummer och fritext. Redigering av portföljen innebär att du kan göra inställningar för e- 
               postregler samt dela ut portföljen till en annan medarbetare. 
 

          Ta bort företaget eller portföljen. Borttagna företag flyttas till listan för Borttagna företag. 
 

         Redigera företagen i portföljen. Denna knapp innebär att du kan göra redigeringar av flera  
                företag samtidigt i din portfölj. (via portföljöversikten) 

 
  För fullständig information. Klicka på ikonen och få mer information. 

 
   Logga ut. 
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Quick Search – vår sökmotor 
I vår Quick Search kan du söka på både företag och privatpersoner. Du söker exempelvis på 
företagsnamn, organisationsnummer, personnamn eller personnummer – allt i samma fält. 
Sökmotorn är fonetisk, vilket betyder att du kan söka på hela eller delar av ovanstående.   

 
 

 
 
 

Avancerat Företagssök 
Skulle du få för många träffar och behöver specificera din sökning (med exempelvis adress) kan du 
använda funktionen Avancerat Företagssök. Även denna sökmotor är fonetisk, vilket betyder att du  
får träff både på hel och del av namn och organisationsnummer.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vet du vilken bolagsform du söker så begränsar det dina träffar ytterligare. Du kan välja mellan: 
 

Aktiebolag  

Enskild firma 

Handelsbolag/Kommanditbolag 

Övriga företagsformer 

 
Tips! Söker du på komplett organisationsnummer får du alltid direktträff! 
 

Träfflistan 
Här presenteras resultatet efter dina sökkriterier. Du väljer vilket företag eller person du önskar ta en 
kreditupplysning på och klickar på någon av länkarna (företagsupplysning, anmärkningskontroll osv.)  
Det är först när du väljer att länka dig vidare från denna sida som det görs en kreditupplysning. 
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Företagsupplysning 
Företagsupplysningen ger dig komplett information om ett företags ekonomiska situation. 
Informationen varierar beroende på bolagsform. Du hittar bland annat information om: 

 

• Rating & Limit  
• Betalningsanmärkningar 
• Skuldsaldo hos KFM  
• 5-års bokslut 
• Årsredovisning i original 
• Styrelseinformation  

• Payment Data 
• Koncernstruktur 
• Fastighetsregister  
• Företrädarkontroll 
• Linkages 

 
 

 
 

Företagsupplysning » Översikt 
På översikten får du snabbt en helhetsbild av företaget med all viktig information. Den innehåller 
detaljerade företagsuppgifter samt kortfattad information om senaste rating, omsättning, anmärkningar, 
bokslutsuppgifter, de viktigaste nyckeltalen och information om skatter och avgifter. På förstasidan får  
du en värdefull summering av företaget och du kan härifrån klicka dig vidare till mer fördjupad information 
om exempelvis styrelse eller koncern. 

 
 
 
 

Längre ner på översikten finns även information om företagets betalningsbeteende (Payment Data).   
Här presenterar vi hur ett företag betalar sina leverantörer baserat på genomsnitt antal dagar efter 
förfallodag. Du ser hur inrapporterade fakturor fördelar sig på betaltider i olika intervall samt total 
beloppet på de fakturor som ingår. Statistiken redovisar de senaste 12 månaderna.  
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Företagsupplysning » Rating & Limit 
Här finner du företagets rating, limit och dess ratinghistorik. Ratingen är en måttstock för företagets 
kreditvärdighet och bedömer risken att företaget blir insolvent inom 12 månader. Creditsafes rating- 
skala är graderad från 0 till 100, uppdelat i 5 intervall. Desto högre rating ett företag har, desto mindre 
sannolikhet att företaget går i konkurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Företagsupplysning » Betalningsanm.  
Information om företagets samtliga betalningsanmärkningar och skuldsaldo (både aktuellt och 
historiskt skuldsaldo hos Kronofogden). Anmärkningarna är uppdelade i enskilda samt allmänna  
mål med information om datum, summa, borgenär samt kommentar. Här finns även uppgifter om 
utmätningsförsök, återtagningsmål, tredskodomar, ansökningar samt ansökningar.   

• Allmänna mål (skatter & avgifter till det offenliga) 
Utgörs av betalningskrav från den offentliga sektorn, alltså från stat, kommun, landsting  
eller myndigheter. Ett allmänt mål uppkommer efter att ett företag eller en privatperson  
inte betalat i tid. Exempelvis skatter, böter, offentliga avgifter eller studiemedel. 
 

• Enskilda mål (skulder till privata fodringsägare) 
Utgörs av betalningskrav från den privata sektorn. Ett enskilt mål uppkommer efter att  
ett företag eller en privatperson inte betalat i tid. Exempelvis hyran, leverantörsskulder, 
kontokortsskulder eller köpta varor.  
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Företagsupplysning » Styrelse   
Här visas information om företagets styrelse, styrelsemedlemmarnas bolagsengagemang, övriga 
befattningshavare samt eventuell styrelsehistorik. Du kan även se information om företagets 
firmatecknare samt revisor om sådan finns. Klickar du på personnumret tas en personupplysning  
och du får mer information om en specifik styrelsemedlem. Observera att det då går ut en omfrågekopia. 
 
Genom att ta en Företrädarkontroll på denna sida kan du kontrollera om det finns negativ ekonomisk 
information på någon av företagets företrädare. Detta är ett verktyg för att analysera de intressenter  
i aktiebolaget som har en direkt eller indirekt påverkan på företagets verksamhet. Det som kontrolleras är 
bland annat anmärkningar, skuldsaldo, utmätningsförsök eller engagemang i konkursade bolag.  
 

Företagsupplysning » Förändringshistorik 
Fliken förändringshistorik innehåller information om tidigare händelser i bolaget. Här redovisas 
bland annat om styrelsens är ändrad, tidigare namn, när nytt bokslut inkom, registrering/ 
avregistrering för F-skatt samt om aktiekapitalet är ändrat. Samtliga händelser är daterade. Under 
Statushistorik finns information om ev. konkursförvaltare och likvidator med namn och adress. 

Företagsupplysning » Övrig företagsinformation 
Miljö- och kvalitetscertifikat, eventuellt serveringstillstånd och arbetsställen finner du här. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Företagsupplysning » Fastighetsdata 
Här finns komplett fastighetsregister med samtliga fastighetstyper. Du hittar bland annat information 
om fastighetsbeteckning, taxerat värde, fastighetsinteckningar och ägande. Denna information 
uppdateras dagligen från Lantmäteriets fastighetsregister och vi inhämtar taxeringsuppgifter från 
Skatteverket (1 gång/år). 
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Koncern 
Om företaget ingår i en koncern, hittar du all information om koncernstrukturen här.  
 

Koncern » Koncernstruktur 
I koncernträdet visas samtliga företag som ingår i koncernen. Är det ett större bolag kan du behöva 
expandera trädet för att se alla bolag, klicka då på ”Se fullständig koncernstruktur” eller alternativet  
”Se förkortad koncernstuktur” för att minimera trädet igen. För samtliga bolag i koncernen presenteras 
även information om land, rating, limit, omsättning samt senaste bokslutsår.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips! För mer information om bolagen i koncernen länka dig vidare via länkarna. 
 

Koncern » Linkages 
Genom att koppla ihop våra företagsdatabaser, kan Creditsafe identifiera och presentera “dolda“  
företag som är direkt eller indirekt kopplade till ett annat företag – men som inte syns i den traditionella 
koncernstrukturen. Via Linkages får ni tillgång till information som tillsammans visar helheten av ett 
företags verksamhet. 
 

Koncern » Bokslut – Översikt / Resultaträkning / Balansräkning / Noter 
Under dessa flikar på koncern finner du en översikt över koncernmoderns ekonomiska redovisning, 
komplett resultaträkning för moderbolaget, komplett balansräkning för moderbolaget samt bland  
annat; tantiem och arvode till styrelse.  Våra koncernbokslut baseras på information som skickas till  
oss från Bolagsverket. 
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Bokslut 
Här hittar du företags bokslutsuppgifter med komplett resultat- och balansräkning, nyckeltal  
samt noter. 

 

Bokslut » Resultaträkning 
Under fliken Resultaträkning redovisas företagets kompletta resultaträkning och även grafer  
som representerar nettoomsättningen, rörelseresultatet och årets resultat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslut » Balansräkning 
Innehåller företagets kompletta balansräkning uppdelat på tillgångar och skulder. 
 

Bokslut » Nyckeltal 
Innehåller ett antal nyckeltal för att snabbt få en översikt över bolaget. För en visuell jämförelse kan 
du även få alla nyckeltal presenterade i grafer. För information om hur ett specifikt nyckeltal är uträknat, 
håll muspekaren över nyckeltalet. 
 

Bokslut » Noter 
Information om bland annat företagets inteckningar, styrelsearvoden samt beviljad checkkredit. 
 

Tips! Du kan även konvertera ut att alla bokslutsposter till Excel genom att klicka på ”Export”.  
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Media 
Sök artiklar om företaget i över 2500 olika nyhetskällor. Välj här om du vill söka på hela eller  
delar av företagsnamnet med eller utan riskord. På träfflistan länkar du dig vidare till vald artikel. 
 

 
 

 
Årsredovisning 
Här hittar du företagets årsredovisningar i original (inskannad PDF) för de fem senaste åren, 
inlämnade till Bolagsverket. Här finns även eventuella delårsbokslut.   
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Personupplysning 
Personupplysningen ger dig information om en persons ekonomiska situation. Du hittar bland 
annat uppgifter om taxering (tre år tillbaka i tiden), fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar, 
skuldsaldo, civilstånd samt eventuellt bolagsengagemang. 

Tips! Hur söker jag efter en person? 
För direktträff söker du på ett fullständigt personnummer. Men det går även bra att söka med ett antal 
olika kombinationer. Några söktips kan vara att kombinera t ex: 
 

• de 6 första siffrorna i personnumret och efternamn 
• förnamn och efternamn med postort 
• efternamn och adress 

 
Viktigt att tänka på är att om personen har ett vanligt namn, t ex Maria Andersson, ger denna sökning 
många träffar. Vid dessa fall rekommenderar vi att du söker på fler sökkriterier.  
 

Identifikation 

När du hittat den person som överensstämmer med dina kriterier klickar du på namnet eller person-
numret. Du kommer då vidare till Identitetsbekräftelsen - vilket är en extra kontrollsida som du 
hamnar på innan du kommer till själva personupplysningen. Här visas personnummer, namn, adress 
(ev. tidigare adress), kön, ålder, taxeringsår samt status. Har du valt fel person, klickar du på Personsök 
för att komma tillbaka till träfflistan där du kan göra ett nytt val.  
 
OBS! Det är först när du går vidare från identifikationssida som du tar en personupplysning  
och en omfrågekopia skickas ut. 
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Personupplysning » Översikt 
Här får du en översikt över personen. Utöver identitetsbekräftelsen visas även taxeringsuppgifter för  
de tre senaste åren, betalningsanmärkningar, aktuella skulder, fastigheter samt bolagsengagemang. 

 

Personupplysning » Betalningsanm. 
Detaljerad information om personens betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden. Vi  
visar även historiskt skuldsaldo i 12 månader. Anmärkningarna är uppdelade i enskilda samt allmänna mål  
med information om datum, summa, borgenär samt kommentar. Här finns även uppgifter om 
skuldsanering, utmätningsförsök, återtagningsmål samt tredskodomar. 

• Allmänna mål (skatter & avgifter till det offenliga) 
Utgörs av betalningskrav från den offentliga sektorn, alltså från stat, kommun, landsting  
eller myndigheter. Ett allmänt mål uppkommer efter att ett företag eller en privatperson  
inte betalat i tid. Exempelvis skatter, böter, offentliga avgifter eller studiemedel. 
 

• Enskilda mål (skulder till privata fodringsägare) 
Utgörs av betalningskrav från den privata sektorn. Ett enskilt mål uppkommer efter att  
ett företag eller en privatperson inte betalat i tid. Exempelvis hyran, leverantörsskulder, 
kontokortsskulder eller köpta varor.  

 

Personupplysning » Scoring  
Här visas personens sannolika betalningsförmåga, skalan går från 0 till 100 uppdelad i fyra intervall,  
där 100 betyder högst betalningsförmåga.  
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Fastighetsdata 
Översikt över personens fastighetsinnehav.  

Här visas antal fastigheter, tomter, byggnader, total taxerad värde och värde på ägd del. Du får även 
fastighetsbeteckning, total antal inteckningar samt belopp, antal ägare, län, kommun, församling, mark 
och byggnadsinformation. 

 

Bolagsengagemang  
Personens eventuella styrelseuppdrag.  

Alla styrelseuppdrag som personen är aktiv i eller har varit aktiv i under de senaste tre åren presenteras 
här. Du kan enkelt följa datum för tillträde och eventuellt utträde, du kan även se status på bolagen som 
personen är eller har varit aktiv i. Även om det finns möjliga bolagsengagemang i något annat Creditsafe 
land, så visas detta här.   
 

 
Regler för att ta en personupplysning» När får en upplysning lämnas ut? 
Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat 
legitimt behov av den. Det innebär att han eller hon ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med  
dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig.  
En hyresvärd kan ha ett legitimt behov av en kreditupplysning om du ska hyra en bostad. Ett annat fall  
kan vara om en arbetsgivare tänker anställa dig och ge dig ett ekonomiskt ansvar. 
 
Den som begär en företagsupplysning, alltså upplysning om en juridisk person, om en näringsidkare  
eller om en näringsanknuten person behöver inte ha ett legitimt behov för att få ut upplysningen.  
En kreditupplysning om en styrelseledamot i ett aktiebolag eller en enskild näringsidkare kan alltså  
lämnas ut utan någon prövning av behovet.  
 
Om en näringsidkare eller näringsanknuten söker kredit i sin egenskap av privatperson, ska reglerna för 
personupplysning tillämpas. Då krävs t.ex. att den som begär en kreditupplysning har legitimt behov av den. 

 

(Glöm inte i så fall att påtala för kreditgivaren, att du vill behandlas som privatperson. 
Kreditgivaren har själv ingen skyldighet att undersöka detta) 
 

OBS! Creditsafe är enligt kreditupplysningslagen skyldiga att skicka ut en omfrågekopia  
varje gång en kreditupplysning lämnas ut om en privatperson, enskild firma samt handels-  
och kommanditbolag. Aktiebolag är den enda bolagsform som inte omfattas av denna lag.
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Bevakning 
Med Creditsafes bevakningstjänst får du viktig information om dina kunder och leverantörer direkt 
när det sker en förändring som kan påverka riskbedömningen, detta via dagliga förändringsmail via 
din e-post. Om din kund får försämrad rating eller nya betalningsanmärkningar får du snabbt en 
varningssignal och kan agera därefter.   

Översikt 

Under översikten presenteras alla dina portföljer samt total antal företag i respektive portfölj. Genom att 
klicka på någon av länkarna kommer du direkt in till en träfflista för respektive portfölj. 

Här hittar du information om: 
 

• Antal köpta platser - information om hur många bevakningsplatser du har i ditt avtal 
• Totalt antal bevakade platser - en total sammanställning på de företag du bevakar 
• Antal borttagna företag - information om hur många företag som finns på listan för 

borttagna företag. OBS! Du kan ha tagit bort ett företaget från en portfölj men ändå ha  
kvar den aktivt i en annan portfölj, då räknas den på båda ställena. 

• Antal bevakade företag i portföljerna - information om totala antalet företag som du 
bevakar i alla dina portföljer.  

• Antal platser kvar - information om hur många bevakningsplatser som du har kvar i ditt avtal.  

 
OBS! Samma företag kan räknas flera gånger om det finns i flera portföljer. 
 
Delade portföljer - Om du har fått några tilldelade portföljer så hittar du dem längst ned på sidan. 
Observera att du inte kan redigera i tilldelade portföljer. 
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Sök 

Sök » Enkel sökning 

Här kan du göra sökningar på ett flertal parametrar för att hitta rätt företag i dina bevakningsportföljer 
t ex namn, organisationsnummer, kundnummer, fritext och rating. 
 

 
Du kan även göra ett antal val för att begränsa dina sökningar, t ex: 
• Välja ut vilken portfölj du vill söka i 

• Hur många företag du vill se per sida i träfflistan 

• Hur gamla förändringarna får vara 

• Enbart visa förändrade företag 

 

TIPS! Har du stora bevakningslistor så får du mer plats på sidan genom att enbart ”visa ditt 
träffresultat och dölja sökmotorn. Detta gör du genom att kryssa i boxen ”Visa endast träfflista”.  
 

Sök » Avancerad sökning 
För dig som har stora bevakningsportföljer kan du göra ytterligare urval för att hitta rätt företag 
genom att använda dig av avancerad sökning. 

 
TIPS! Om du alltid vill använda dig av den avancerade sökmotorn kan du välja detta som din 
standardinställning när du använder söksidan. Du gör denna inställning via startsidan under Mitt 
konto/Mina inställningar. 
 

Sök » Sök borttagna företag 
Här kan du med hjälp av ett antal sökalternativ hitta borttagna företag. 
 

Sök » Sök tvättade företag 
Här hittar du alla de företag som tvättats bort från ditt register genom tvättning. 
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Så fungerar träfflistan 

 
 
 

Hur redigerar jag informationen om företaget? 
Genom att klicka på ikonen         i vänsterkolumnen kan du göra följande redigeringar på det valda 
företaget: 

• Kopiera eller flytta företaget till någon annan portfölj 
• Lägga till/uppdatera kundnummer 
• Lägga till/uppdatera egen text (fritext) 
• Ta bort företaget 

 
Hur tar jag bort ett företag från en av mina portföljer via träfflistan? 
Genom att klicka på ikonen  i vänsterkolumnen kan du enkelt ta bort ett företag från dina portföljer. 

 

Hur skickar jag informationen om ett specifikt företag till annan medarbetare?  

Genom att klicka på ikonen           och fylla i en annan medarbetares e-post så skickas den 
informationen du ser i träfflistan till honom/henne. 

 
Vad betyder de röda stjärnorna? (*) 
De röda stjärnorna indikerar att det skett en förändring under de senaste 14 dagarna. Vissa 
förändringar har en egen kolumn, t ex betalningsanmärkningar, rating och senaste bokslut. Andra 
förändringar som skett visas i text under rubriken Förändring. 

 
Vad menas med länken Förändringshistorik? 
Om du klickar på länken för Förändringshistorik får du en lista på förändringar som har registrerats. 
 
Vad menas med en ratingpoäng inom parantes? 
En ratingpoäng inom parantes betyder att det är den poäng företaget hade innan den senaste 
förändringen. 
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Hur kommer jag till den sida i upplysningen som förändringen skett på? 
Genom att klicka på länken på den uppgift du vill se närmare på. Företagsupplysningen kommer 
att öppnas upp i ett nytt fönster. 

 
Vad menas med en betalningsanmärkning eller ansökan inom parantes? 
En anmärkning/ansökan inom parantes visar det antal anmärkningar/ansökningar som 
företaget hade innan den senaste förändringen. 

 
OBS! Om det inte finns någon parantes så har inte informationen förändrats. 

 
Mina portföljer 
Här skapar du nya portföljer och gör dina portföljinställningar. 

 

Mina portföljer » Portföljöversikt 
Här hittar du aktuell information om de portföljer du själv lagt upp eller fått tilldelade dig. Informationen 
som visas om dina egna portföljer är: portföljnamn, antal företag i varje portfölj, datum för senaste 
förändring av portföljinställningar, e-post dit förändringsmailen skickas, info om e-postfilter och om 
portföljerna är utdelade till någon annan. 

 
Informationen om de tilldelade portföljerna är: portföljnamn, antal företag i varje portfölj, 
datum för senaste ändring och vem som tilldelat dig portföljen. 
 
OBS! De flesta har enbart en portfölj som heter Huvudportfölj där alla bevakade företag finns.  
Detta är den standardportfölj som automatiskt finns med när du köpt tjänsten bevakning. 
 

Hur redigerar jag mina inställningar för respektive portfölj? 
Genom att klicka på redigeringsikonen  framför den portfölj du vill göra förändringar i kommer en 
ny sida upp med de val du kan förändra. 

 
På redigeringssidan kan göra många olika inställningar, t ex: 

• Ändra portföljnamn genom att skriva in ett nytt namn i boxen portfölj 
• Ändra och lägga till e-post dit förändringarna ska skickas till (max 5 e-postadresser, en i varje box) 
• Se om du har aktiverat ett e-post filter 
• Dela ut läsrättigheter för denna portfölj någon annan genom att klicka på "X" boxen bredvid den 

medarbetare du vill ska få denna portfölj tilldelad sig. 
• Förändra texten som står i ämnesraden i de förändringsmail som skickas. Skriv in valfri text i boxen 

ämnesrad i e-post 
• Välja om du inte vill ha några utskick om förändringar som sker, du gör detta genom att markera 

boxen Skicka inga e-post utskick om förändringar 
• Förändra e-post reglerna, dvs vilka parametrar för förändringar som du vill ha e- post på 
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Hur ändrar jag inställningar för mina e-postregler? 

Du kan enkelt ändra vilka förändringar du vill få e-post om genom att göra ändringen på redigerings-

sidan, denna kommer du till via ikonen  i vänsterkolumnen i Portföljöversikt.Avmarkera boxen 
bredvid den parameter du inte vill få e-postförändring på och spara via knappen längst ner på sidan. 

 

Hur gör jag mer avancerade inställningar för e-post reglerna? 
Om du vill göra mer avancerade inställningar i dina e-postregler väljer du att klicka på + (plustecknet)  
som du hittar i kolumnen Avancerade inställningar. Du kan här ytterligare specificera och begränsa den 
information du önskar få meddelande om. 

 
Hur tar jag bort en portfölj? 
Du tar bort en portfölj genom att klicka på ikonen  som du hittar i vänsterkolumnen bredvid de 
portföljer du har på sidan Portföljöversikt. Alla företag som finns i den specifika portföljen flyttas 
automatiskt till sidan för Borttagna företag. 

 
OBS! Du kan inte ta bort din "Huvudportfölj" även om du bytt namn på den. 
 
Hur redigerar jag information om flera företag i portföljerna samtidigt? 
Vi har lagt till ytterligare en redigerarikon  på sidan Portföljöversikt för att kunna hantera 
förändringar på flera företag i en portfölj samtidigt. 

 
På denna redigeringssida kan du: 

• Flytta, kopiera eller ta bort ett företag 
• Lägga till eller ändra ett kundnummer 
• Lägga till eller ändra informationen i fritextfältet 

 
För att göra ovanstående redigeringar behöver du först aktivera förändringsrutorna genom att 
markera i kryssboxen till vänster framför företaget. 
 
Tips! Du vet väl att du kan kopiera ett företag till en annan portfölj utan att det räknas som  
en extra bevakningsplats. 
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Mina portföljer » Skapa portfölj  
 

Hur skapar jag en ny portfölj? 
Du skapar enkelt en ny portfölj genom att klicka på länken Skapa ny portfölj under fliken Mina portföljer. 
På denna sida fyller du i valfritt portföljnamn i boxen Portfölj samt de E- postadresser dit förändrings-
mailen ska skickas i boxarna under Ändringar skickas till. 

 
OBS! Max 5 st e-post adresser, en i varje box. 
 
Vad menas med delade portföljer? 
De personer du delar dina portföljer med kommer att få tillgång till informationen i portföljerna du 
väljer att dela med dig av. De gör detta genom att logga in med sitt personliga användarnamn och 
lösenord. De kommer endast att kunna läsa informationen dvs. de har inte rättigheten att kunna göra 
redigeringar i portföljerna. 

 
Hur delar man sina portföljer till sina medarbetare? 

• Öppna fliken Mina portföljer 

• Klicka på redigeraikonen  framför portföljen du vill dela ut till en annan 
medarbetare 

• Du finner en lista på namn på personer som du kan dela portföljerna med. Bocka för de 
personer du vill dela portföljen med 

• Tryck på Spara 

 
 
Analyser 
Här kan du skapa olika analyser på din kundstock. 
 

 
 

Hur gör jag en analys på mina bevakade portföljer? 

Vill du skapa enklare analyser på dina bevakade företag kan du enkelt göra det här. Markera vilken 
portfölj du vill göra analysen på i rullisten överst på sidan samt markera sedan vilken parameter 
analysen ska tas fram på. 
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Import 
Fyll på din bevakning med flera bolag samtidigt. 
 

 

 

Import » Importera nya företag  
 
Hur importerar jag in företag i mina bevakningsportföljer? 
För att lägga upp företag via fliken Import finns det två alternativ att välja bland: 

 
Alternativ 1 

• Välj portfölj du vill lägga in företaget/företagen i (Du kan även skapa en ny portfölj genom  
att klicka på länken och sedan gå tillbaka till denna sida för att fortsätta din import) 

• Skriv in organisationsnummer, ev. kundnr och ev. fritext så som i exemplet på hemsidan. 
• OBS! Använd inga mellanslag mellan uppgifterna utan bara ett semikolon (;) 
• Klicka på knappen Lägg till portfölj längst ner i högra hörnet 

 
Alternativ 2 
Du hämtar upp en fil i från ditt eget system. Filen måste vara sparad på radnivå, dvs ett organisations-
nummer på varje rad. Exempelvis: 

 

Kolumn A Organisationsnummer 
Kolumn B Kundnummer 
Kolumn C Fritext 
 

• Välj i vilken portfölj du vill lägga in företaget/företagen 
• Hämta upp en fil med tillåtet filformat från ditt eget system via knappen ”Bläddra” 
• Klicka på knappen ”Lägg till portfölj” längst ner i högra hörnet 

 
OBS! Det är viktigt att organisationsnumren inte innehåller bindestreck och att de delas upp på 
radnivå. 

 

Import » Tvätta portföljer 
 
Hur tvättar jag mina portföljer? 

• Välj den portfölj du önskar tvätta (du kan endast välja en portfölj i taget) 
• Du hämtar upp filen från ditt eget system via knappen ”Browse”. 
• Klicka på knappen ”Utför uppdatering” längst ner i högra hörnet. 
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Export 
Här exporterar du information om företag på din bevakning till fil. 

 

 
 
Hur gör man en Export till fil? 
 

• Välj en ny export eller sparad mall 
• Välj portfölj som du vill exportera information ifrån genom att markera denna i listan. 
• TIPS ! Markera alla portföljer genom att hålla ner ”Ctrl” knappen och markera alla företag i 

listan. 
• Välj om du vill exportera ut information från alla bevakade företag eller bara de företag som har 

förändringar. Du kan även välja hur gamla förändringarna ska vara. 
• Välj de parametrar du vill exportera genom att kryssa i boxen framför varje önskad 

parameter. 
• OBS! Organisationsnummer bifogas alltid. 
• Välj vilket format du vill ha informationen i samt e-post adress dit filen ska skickas. Du kan välja 

att spara din mall med de ifyllda parametrarna så att du till nästa gång slipper fylla i 
parametrarna på nytt eller att inte spara någon mall. 

• Utför exporten genom att trycka på knappen Exportera till fil. 
• Du kommer nu få informationen levererad till den e-post du registrerat på sidan. 
• Spara ned det bifogade dokumentet på din hårddisk och öppna det i valfritt program. 
 
Observera att parametrar med röd stjärna genererar en omfrågekopia vid export.  
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FAQ’s » Bevakning 
 

Hur lägger jag upp ett företag på Bevakning? 
 
Du kan välja flera alternativ för att lägga upp företag för Bevakning: 
1.   Via träfflistan i företagsupplysningen där du bara klicka på          framför det företag du vill bevaka  
 
2.   Via företagsupplysningen där du klickar på          högst upp till höger i kreditupplysningen. 
 
3.   Du kan även importera in ett eller fler företag via fliken Import/Export i din bevakning. Välj mellan att 
ladda upp en fil med organisationsnummer, ev kundnummer och ev fritext eller att skriva in uppgifterna 
direkt i ett formulärfält på sidan. 
 
4.            Denna ikon visar att valt företag redan ligger på din bevakning. 
 

Hur tar jag bort företag från någon av mina 
bevakningsportföljer?  

 
Ta bort enstaka företag från en portfölj: 
1.   Enklaste sättet är att du direkt via träfflistan under fliken Sök tar bort företaget genom att klicka på 

ikonen  som finns i vänsterkolumnen framför det företag du vill ta bort. 
 

2.   Du kan även ta bort ett företag via fliken Sök genom att klicka på redigeringsikonen   som finns i 
vänsterkolumnen i träfflistan, bredvid det företag du vill ta bort. På redigeringssidan som kommer upp, 
väljer du Ta bort i rullisten Välj åtgärd och klickar sedan på Spara. 

 
Ta bort flera företag från en portfölj: 
Via fliken Mina portföljer/Portföljöversikt kan du ta bort ett eller flera företag genom att klicka på 

redigerarikonen   som finns i vänsterkolumnen bredvid den portfölj som innehåller de företag du vill 
ta bort. På redigeringssidan som kommer upp markerar du de företag du vill ta bort och välj sedan Ta 
bort i rullisten Välj åtgärd och klickar sedan på Spara. 

 
Hur tar jag en upplysning på de företag jag bevakar? 
Genom att klicka på någon av länkarna i träfflistan i bevakningen kommer du direkt vidare till just den sida 
i företagsupplysningen som man hittar den informationen på. 

 

Kan jag komma åt mina borttagna företag? 
Du kan komma åt och söka bland dina borttagna företag via fliken Sök/Sök borttagna företag. 

 

Hur gör jag ett borttaget företag aktivt igen? 
Du gör ett borttaget företag aktivt igen genom att markera i boxen vid det företag du vill göra aktivt 
igen och sedan välja vilken portfölj den ska vara i samt klicka på knappen Återaktivera. 
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Vilka specialinställningar kan jag göra i min Bevakning? 
Du kan göra ett antal allmänna inställningar i din bevakning för att underlätta det dagliga arbetet.  
Under fliken Mitt konto på startsidan görs alla specialinställningar för våra produkter. 

 

För Bevakningen kan du göra följande inställningar: 
 

• Företag per sida - Här väljer du hur många företag som ska visas i träfflistan 
 (standardinställning är att vi visar 25 företag/sida) 
 

• Inställningar för e-post - Här kan du välja vilket format du vill att förändringsmailen skickas  
i (standardinställning är html-format vilket gör att utskicken visas i en mer lättläst format än  
e-post i textformat) 
 

• Inställningar för söksidan - Här kan du göra inställningar på hur resultatet ska se ut på 
söksidan, t ex att du alltid vill ha upp den avancerade sökmotorn direkt när du klickar på 
fliken Sök (standardinställning är att den enkla sökmotorn visas) 
 

• Inställningar för förändringar - Här kan du ställa in din förändringslista att visa från 
senaste e-post till de senaste 6 månaderna. (standardinställningen är att vi alltid visar de 
senaste förändringarna under de senaste 14 dagarna) 
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Kreditmall 
Med kreditmallen som beslutsstöd kan du göra en sekundsnabb kreditkontroll och direkt få svar på 
om kunden är godkänd för kredit eller ej. Alla i organisationen gör dessutom samma bedömning och 
självklart anpassas kreditmallen helt efter din verksamhet och kreditpolicy. 
 
Tillsammans med Creditsafe sätter du upp en eller flera mallar med parametrar utifrån de krav du har  
för att godkänna en kund. För att godkännas ska kunden passera igenom vald kreditmall likt ett filter 
 och det är du själv som avgör risknivån. När du vill använda tjänsten via vår webbsida fyller du i kundens 
personnummer eller organisationsnummer - sekundsnabbt får du ett svar om kunden är kreditvärdig eller 
inte utifrån era kriterier.  
 

 
 

 
Hur ser svaren ut? 
När du fyllt i uppgifter om kunden klickar du på knappen Visa resultat och får omedelbart svar om  
kunden är: 

• Godkänd, via en grön lampa  

• Ej godkänd, via en röd lampa  

 
Om kunden inte blir godkänd visas även orsaken till avslaget. 
 
Svaret kan även bli prövning, vilket betyder att kunden inte fullt ut är godkänd. Prövningsfallen 
behöver därmed analyseras djupare av dig. Om du valt att ta med prövning i din mall syns dessa 
med gul lampa . 
 

Som en extra säkerhetsåtgärd och kontroll på att svaret du får avser den kund du fyllt i kan du även få 
kundens namn samt adressuppgifter redovisat i svaret samt firmatecknare om du har sökt på ett företag. 
 
Tips! Vill du fördjupa dig i informationen klickar du på länkarna för Anmärkningskontroll eller 
Kreditupplysning. 



25 (30) 

 

 

Utlandsupplysningar 
Oavsett var i världen dina kunder befinner sig har vi detaljerade internationella kreditupplysningar  
av samma höga kvalitet. Vi tillhandahåller utlandsupplysningar på över 120 miljoner företag i 190 
länder. Vi har olika lösningar för utlandsupplysning - både som webbtjänst och integrerat - beroende 
på land och kundens behov.  
 

Creditnet 
I alla länder där vi har egna databaser eller samarbetspartners, kan du enkelt söka fram utländska 
företag direkt via hemsidan och Creditnet. Ni har tillgång till över 20 länder med åtkomst online och 
i ett stort antal länder finns även möjligheten till bevakning. Creditsafe erbjuder via hemsidan en 
unik onlinetjänst där du snabbt kan ta en utlandsupplysning. Nedan länder finns tillgängliga online: 
 

 
 

Du väljer land via rullistan eller genom att trycka direkt på landet på kartan som du hittar under 
Företagssök. Skulle landet inte finnas online hjälper vi gärna till att beställa en styckvis upplysning.  
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Nyttiga användartips – Utlandsupplysning 
Informationen i länderna kan variera. Som kund kan ni alltid vara säker på att vi som leverantör 
visar all den information som finns tillgänglig och som är offentlig i respektive land. 

 
Hur söker jag för att få bästa träff?  
När ni ska söka fram ett företag tänk då på att inte skriva in för mycket information i sökmotorn. Ett 
felaktigt tecken eller felstavning kan resultera i att ni inte får någon träff på det bolaget ni söker. Vår 
rekommendation är att vid en sökning välja att antingen söka på enbart organisationsnummer eller  
enbart företagsnamn.  
 
Undvik att ta med bolagsformen i namnsökningen (Oy, AS, Sarl, Ltd). Ytterligare förslag för lättare  
träff, sök gärna på företagsnamn tillsammans med postnummer (län/provins).  
 
Upplever ni svårigheter med att hitta företaget, kontrollera gärna företagsnamnet genom att använda 
en sökmotor på internet som hjälpmedel. Detta för att få fram information som exempelvis juridiskt namn. 
Det underlättar även om man vet en webbadress till företaget där det kan finnas information om 
kontaktuppgifter och organisationsnummer.  
 

Räkenskapshandlingar  
Då lagstiftningen ser väldigt olika ut i världens länder, kan också information om räkenskapshandlingar 
skilja sig åt i Europa och övriga världen. Exempelvis så redovisas inte bokslut offentligt i USA och av den 
anledningen kan bokslutsinformation inte heller visas i deras utlandsupplysning. I allmänhet har mindre 
företag (exempelvis små aktiebolag eller enskilda firmor, så kallade ”sole traders”) inte heller någon 
skyldighet att redovisa bokslut offentligt, vilket gör att även bokslutsinformation kan saknas i dessa fall. 

 

Bolagsformer  
Världens länder har många olika bolagsformer och även redovisningsskyldigheten i respektive land skiljer 
sig åt. Återkom gärna till Creditsafe om ni har frågor om specifika bolagsformer i ett land. Här följer några 
exempel på vanliga bolagsformer och dess betydelse:  

• Sole Trader/Non limited; är liknade som en svensk Enskild firma  
• Trading partnership; är liknade som ett svenskt Handelsbolag  
• Limited; är liknande som ett svenskt Aktiebolag  

Är företaget nystartat eller av mindre bolagsform kan sökmotor ge ”ingen träff”. Detta kan bero på att 
bolaget ännu inte är levererat av myndighet eller att landet ifråga inte har någon databas där de inhämtar 
information om mindre bolagsformer.  
 

Negativ information  
Möjlighet till att se negativ information varierar runt om i världen. I vissa länder visas inkassohändelser och 
tingsrättsdata, men i de flesta av världens länder är detta en information som inte finns tillgänglig. 
 

Rating  
Alla kreditupplysningar innehåller en rating, det vill säga en bedömning som förespår sannolikheten för att 
företaget hamnar i insolvens inom 12 månader. De statistiska ratingmodellerna kan skilja sig från land till 
land och leverantör, därför finns förklaringstext till respektive ratingskala alltid med i upplysningen. 
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Marknadstjänster 

Creditsafes marknadstjänster ger dig ett komplett verktyg för nykundsbearbetning samtidigt  
som du också håller koll på omvärlden. Förutom Prospektering finns även Marknadsrapport  
samt Bransch- och konkurrensanalys.  

 

Prospektering 
Oavsett om du ringer, nätverkar eller annonserar hjälper vår prospekteringstjänst till med det 
grundläggande arbetet – att hitta rätt potentiella kunder att kontakta. Syftet med denna tjänst 
är att du på ett enkelt och överskådligt sätt ska finna nya och lönsamma målgrupper. 

 

 
 

 
Fördelar! 

• Högsta möjliga adresskvalitet - vilket ger få returer  
• Exakta urval genom en mängd parametrar  
• Betala endast för nytillkomna prospekt   
• Daglig uppdatering  
• Sortera även på serveringstillstånd, certifikat och rating 
• Alla val du gör i ditt urval speglar sig direkt i en räknare som följer dig genom din urvalsprocess. 
• Välj att exkludera företag utan telefonnummer  
• Exportfilen innehåller en stor mängd data du kan använda för analyser eller uppdatering av 

affärssystem. 
• Sök på detaljerade SNI koder 
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Steg 1 – Mina register 
Innan du börjar använda vår prospekteringstjänst bör du besluta dig för om du vill importera ditt 
kundregister för att på så vis alltid matcha dina nya prospekt mot ditt kundregister. Fördelen med det är 
att du automatiskt exkluderar dina befintliga kunder från prospektuttagen. Du sparar ditt kundregister 
under fliken ”Mitt register”. 
 
Väljer du att spara ditt kundregister kommer alla prospekturval att matchas mot detta register. Väljer  
du att inte spara ditt kundregister kommer ett fiktivt kundregister att skapas beståendes av alla unika 
exporterade prospekt. Syftet med det är att säkerställa att du aldrig betalar mer än en gång för ett unikt 
prospekt. Du kan välja excel eller txt‐format på det kundregister du önskar ladda upp.Filen får bara 
innehålla organisationsnummer utan bindestreck. 
 

Steg 2 – Skapa ditt prospekturval 
Tjänsten är indelad i fem kategorier: Bransch, Geografi, Ekonomi, Special samt Resultat. Med hjälp av de 
första fyra kategorierna väljer du vilka parametrar som ska ingå i din selektering. Prospektsökningen utgår 
från alla företag i Sverige. Därför minskar antalet prospekt för varje val du gör i din selektering. Ju fler 
parametrar du väljer desto smalare blir din målgrupp. Behöver du hjälp med sökningen kan du föra 
muspekaren över sökfältet, på vissa kategorier har vi även skrivit ut söktips.  
 

Översikt 

Detta är en informationsruta som hjälper dig i arbetet med val av prospektparametrar. Översikten 
innehåller en summering över antalet valda parametrar per kategori samt en räknare över antalet valda 
prospekt. Det är först när du uppdaterar räknaren som urvalet görs. Du kan även välja att uppdateringen 
sker genom att bocka i checkboxen”Auto. Räknare”.  
 
Vill du återställa sökningen kan du antingen klicka på krysset för respektive kategori eller välja att klicka på 
texten ”Rensa alla”. 

 

Resultat 

Denna sida presenterar en sammanfattning över samtliga valda parametrar i ditt urval. Med hjälp av 
denna översikt kan du enkelt gå tillbaka och justera gjorda parameterval. När du är nöjd med ditt urval kan 
du även analysera det djupare genom att 1) visa en träfflista med alla företag/filialer i ditt urval eller 2) 
editera ditt urval genom att manuellt ta bort de företag/filialer som du inte vill ta med i ditt urval vid 
export/spara. Träfflista och editera urval påverkar inte antalet betalda prospekt utan det är först när du 
exporterar dina prospekt som avräkning sker. 

 

Exportera/spara 
När du är nöjd med din selektering kan du exportera den till Excel eller en semicolonseparerad fil. I 
samband med detta kan du även välja att spara ditt parameterval. Detta för att du enkelt ska kunna 
använda tidigare gjorda urval för framtida selekteringar, kampanjer eller liknande utskick till nytillkomna 
företag. 
 
När du exporterar prospekt görs en avräkning och antalet nytillkomna prospekt räknas av från betalt antal 
prospekt. 
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Söktips » Bransch 

 
I denna kategori har du fyra huvudsakliga val. 
 

• Sök på binäring = innebär att om du väljer en specifik bransch i SNI trädet kommer även 
företag som har denna bransch som binäring med i ditt urval. 

 
Tips! Du måste inkludera filialer för att kunna använda parametern ”Antal anställda – filialer” i 
kategorin Ekonomi. 
 

• Inkludera filialer = väljer du att inkludera filialer innebär det att ditt prospektsök adderas 
med de filialer som matchar din sökning. Dvs, vi adderar inte filialer kopplade till de företag 
du söker fram utan filialerna påverkas direkt av dina sökval eftersom de är individuellt 
sammankopplade  med bransch. 
 

• Sök på verksamhetstext = flertalet av våra kunder använder denna av  
två anledningar. 1) för att hitta företag där sökorden inte matchar en specifik bransch. 2) en 
sökning i SNI trädet har fått alltför stor träffbild. Genom att även söka på verksamhetstext 
så innebär det att nuvarande urval begränsas till att endast omfatta de företag som har vald 
SNI kod plus de sökord du angett i verksamhetstext.  
 

• Sök i SNI träd = här kan du antingen välja att manuellt klicka i de branscher du vill inkludera 
alternativt söka på valfria ord i sökfältet. 
 

Tips!  Använd mellanslag om du vill söka på mer än ett ord (bil verkstad reparation). Samtliga av de 
ord du anger måste ingå i verksamhetstexten. I exemplet ovan får du därför inte träff på företag som 
endast har orden ”bil verkstad”. 
 
Tips!  Du kan endast söka på ett ord i taget. Du kan utöka sökningen så att den omfattar fler 
branscher genom att göra upprepade sökningar med ett ord i taget. Under sökfältet visar en räknare 
antalet träffar med sökordet i SNI trädet. 

 

Söktips » Geografi 
 
I denna kategori kan du välja mellan två parametrar. 
 

• Sök på postnummer = I detta sökfält anger du ett eller flera specifika postnummer.  
Du kan även söka på postnummerintervall. 

 
Tips! Ange semikolon (;) när du vill söka på flera specifika värden (45932;45939)  
Ange två punkter (..) för att söka med intervall (45932..45939) 

 
• Sök på geografiskt område = Detta sökfält möjliggör sökning på län, kommun och 

postort. Du kan välja att markera område i GEO trädet eller söka på områden i sökfältet.  
 
Tips! Du kan endast söka på ett område per sökning. Antalet träffar med ditt sökord anges 
nedanför sökfältet 
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Söktips » Ekonomi 
 

• Parametrar kopplade till samtliga bolagsformer. Här väljer du omsättningsintervall på 
företag samt intervall för antal anställda på företag respektive filialer. 

 
Tips! Använd tangenten ”ctrl” för att välja flera specifika intervall. Använd tangenten ”shift” för  
att välja en serie intervall 
 

• Bolagsformer AB/HB/KB och EF (Riskintervall). Med hjälp av denna parameter kan du 
exkludera företag me d l å g rat i n g o ch som löper stor risk att gå i konkurs. Skalan är  
från 0‐100 där intervallet 0-20 innebär hög risk och 81-100 mycket liten risk.  

 
• Specifika parametrar för Aktiebolag. Eftersom samtliga aktiebolag lämnar in bokslut 

har vi mer räkenskapsuppgifter för denna bolagsform och du kan därmed selektera på 
fler uppgifter. Sökning av dessa parametrar exkluderar inte andra bolagsformer. Detta 
innebär alltså att vid urval på dessa parametrar kommer även andra bolagsformer med 
(om de uppfyller urvalskraven du ställt i övrigt). Vill du bara få ut aktiebolag kan du styra 
detta under ”Special.” 

 
 
Tips! Hitta tillväxtföretag genom att söka på företag med positiv nettoresultatförändring/avkastning 
på eget kapital. Hitta lönsamma företag genom att söka på företag med en positiv resultat före ränta 
och skatt. 
 
Tips! Sök på stora företag genom att selektera på företagets aktiekapital. 
 
Tips! Ange kommatecken (,) för att söka med decimaler.Ex: 5,3. Ange semikolon (;) när du vill söka på 
flera specifika värden. Ett specifikt värde: 4,5 Två specifika värden: 4,5;10. Ange två punkter (..) för att 
söka med intervall. Ett intervall: 25..50 
 
 

Söktips » Special 
 
Specialparametrar innehåller ett antal parametrar som hjälper dig att optimera ditt urval.  
 

• Registreringsdatum = Datumet då företaget registrerade sin verksamhet.  
 
Tips!  Denna parameter kan användas för att bevaka nytillkomna företag inom en viss bransch. 
 
Tips!   Du kan söka på intervall samt ett eller flera specifika datum.  Ange två punkter (..) för att söka med 
intervall.Ett intervall: 25.. 
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