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Om rapporten

Hej! Visste du att Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för 

privat- och företagslån? Det ger oss möjlighet att samla 

välgrundade insikter om svenskar och privatlån. Insikter som 

vi gärna delar med oss av. Den här rapporten baseras på 

statistik hämtad från 2017-2020 och innefattar verklig 

anonymiserad data från privatpersoner som via Lendo nyligen 

har gjort en ansökan eller accepterat ett privatlån.

Rapporten kartlägger generella mönster på den svenska 

marknaden för företagslån. Exempelvis har vi tittat närmare 

på lånesyfte, ränteskillnader och demografi över dem som 

ansöker om lån.

Det finns olika typer av lån, exempelvis bostadslån som är ett 

lån med bostaden som säkerhet. Denna rapport behandlar 

bara lån utan säkerhet vilket vi i rapporten benämner som 

privatlån. Andra vanliga benämningar på samma typ av lån är 

konsumtionslån och blancolån.

Lendos långivare inklusive Lendo står under 

finansinspektionens tillsyn. Externa källor finns även 

representerade.

Rapporten i korthet

Andelen lån till fordon (bil/båt) ökade efter att Coronakrisen slog hårt 

mot Sverige. Andelen lån till hälsa och semester minskade. 

Det ansökta lånebeloppet ökade efter mars i snitt med 1,2 %. 

Skillnaden mellan den högsta och lägsta effektiva räntan från långivare 

som presenterades genom Lendos jämförelsetjänst under våren var hela 

26,84 procentenheter. Detta belyser att det är fortsatt viktigt att jämföra 

räntor.

Den största gruppen som ansökte om lån under våren var i åldrarna 

25-34 år, hade en taxerad medelinkomst per månad om 20-30 000 kr 

och bor främst i en hyresrätt.



Utlåningen från företag som ger konsumtionskrediter minskade under Coronavåren, men statistik från 

SCB visar på långsiktig fortsatt tillväxt för konsumtionslån

Vad har hänt under 2020?  

Finansinspektionen ökar sin tillsyn av marknaden för konsumtionslån

Ett av finansinspektionens uppdrag är att minska överskuldsättning innan den uppstår. Därför tillsatte Fi en utredning innan Coronapandemin 

slog till mot Sverige med uppdraget att se över hur säker och sund kreditbedömningen är bland kreditgivare på den svenska marknaden. Förutom 

att granska kreditgivare har FI utlovat att se över lagstiftning och ett tätare samarbete mellan myndigheter för att minska överskuldsättningen i 

Sverige. Lendo skrev i våras en debattartikel på temat där vi presenterar proaktiva förslag för hur Sverige bör organisera en sund 

kreditbedömning och motverka överskuldsättning.
Läs hela artikeln här. Källa: https://www.fi.se/sv/publicerat/tal-och-debatt/2020/karin-lundberg-vi-okar-vart-fokus-pa-konsumtionslanen/. 

Finansinspektionens senaste bankbaromenter (juni 2020) visar att utlåningen från konsumtionskreditföretagen till svenska hushåll sjönk med 3,2

% under årets första kvartal. Hur mår då marknaden för konsumtionskrediter nu? Det finns ännu inga säkra siffror på hur Coronapandemin har

påverkat marknaden. Enligt ny statistik från SCB hade hushållens konsumtionslån dock en fortsatt tillväxttakt i juni om 6 %, visserligen en

minskning med 1,4 procentenheter från maj men en oväntat liten nedgång enligt vad många bedömare förutspått med tanke på panedmin.

Konsumtionen väntas minska om hushållens ekonomiska förutsättningar förändras, men hushållens marginaler är 

fortsatt goda menar Finansinspektionen

Finansinspektionen skriver i en rapport från april 2020 att konsumtionen förväntas minska om hushållens ekonomiska förutsättningar försämras. 

Det kan i sin tur komma att påverka marknaden för konsumtionskrediter. Däremot indikerar statistik från SCB att e-handeln ökar jämfört med 2019 

samt att Finansinspektionen under våren sett att fler hushåll än tidigare klarade högre räntor utan att få ett underskott i kassaflödet under våren 

och att hushållens marginaler ser ut att fortsatt förbli goda.

Källa: https://www.fi.se/contentassets/735154da28f04b0488a83af1b7c54e0f/den-svenska-bolanemarknaden-2020n.pdf

Källor: https://fi.se/contentassets/cee66da9cef94bb581601870db3ff404/bankbarometern-26-juni-2020.pdf, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/

https://www.lendo.se/privatbloggen/vi-behover-ett-lagstadgat-kreditregister
https://www.fi.se/sv/publicerat/tal-och-debatt/2020/karin-lundberg-vi-okar-vart-fokus-pa-konsumtionslanen/
https://www.fi.se/contentassets/735154da28f04b0488a83af1b7c54e0f/den-svenska-bolanemarknaden-2020n.pdf
https://fi.se/contentassets/cee66da9cef94bb581601870db3ff404/bankbarometern-26-juni-2020.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/


Snittbeloppet på ansökt privatlån har ökat år för år sedan 

Lendo började mäta 2017. Under våren 2020 ansökte 

man i snitt om ca 9% mer sett till belopp jämfört med 

våren 2019. Det hänger förmodligen ihop med flera 

orsaker, exempelvis inflation och generella prisökningar. 

Dock verkar pandemin inte ha påverkat ansökt belopp i 

någon större utsträckning. Efter att Coronapandemin bröt 

ut i Sverige under våren 2020 kunde vi se en liten 

uppgång i ansökt lånebelopp och i snitt ansökte man om 

1,2 % mer än innan krisen. Vi har då utgått från att 

pandemins riktiga påverkan på ekonomin startade i 

mitten av mars. 

Det ansökta beloppet 
ökade i snitt med 1,2 % 
efter mars. 

26,84 procentenheter.

Så stor var skillnaden 
mellan den högsta och 
lägsta effektiva räntan 
från långivare som 
presenterades via Lendos 
jämförelsetjänst under 
våren 2020. Det visar på 
vikten av att fortsätta 
jämföra räntor. 



Vilken inkomst, ålder 
och boendeform hade de 
som ansökte om 
privatlån?
Statistiken nedan ger oss en bild av vilka som främst ansöker om privatlån. Vid en jämförelse av 

aspekten ålder och taxerad månadsinkomst för samma period (januari - juni) tre år tillbaka kan 

man urskilja att coronapandemin inte hade någon större effekt på vilka som under våren valde att 

ansöka och jämföra privatlån.



Vad önskade man låna till under våren?

Jan-mars 
- innan Coronapandemin

April-juni
- under Coronapandemin

Januari till juni: 2018 2019 2020

Fordon (bil/båt) 14% 14% 18%

Jan-mars 2020 April-juni 2020

14% 23%



Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Varje dag hjälper vi kunder i hela Sverige att fatta mer informerade beslut kring sin ekonomi genom vår 

webbaserade jämförelsetjänst för lån. Lendo har över 40 banker och långivare anslutna till vår panel.


