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Svenskar och privatlån 2019
Några huvuddragLendo är Sveriges största jämförelsetjänst för privat- 

och företagslån. Det ger oss möjlighet att samla 
trovärdiga och värdefulla insikter om svenskar och 
privatlån i Sverige. Denna rapport bygger på statistik 
hämtad första kvartalet 2019 och är baserad på 
verklig anonymiserad data från tusentals svenskar 
som via Lendo nyligen har tagit ett privatlån. 

Rapporten ämnar att kartlägga generella mönster 
och skillnader kopplade till den svenska privat- 
lånemarknaden med utgångspunkt i kundmönster. 
Exempelvis har vi tittat närmare på skillnader i ansökt 
belopp uppdelat på länsnivå, vad man lånar till i olika 
ålderskategorier, ränteskillnader i de nominella räntor 
som erbjuds kunder samt ränteskillnader mellan kön. 

Rapporten bygger delvis på data och statistik om 
privatlån som är utbetalda av etablerade långivare 
efter genomförd kreditprövning. Samtliga av Lendos 
långivare inklusive Lendo står under finansinspek- 
tionens tillsyn. 

Det finns olika typer av lån, exempelvis finns bostads- 
lån 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.

Om rapporten

• Ansökt lånebelopp ökar år för år

• Ränteskillnaderna i landet är påtagligt stora för vad en privat- 
lånekund erbjuds, kan skilja sig hela 13,24 procentenheter

• Samlingslån, där en låntagare slår samman fler tidigare krediter 
till en, står för majoriteten av privatlånen i Sverige, därefter lån 
till renovering

• Ränteskillnaderna mellan män och kvinnor kvarstår, 
störst skillnad är det i Blekinge där det skiljer sig 
0,77 procentenheter – ca 20 procent fler män tar 
lån än kvinnor

• Månadsinkomsten för snittlåntagaren är 
20 000–30 000 kr i månaden (nästan 50 procent) 
och inkomsttagare över 30 000 kr i månaden står 
för över 25 procent av låntagarna



I snitt ansöker svensken om 142 395 kr i privatlån. 
Kvinnor lånar i snitt 11 087 kr mindre.

I snitt ansöker svensken om 142 395 kr i privatlån. 
Snittbeloppet har ökat de senaste tre åren, visar 
statistik från Lendo. Män tenderar att låna högre 
belopp än kvinnor, med en kortare amorteringstid.

Under första kvartalet 2019 visar statistik från 
Lendo att den lägsta räntan för nytagna privatlån 
i Sverige i genomsnitt uppgick till 6,09 procent, 
och att den högsta räntan i genomsnitt uppgick till 
19,33 procent. I maj månad rapporterade Lendo 
om en lägsta och högsta ränta som uppgick till 
2,95 procent respektive 28,45 procent vilket ger en 
ränteskillnad om 25,5 procentenheter. Statistiken 
talar tydligt att skillnaderna är påtagliga.

Så stor är 
skillnaden 
mellan lägsta 
och högsta 
snitträntan. 

13,24 % 

Ansökt belopp, medel Totalsumma  

2016 124 369

2017 128 244

2018 134 423

Q12019 142 395

Ansökt belopp, medel Procent  

Genomsnitt högsta räntan Q1 19,33%

Genomsnitt lägsta räntan Q1 6,09%

Högst rapporterade ränta maj 28,45%

Lägst rapporterade ränta maj 2,95%
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Svenskar lånar främst till samlingslån 
och renovering.
Statistik från Lendo redovisar att majoriteten 
av svenskar som tar ett privatlån lånar till ända- 
målet att samla sina lån (51 procent). Samlingslån 
innebär att man tecknar ett större lån för att betala 
av ofta mindre och dyrare smålån, krediter och 

avbetalningar. Mest samlar svenskarna i 
30–39 års-åldern sina lån. I åldern 50+ är lån 
till renovering mer vanligt medan lån till bil 
& båt samt hälsa och semester är vanligare i 
yngre åldrar. 
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Storstadsbor 
lånar i snitt mer.
Sammanslaget länen där Sveriges 
tre största storstäder ligger tenderar 
invånarna att låna mer där än i andra län. 

 Län Medel, ansökt belopp 

 Blekinge län  134 157 .     

 Dalarnas län 133 211 .

 Gotlands län 135 273 .

 Gävleborgs län 134 546 .

 Hallands län 147 005 .

 Jämtlands län 121 745 .

 Jönköpings län 145 170 .

 Kalmar län 130 991 .

 Kronobergs län 141 186 .

 Norrbottens län 132 110 .

 Skåne län 142 511 .

 Stockholms län 152 473 .

 Södermanlands län 140 727 .

 Uppsala län 143 028 .

 Värmlands län 127 199 .

 Västerbottens län 129 355 .

 Västernorrlands län 130 790 .

 Västmanlands län 139 406 .

 Västra Götalands län 142 587 .

 Örebro län 133 514 .

 Östergötlands län 134 024 .
* Stockholms, Västra Götalands & Skåne län

Storstad *

Landsbygd



Kvinnor erbjuds högre ränta än män. 
Förutom i Stockholm.
Störst skillnad på räntor för män och kvinnor är det i Blekinge och 
Jönköpings län. I Blekinge erbjuds män i snitt 9,72 procent i ränta 
medan kvinnor erbjuds 10,49 procent i ränta. 
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I Stockholms län är det kvinnor som erbjuds 0,01 % 
lägre ränta än män. 

9,46 %
Man 

9,45 %
Kvinna
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20 % fler män än kvinnor tecknar privatlån.

Svenskar i åldrarna 20-49 tecknar flest 
privatlån. I snitt ansöker ca 20 procent fler 
män än kvinnor.

I snitt ansöker ca 20 procent fler män än kvinnor om privatlån.
Största privatlånegruppen finns bland svenskar med en angiven månadsinkomst 
på 20 000–30 000. Låntagarna sammanslaget är främst bosatta i storstäder.

Sammantaget är låntagare oftare
bosatta i storstäder.
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Svenska hushåll är fortsatt högt belånade och till-
växten på privatlån tenderar att fortsätta uppåt 
(källa SCB). Snittbeloppet för vad svenskarna lånar 
tenderar att öka vid en jämförelse tre år tillbaka. Det 
finns flera indikationer på att tillväxten kan vara en 
effekt av skärpta amorteringskrav som infördes 2016 
då privatlånemarknaden tydligt tog fart samma år. 
Det kan även vara en effekt av konjunkturen (Källa 
Finansinspektionens rapport 2018). Trots varningar 
om en skiftande konjunktur, är det tydligt att hus-
hållens behov av finansiering via privatlån inte har 
stagnerat. Enligt en barometerundersökning från 
konjunkturinstitutet i april 2019 är svenska hushåll 
också positivt inställda till sin egen ekonomi.

Samlingslån mest populärt och därefter 
finansiering ämnad förbättringar av hemmet 
Statistiken talar tydligt och samlingslån står för 
över 50 procent av ändamålet när svenskarna 
tecknar privatlån. Att ansöka om samlingslån för 
att betala av mindre krediter och avbetalningar 
kan sänka månadskostnaden i hemmet då lån 
som avbetalningar och krediter kan innebär högre 
ränta och flera aviavgifter. Möjligheten till sänkt 
månadskostnad kan vara en förklaring till varför 
många väljer att teckna samlingslån. 

Sammanfattning
Lendo redovisar även att 17 procent av privatlånen 
går till finansiering av renovering och byggnads- 
projekt ämnade för hemmet. 

Stora ränteskillnader i landet
Under första kvartalet 2019 visar siffror från Lendo 
på att ränteskillnaden mellan den i genomsnitt 
lägsta och i genomsnitt högsta nominella räntan är 
hela 13,24 procentenheter (högsta 19,33 och lägsta 
06,09 procent). Vikten av att konkurrensutsätta 
och synliggöra räntor på långivarmarknaden är 
fortsatt viktig. 

Hur kan svenska hushåll minska sina 
räntekostnader?
Amortering och omförhandling av lån är fortfarande 
effektiva metoder för att minska räntekostnader i 
hemmet. Låneförmedlare som möjliggör jämförelse 
av personifierade erbjudanden från olika banker 
och långivare bidrar således till en ökad konkurrens 
bland långivare och därmed till bättre lånevillkor för 
privatlånekunder. Idag finns det ett antal aktörer på 
marknaden som jämför räntor och förmedlar lån.

Om Lendo
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 webb- 
baserade jämförelsetjänst för lån. Lendo har 
upp till 30 banker och långivare anslutna till 
vår panel. 

Källor:
Källa: https://www.konj.se/ 

Källa: Statistiska centralbyrån https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-
efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/
pong/statistiknyhet/finansmarknadsstatistik-april-2019//

Källa: Lendo Q1 2019.

Källa: Finansinspektionens rapport från 2018, Svenska konsumtionslån: 
https://www.fi.se/contentassets/1f940c907eb94e16806c8f774622ce0b/
konsumtionslan_2018.pdf 




