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Våren svenska folkets lånehögtid 

 

 

 
SBAB har erbjudit privatlån sedan 2010. Med detta som 

grund kan vi presentera en beskrivning av hur och varför 

privatlån tas eftersom vi i låneansökan även frågar om mo-

tivet till lånet. Resultatet visar stora intressanta säsongsva-

riationer och vilka syften som dominerar. 

 

 

Utgångspunkten i sammanställningen är datum när lånet har tagits, 

andelar som har räknats fram baseras på summerat lånebelopp (ej 

antal lån). SBAB har beviljat privatlån på 1,16 mdr kr sedan 2010. Vid 

ansökan frågas efter syfte med lånet, lånen är på 30 000 – 350 000 kr. 

 

 

Drygt en tredjedel av privatlånen tas på våren 

 

På våren behöver flest låna pengar. April följt av mars och maj är de 

månader då flest låneansökningar för privatlån inkommer. Det innebär 

att en dryg tredjedel av årets lånande sker under denna årstid. Den 

höga andelen kompenseras främst av sommaren då lånandet endast 

är hälften så stort.  

Våren är med andra ord inte bara tiden när naturen åter väcks till liv, 

det spritter även i folkets konsumtionsnerver. Och för att tillfredsställa 

behovet tas inte sällan privatlån. Under sommaren faller dock lånebe-

nägenheten markant vilket kan liknas vid en semesterdvala. 

 

 

Lånandet mer än halveras mellan maj och juni 

 

Som det nedre diagrammet till höger visar är utlåningen i genomsnitt 

mer än dubbelt så hög i maj som i juni. Variationen är alltså stor under 

året med en tydlig vårpuckel och en motsvarande – om än mindre – 

under hösten. Under sommaren fram till och med september avstannar 

utlåningen och efter en mindre uppgång under hösten stannar den 

sedan upp vid årsslutet. En slutsats är att perioderna då befolkningen i 

högre grad har ledigheter kännetecknas av mindre benägenhet till 

låntagande, medan vår och höst, då få har några större ledigheter, 

karaktäriseras av en hög vilja att ta privatlån. Ledighet kan därför sä-

gas stimulera en sparsammare livsstil. En möjlig invändning kan dock 

vara att lånen tas någon månad i förväg, innan pengarna behövs – 

vilket då skulle innebära att det ändå är under ledigheten som pengar-

na skall spenderas. 
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Hur används de lånade pengarna? 
 

Husrenovering vanligaste syftet 

 

Vid tecknande av privatlån uppmanas de sökande ange vad syftet med 

lånet är, vilket gör att vi kan presentera vad låntagarna i grova drag 

använder sina privatlån till. Husrenovering följt av bilköp är de största 

posterna och står tillsammans för 47 procent av den utlånade sum-

man. 15 procent av privatlånen tas också för att lösa ett lån i ett annat 

institut. Båtlånen står för en avsevärt mycket mindre andel än billånen. 

Slutligen har 37 procent angivit ”annat syfte” vilket innebär att lånemo-

tivet hamnar utanför de fyra angivna alternativen, det kan då exempel-

vis handla om kontantinstas vid bostadsköp. 

 

 

När lånar man till vad? 

 

För att ytterligare utreda svenska folkets lånemotiv presenteras också 

hur dessa förändras över året. Varje linje i det nedre högra diagrammet 

presenterar hur det årliga lånebeloppet per lånesyfte fördelas mellan 

månaderna. ”Övriga syften” summerar båt, omläggning och ”annat 

syfte”. Diagrammet visar exempelvis att drygt tolv procent av alla lån 

som tas för att renovera huset tecknas i april. 

I stort följer alla lånesyften samma tendens där våren är högtryck och 

sommaren lågtryck. Det finns dock skillnader. 

 

Att låna till en bil är exempelvis ett behov som i högre grad finns under 

hela året vilket bevisas av att skillnaden mellan högsta och lägsta 

noteringarna är mindre. Framförallt under sommaren hålls benägen-

heten att köpa bil uppe i högre grad än andra lånesyften. I slutet av 

året faller dock efterfrågan på billån snabbare än för övriga lån. 

Husrenovering har en tydligare topp i april och faller sedan snabbt 

tillbaka.  

 

Även om efterfrågan på billån är relativt stabilare är de ändå stora 

säsongskillnaderna intresseväckande då bilköp inte självklart behöver 

ha någon stor säsongsvariation. Skillnaden i nyregistreringar följer 

samma årscykel men har endast cirka 30 procent mellan topp och 

botten (Bilsweden 2012-14). SBAB:s utlåning till bilköp bygger dock i 

huvudsak på begagnatköp och inte sällan är det affärer mellan två 

privatpersoner.   

Det är då lättare att förstå skillnaden när syftet är husrenoveringar, då 

arbetet ofta måste genomföras på senvåren eller sommaren av semes-

ter- och väderrelaterade skäl. En intressant detalj är ökningen för 

dessa lån i augusti, beror det månne på att budgeten för projekten har 

underskattats? 

 
 
 
 

 

Andel av privatlån per syfte 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Tor Borg, Chefsekonom SBAB 
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se 

 
Karin Hellgren, Presschef SBAB  
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 
 
Andreas Leifsson, analytiker SBAB 
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se 
 

”När och varför tas privatlån” är en publikation från SBAB. Rapporten har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig för brevet är 

Andreas Leifsson, tfn 070- 788 99 45. Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Rapporten är inte gjort för att utgöra det 

enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grun-

dade på detta dokument. Citera ”När och varför tas privatlån” men ange alltid källa. 
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