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2 |   Varför den här e-boken?

VARFÖR DEN HÄR E-BOKEN?

Att hitta rätt privatlån för din situation och 
omständigheter är svårare än någonsin förr. 
Det finns hundratals finansinstitut, allt från 
storbanker till specialiserade långivare på 
nätet kämpar för att locka till sig dig som 
kund. Alla dessa institutioner har flera olika 
låneerbjudanden och alla dessa lån har 
olika räntor, villkor, fördelar och nackdelar.

Att försöka sålla igenom alla dessa lån för 
att hitta det lån som passar bäst för dig är 
en näst intill omöjlig uppgift. Tyvärr leder 
den här känslan av att det är omöjligt till att 
många fattar beslut som inte gynnar dem. 
Att välja ett privatlån för att du inte vet vart 
du ska vända dig eller för att du inte kan 
klura ut vilket lån som är lämpligt är ett 
recept på ekonomisk katastrof.

Budskapet är tydligt. Folk tar på sig mer 
skuld än de borde genom att ta privatlån 
som inte är lämpliga för dem. 

Det är där den här e-boken kommer in i 
bilden.

Vi har för syfte att visa dig hur du kan välja 
ett privatlån som hjälper dig i stället för ett 
som ger dig ekonomiska problem. Men 
innan du börjar prata om hur vi ska lyckas 
med det och varför det är viktigt för dig ska 
vi ta en närmare titt på vad Matchbanker 
är så att du förstår varför den här e-boken 
innehåller all information du behöver om 
privatlån.

Det är till och med så att det 
är sannolikt att svårigheten att 
hitta rätt lån kan ha lett till att 
svenskarnas privatlåneskuld ökar 
och att antalet privatlån på över 
250 000 kronor har ökat kraftigt 
under senare år. 

https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/rapporter/2020/svenska-lan-till-konsumtion/
https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/rapporter/2020/svenska-lan-till-konsumtion/
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VAD ÄR MATCHBANKER OCH VARFÖR 
BÖR DU LITA PÅ OSS?

Vi vill göra lånemarknaden på nätet helt 
öppen och transparent och därmed tackla 
problemet med att många låntagare känner 
sig överväldigade av antalet tillgängliga 
lån som finns idag. Även om växande 
konkurrens mellan de ledande företagen 
i branschen är bra, eftersom det leder 
till gynnsammare låneerbjudanden, så 
gör det det också svårt att avgöra vilket 
lånealternativ som är bäst för just din 
situation och dina förhållanden.

Matchbanker tar direkt itu med detta 
problem.

Matchbanker ägs av Lead Supply A/Si, 
som grundades 2014 av Andreas Linde och 
Stefan Vinding Olsen. Lead Supply A/S ägs 
delvis av North Media, som är ett aktiebolag 
noterat på Köpenhamnsbörsen.

Lead Supply A/S skapade Matchbanker 
med ett enda syfte:

Att tillhandahålla en av de mest 
omfattande och konsumentvänliga 
hemsidorna i världen för 
jämförelse av lån.

Vi inser att det inte finns någon enkel 
lösning som passar för alla låntagare. 
Varje person som använder våra tjänster 
har särskilda behov, vilket innebär att de 
behöver en jämförelsetjänst som erbjuder 
ett skräddarsytt tillvägagångssätt som är 
utformat för att belysa de lån som är bäst 
för dem. Vårt unika system låter oss skapa 
en lånelista som är baserad på låntagarens 
önskade lånebelopp, vilket ser till att våra 
kunder endast ser de lån som är relevanta 
för dem.
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VAD ÄR 
MATCHBANKER 
OCH VARFÖR 
BÖR DU LITA PÅ 
OSS?

Hur fungerar det?
Det finns två sätt att undersöka privatlån på 
Matchbanker. Det första är enkelt. Hemsidan 
visar en lista för dig med lån som finns 
tillgängliga för dig. Därefter kan du jämföra alla 
lån på listan och klicka på lån som väcker ditt 
intresse.

Det andra görs genom att vi samlar in lite 
information om dig så att vi kan sätta ihop en 
lista som är mer relevant för din situation och 
dina omständigheter. Om du väljer det här 
alternativet kommer Matchbanker be om följande 
uppgifter:

• Önskat lånebelopp

• Kontaktuppgifter

• Om klienten vill återfinansiera sina lån eller ej

Med hjälp av den här informationen gör vårt 
system igenom dussintals lån för att skapa 
en lista över de som är mest relevanta för de 
uppgifter som angivits. Listan undrstryker även 
alla lånens ränta och effektiva ränta, vilket låter 
klienterna se den sanna kostnaden för alla lån 
på listan. Vår lånelista specificerar även lånens 
löptid, krav vid ansökan och för- och nackdelar. 
Allt detta ger våra kunder den information de 
behöver för att välja det lån som är rätt för dem.

https://www.konsumenternas.se/lan--betalningar/lan/sa-fungerar-ett-lan/ranta-och-avgifter/
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VAD ÄR MATCHBANKER OCH VARFÖR 
BÖR DU LITA PÅ OSS?

Matchbankers huvudkontor ligger i
Århus i Danmark. 

Men företaget är aktivt i 13 länder, inklusive
Rumänien, Portugal, Mexiko, Frankrike, Tyskland, 
Sverige, Spanien, Finland, Norge, Kroatien och 
Tjeckien. 

Under 2020 genererade vi över 2,75 miljarder svenska 
kronor i lån för våra klienter.

|   Vad är Matchbanker och varför bör du lita på oss?
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OM ANDREAS 
LINDE (VD)

Som numera VD för Lead Supply och delägare 
av Matchbanker påbörjade Andreas Linde sin 
entreprenörsresa vid 22 års ålder, strax efter 
att han tagit examen från Business Academy 
Aarhus med en kandidatexamen inom innovation 
och entreprenörskap.

Mellan 2010 och 2014 var Andreas med 
och grundade flera startup-företag inom 
tjänstesektorn på internet. Även om dessa 
inte var precis som Matchbanker så gav detta 
Andreas tidig erfarenhet av jämförelsetjänster 
som kan skulle komma att bygga vidare på.

Lite senare tog Andreas ett jobb som online 
marketing specialist, vilket så småningom 
ledde till att han deltog i utvecklingen av en 
jämförelsesida på nätet som hjälpte användare 
spara pengar på en rad olika tjänster, inklusive 
streaming, telekom och lån. Detta projekt gav 
Anders sin första smak av jämförelsebranschen. 
Det var också ett nytt steg på resan mot 
skapandet av Matchbanker, eftersom 
Andreas såg att det fanns ett behov av en 
jämförelsetjänst som hjälper folk hitta rätt lån och 
besparar dem tid och pengar.

Detta för oss fram till idag.

Nu är Andreas Linde VD för Matchbanker. Han 
har över sju års erfarenhet i lånebranschen 
och har skrivit och publicerat över 100 artiklar 
som rör denna sektor. Hans arbete med olika 
projekt rörande jämförelsesidor har gett honom 
en djup förståelse för hur privatlån fungerar, 
vilket gör honom till en av Danmarks främsta 
auktoriteter i branschen. Från dess grundande 
har Matchbanker och dess relaterade tjänster 
gjort lån enklare för över 100 000 nöjda kunder. I 
takt med att Matchbanker växer hoppas Andreas 
kunna hjälpa fler människor ta privatlån som 
passar deras omständigheter.
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VARFÖR BEHÖVER DU EN E-BOK OM 
PRIVATLÅN?

Ta till exempel det omåttligt populära 
programmet Lyxfällan. En av de absolut 
vanligaste anledningarna till att deltagarna 
hamnat i Lyxfällan är just att de tagit 
dåliga lån och ofta står denna kategori på 
budgettavlan för en mycket stor del av de 
totala utgifterna.

När deltagarna inte hinner betala av lånen 
i tid så ökar räntorna och de tvingas ibland 
ta ett nytt lån för att betala av ett gammalt. 
Ibland är det så illa att räntorna totalt 
springer ifrån inkomsterna och det slutar 
med att bara avbetalningarna på lånen 
överstiger hela inkomsten. 

Detta är en ond cirkel du absolut 
inte vill hamna i och det är sådana 
situationer vi vill hjälpa dig 
undvika med den här e-boken.

Skuld är något alla hoppas kunna undvika. Tyvärr är det så att det slutar med att många 
måste dras med enorma belopp personlig skuld eftersom de fattat fel beslut om vilka sorters 
privatlån de ville ansöka om.

Vårt mål är att tillhandahålla en praktisk 
utbildningsresurs för alla som funderar på 
att ta ett privatlån. Vi kommer peka ut det 
du ska vara uppmärksam på när du letar 
efter ett lån och vilka fallgropar folk ofta 
hamnar i och som leder till att de tar lån 
som inte passar deras situation.

https://aktiewiki.se/undvika-lyxfallan/
https://aktiewiki.se/undvika-lyxfallan/
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VARFÖR BEHÖVER DU EN E-BOK OM 
PRIVATLÅN?

Enligt undersökningen Financial Literacy 
Around the World: Insights From The Stan-
dard & Poor’s Rating Services Global Fi-
nancial Literacy Survey från 2015 varierar 
den ekonomiska läskunnigheten på natio-
nell nivå mellan 71 och 13 procent. Detta 
innebär att även i de länder som har högst 
ekonomisk läskunnighet så har nästan en 
tredjedel av befolkningen det kämpigt när 
det gäller pengar. I länder med låg ekono-
misk läskunnighet är detta ett problem som 
berör miljontals människor.

Det är helt enkelt så att ekonomisk läskun-
nighet är ett globalt problem.

Även om vi inte hävdar att den här e-boken 
kommer lösa detta problem så är statistiken 
skrämmande. Genom att skapa den e-bok

Du behöver alltså den här e-boken av följande anledningar:

Att ta ett privatlån innebär ett ekonomiskt 
åtagande som kan påverka alla delar 
av ditt liv. Återbetalningarna kommer 
påverka hur du lägger upp din budget 
och hur mycket pengar du kan spara 
varje månad. Den här e-boken kommer 
visa dig hur lånebranschen fungerar och 
vad du måste vara uppmärksam på när 
du ansöker om ett lån.

Anledning #1 – Du 
kommer lära dig om 
branschen för privatlån

Anledning #2 – Förbättra 
din ekonomiska 
läskunnighet

Enligt SCB uppgick de svenska 
hushållens totala antal konsumtionslån 
till 260 miljarder kronor i december 2020, 
och denna siffra inkluderar inte snabblån 
eller sms-lån. Detta innebär en skuld på 
26 000 kronor för varje invånare, eller 
ungefär 44 000 kronor om man bara 
räknar med personer mellan 18 och 
65. Detta är en årlig tillväxt på över 6,6 
procent från föregående år.

Ur denna statistik kan vi se att efterfrågan 
på privatlån ökar och att hundratusentals 
personer ser dessa lån som ett alternativ 
för att hjälpa dem nå sina ekonomiska 
mål. Om du läser den här e-boken är 
du sannolikt en av dem. Genom att läsa 
denna bok ger du dig själv de färdigheter 
du behöver för att kunna navigera den 
hala is som privatlånsbranschen är, och 
se till att du hittar ett lån som hjälper dig 
nå dina mål.

Anledning #3 – Du 
funderar på att ta ett 
privatlån

hoppas vi kunna erbjuda en utbildningsre-
surs som hjälper alla läsare förbättra sin 
ekonomiska läskunnighet inom området pri-
vatlån. Förhoppningsvis kommer du kunna 
använda denna resurs för att få en djupare 
förståelse för den här typen av lån och 
därmed förhindra att du fattar den typ av 
förhastade ekonomiska beslut som skapar 
problem för så många miljoner människor 
världen över.

https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/konsumtionslanen-okar-under-pandemin/


VAD HITTAR DU I DEN HÄR 
E-BOKEN?
Det korta svaret på den här frågan är att du i den här e-boken kommer hitta en omfattande 
guide till privatlån. Vårt mål är att utbilda dig om branschen så att du förstår vad du ska leta 
efter, och vilka problem du ska vara uppmärksam på när du ansöker om ett lån. 

9 |   Vad hittar du i den här e-boken?

Här nedan vill vi ge dig en mer 
utförlig innehållsförteckning över 
de områden vi kommer beröra:
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Din guide till privatlån

Privatlån kan vara nyckeln som låter dig 
nå dina ekonomiska mål. De kan hjälpa 
dig klara dig ur svåra omständigheter, 
investera i saker som kan vara bra för din 
framtid samt skapa en mer sund ekonomisk 
situation för dig och din familj. Men kom 
alltid ihåg att privatlån inte är en lämplig 
lösning för alla ekonomiska situationer. 
Dessutom är alla privatlån olika. Varje lån 
du ser har sina egna villkor, fördelar och 
nackdelar som du måste tänka på. Det är 
därför det är så viktigt att du förstår vad du 
ger dig in på innan du tecknar ett nytt lån.

S T E G  1

I det här avsnittet av boken förklarar vi 
exakt vad privatlån är, hur de fungerar, när 
du bör överväga att ansöka om ett, och 
kanske viktigast av allt, vad du behöver 
göra för att garantera att du får det lån som 
är rätt för dig.

DAGS ATT KOMMA I GÅNG

Matchbanker har hjälpt över 100 000 
personer göra lyckade ansökningar om 
privatlån och förstår hur stressig processen 
kan vara. Du måste vara beredd på vad 
ansökningsprocessen kräver.

Men vad som är lika viktigt är att du måste 
vara säker på att ett privatlån är rätt val för 
dig.

När du läst klart den här boken kommer du 
ha tillräckliga kunskaper om privatlån för 
att veta om du fattar rätt beslut genom att 
ansöka om ett. 

Och även om du bestämmer dig för att detta 
inte är rätt tillfälle för dig att ansöka om ett 
privatlån så kommer den här boken fortsätta 
vara ett användbart verktyg du kan vända 
dig till om du bestämmer dig för att ansöka 
om ett lån i framtiden.

Nu när du vet vilka vi är och vilken 
erfarenhet av branschen vi har så har det 
blivit dags att ta en närmare titt på ämnet 
privatlån. Vi börjar med en förklaring av vad 
privatlån är och hur de fungerar.
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Vad är ett privatlån? 

Innan vi ger oss in på hur du kan hitta 
ett lämpligt privatlån bör vi börja med att 
definiera vad ett privatlån är.

Ett privatlån, även kallat blancolån, är ett 
lån du ansöker om under förutsättningen att 
du tänker använda pengarna för personliga 
saker. Därför kan du inte ta ett privatlån för 
något som har med en verksamhet eller 
ett företag att göra. I stället används ett 
privatlån för att hjälpa dig betala för något 
du vill ha eller behöver i privatlivet.

Oftast möjliggör dessa lån snabb 
finansiering, deras användning är flexibel 
och de erbjuds ofta med korta eller 
medellånga återbetalningsperioder. De 
är också mindre än andra typer av lån du 
kan ta för privat bruk, såsom ett bolån. 
Nackdelen är ofta att privatlån har högre 
ränta än lån med längre löptid som du kan 
ansöka om.

Så varför bör du välja ett privatlån?

Det finns flera anledningar till varför du kan 
välja detta alternativ. Till exempel går det 
att få ett privatlån utan att behöva ställa 
säkerhet för lånet. Detta innebär att du får 
tillgång till pengarna utan att du riskerar 
några av dina tillgångar. 

Därför är privatlån ofta ett smidigt alternativ 
som endast kräver att du fyller i några 
uppgifter, vilket kan göras från din soffa.

S T E G  2

Vi måste också tänka på hur du kan komma 
att spendera pengarna när vi överväger att 
ta ett privatlån. Dessa lån kan hjälpa oss 
med oförutsedda utgifter du inte budgeterat 
för. Vissa använder också privatlån som 
ett sätt att köpa konsumentvaror utan att 
behöva betala hela kostnaden direkt. Det 
viktiga här är att privatlån erbjuder den 
flexibilitet och tillgänglighet som behövs för 
att gå att använda för en lång rad ändamål.

Det är också viktigt att påpeka att ett 
privatlån inte är samma sak som en 
personlig kreditlinje. Vid ett lån får du 
en klumpsumma som du och långivaren 
kommit överens om. En personlig 
kreditlinje är en viss summa pengar som ett 
finansinstitut gör tillgänglig för dig under en 
förutbestämd tid. Med kreditlinjen betalar 
du bara ränta på det belopp du använder. 
Du kommer också ofta behöva betala extra 
avgifter för att garantera att du fortsätter ha 
tillgång till kreditlinjen.

Du kan också hitta bra privatlån på 
nätet utan att behöva besöka ett 
bankkontor. 

https://portalfamososbr.com/sv/pages/2516-how-a-line-of-credit-works
https://portalfamososbr.com/sv/pages/2516-how-a-line-of-credit-works
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Vad är ett privatlån? 

Privatlån fungerar på ett annat sätt eftersom 
de ger dig en klumpsumma som du betalar, 
med ränta, över en bestämd tidsperiod.

Vi tar ett exempel.

När du tar ett privatlån går du med på 
att göra månatliga återbetalningar av det 
belopp du lånat. Förutom att du betalar 
tillbaka den summa du lånat kommer du 
även betala ränta till långivaren. Mängden 
ränta som ska betalas bestäms av den 
effektiva räntan som gäller för lånet.

S T E G  2

Siffrorna varierar beroende på 
lånebeloppet och löptiden. I det här 
exemplet låt vi långivarens avgifter ingå 
i den effektiva räntan, vilket vi snart ska 
förklara. När du beräknar kostnaden med 
hjälp av den effektiva räntan behöver du 
även ta med alla extra avgifter separat.

Låt oss säga att du lånar 100 000 
kronor från en långivare, har en 
effektiv ränta på 6 % och ska betala 
tillbaka lånet över tre år. 

För detta exempel kommer du då 
betala 3 042,20 kronor i månaden, 
men en total ränta på 9 510,90 
kronor, vilket gör att du betalar 
tillbaka totalt 109 519 kronor.

3 042.20 kronor x 36

109 519 kronor
(%) 9 510,90 kronor
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Hur fungerar privatlån?

Som du ser är privatlån ganska enkla. Du 
lånar en summa pengar från en långivare 
och samtycker till att göra återbetalningar 
över en viss tidsperiod. För att få tillgång 
till pengarna måste du först ansöka om ett 
lån hos långivaren, vilket kan vara en bank, 
långivare på nätet, en kreditförening eller ett 
liknande finansinstitut.

Långivaren granskar sen din ansökan för att 
avgöra om du är någon de vill göra affärer 
med. 

S T E G  3

Förutsatt att du får din ansökan beviljad får 
du dina lånevillkor och slutför ansökan med 
långivaren.

När ansökan är slutförd betalar långivaren 
ut pengarna till dig. Detta kan ske via 
flera metoder, som till exempel en direkt 
insättning på ditt konto. När du fått 
pengarna kan du använda dem hur du 
vill. Men du kommer också börja göra 
återbetalningar baserat på de villkor du 
kommit överens om med långivaren.

Om du inte lyckas göra dina avbetalningar, 
och därmed inte betalar tillbaka ditt lån, 
kan du allvarligt skada din kreditvärdighet. 
Dessutom kan detta innebära att du riskerar 
förlora eventuellt pantsatt egendom som 
används som säkerhet för att få lånet.

Detta innebär oftast att de kontrol-
lerar din kreditvärdighet med en 
kreditupplysning och att de ser 
över din nuvarande ekonomiska 
situation för att försäkra sig om att 
du kan betala tillbaka lånet. 



Situation #3 – 
Nödsituationer
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När man ska välja ett privatlån

Som vi nämnde tidigare finns det flera anledningar till varför du kanske 
väljer att ta ett privatlån. Men det är viktigt att anmärka att dessa typer av 
lån inte alltid behöver vara den bästa lösningen för alla möjliga behov.

S T E G  4

Du kanske har tagit på dig andra typer av 
skulder innan du valde att ta ett privatlån. 
Det kan till exempel vara att du ansökt om 
ett kreditkort eller ett snabblåneföretag. Ofta 
erbjuder dessa långivare omedelbar tillgång 
till pengar i utbyte mot att deras lösningar 
har skyhöga räntor.

Många personer använder ett privatlån för 
att samla dessa typer av skuld i ett enda lån 
som har lägre ränta – ett så kallat hopbak-
slån. På detta vis gör de återbetalningarna 
lättare och detta resulterar i att de betalar 
mindre ränta till långivaren.

På liknande vis kan du välja att återfinan-
siera dina lån för att helt betala tillbaka en 
skuld som har högre ränta. Detta påminner 
om konsolidering på det vis att du därmed 
betalar lägre ränta på samma belopp 
lånade pengar.

Situation #1 – 
Skuldkonsolidering

Ett privatlån är ofta en smidig lösning 
för de som vill investera i och/eller 
uppgradera sina hem men som inte 
har tillräckligt kapital för att finansiera 
uppgraderingen.

Situation #2 – Hemmet 
och renoveringar

I den här situationen använder du lånet 
för två ändamål:

1. Skapa en bättre levnadssituation för 
dig och din familj.

2. Höja värdet på ditt hem.

Det är den sistnämnda situationen som 
kan visa sig vara gynnsam. Genom att 
använda lånet för att höja värdet på ditt 
hem investerar du i stort sett pengarna 
du lånar så att du kan tjäna mer pengar 
i framtiden. Eftersom du inte behöver 
pantsätta någon egendom för att ställa 
säkerhet för ditt lån kan du använda det 
som ett effektivt sätt att höja värdet på 
hemmet utan att riskera själva hemmet.

Livet överrumplar oss ibland och ställer till 
nödsituationer då vi behöver snabb tillgång 
till pengar för att lösa ett kortsiktigt problem. 
Till exempel kanske din bil går sönder, 
vilket gör att du inte kan ta dig till jobbet. Ett 
privatlån kan hjälpa dig laga bilen och se till 
att du inte missar för mycket arbetstid.
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När man ska välja ett privatlån
S T E G  4

Många konsumentvaror har smärtsamt 
höga prislappar som gör det svårt att 
köpa dem utan lite extra hjälpa. Detta 
kan vara till exempel sängar, smycken, 
hushållsapparater eller vitvaror. Om du 
inte har tillräckligt med pengar för att 
betala för dessa varor direkt så kan ett 
privatlån göra det möjligt för dig att få 
tillgång till dem.

I vissa fall kan det vara billigare att betala 
för dessa varor med ett privatlån än att 
använda andra former av kredit, som till 
exempel ett kreditkort. Du kan få tillgång 
lägre ränta för lånet, vilket sänker det 
totala beloppet du betalar. Dessutom 
får du pengarna i förväg och kan därför 
använda dem flexibelt.

Det är också värt att tänka på om du 
verkligen behöver varan du överväger 
att ta ett lån för. Kom ihåg att privatlån 
skuldsätter dig under en längre period. 

Situation #4 – 
Konsumentvaror

Du kommer ofta ha tillgång till billån när du 
ska köpa ett fordon. Dessa lån är bundna 
till just ett köp av ett fordon, vilket innebär 
att du inte kan använda dem för att köpa 
något annat. Men billån erbjuds oftast bara 
med säkerhet mot någon form av pantsatt 
egendom, vilket ofta är det fordon du köper 
med lånet, och du måste alltid betala 20 
% av bilens värde i kontantinsats. Om du 
föredrar att undvika den här situationen 
kanske ett privatlån är att föredra.

Du kan också använda ett privatlån för att 
köpa fordon av andra än de traditionella 
återförsäljarna. Till exempel kan ett privatlån 
finansiera ett privat fordonsköp, vilket låter 
dig betala för bilen med en klumpsumma 
och sedan göra återbetalningar till 
långivaren.

Detta är bara några av de situationer där 
det kan vara ett bra val att ansöka om ett 
privatlån. Det finns dock andra situationer 
där du noggrant måste överväga din 
situation och ditt behov av ett lån innan du 
ansöker.

Nu när vi många gånger i det här kapitlet 
nämnt pantsättning och säkerhet är det 
dags att ta en närmare titt på vad detta är 
och hur detta kan gälla för ditt privatlån.

Situation #5 – 
Finansiering av fordon

Vissa använder också privatlån för att beta-
la för ett kylskåp som plötsligt gick sönder, 
räkningar man glömt eller inte kunnat beta-
la, eller andra oförutsedda utgifter. För de 
här situationerna är ett privatlån ofta ett 
mycket mer attraktivt än övriga alternativ, 
såsom snabblån. Snabblån brukade kun-
na ha räntor på över 100 % men efter nya 
regler infördes 2018 så finns det nu ett tag, 
men även det är mycket högt. Privatlån 
erbjuder en liknande lösning men sätter lån-
tagaren i en mer sund ekonomisk situation.

Ibland är det ett klokare val att budgetera 
mer sparsamt eller välja ett billigare 
alternativ.

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/lan/a/oRaVl7/tank-pa-det-har-nar-du-tar-billan
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/lan/a/oRaVl7/tank-pa-det-har-nar-du-tar-billan
https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/fi-analys/2020/fi-analys-22-farre-hogkostnadskrediter-efter-nya-regler/
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Vad är skillnaden mellan lån med 
och utan säkerhet? 

För att svara på den här frågan behöver 
vi först förstå vad säkerhet är och vilken 
roll det spelar som ett verktyg för att låna 
pengar.
Med säkerhet menar man alla tillgångar 
som du kan erbjuda en långivare som 
säkerhet för det lån du ansöker om. 
Det klassiska exemplet är ett bolån. I 
det här fallet är huset du köper även 
säkerhet för lånet. Om du inte kan betala 
dina avbetalningar på bolånet så kan 
långivaren beslagta egendomen som 
säkerhet. Långivaren säljer sannolikt sedan 
egendomen för att få tillbaka de pengar de 
förlorade på att låna ut till dig.
Det finns många typer av tillgångar du kan 
använda som säkerhet, och lånet kräver 
säkerhet. Detta kan vara:
• Bilar

• Båtar

• Fastigheter

• Andra värdefulla tillgångar du kan ha

I vissa fall kan du till och med ställa 
säkerhet för ditt lån med en framtida lön. 
Huvudsaken är att du har en tillgång med 
något värde som en bank kan beslagta om 
du inte kan betala ditt lån. Det är också 
viktigt att anmärka att vissa tillgångar 
kanske inte accepteras som säkerhet. Till 
exempel accepterar många långivare inte 
pengar du placerat i en pensionsfond som 
säkerhet. De accepterar kanske inte heller 
en fysisk tillgång, som till exempel en bil, 
om den tillgången har en viss ålder och 
sannolikt kommer sjunka i värde.

S T E G  5

Så ett lån med säkerhet är ett lån där du 
erbjuder en tillgång som säkerhet för lånet. 
Med det i åtanke, vad är skillnaden mellan 
denna typ av lån och ett privatlån utan 
säkerhet?

Svaret är enkelt:

I stället låter långivaren dig låna pengar 
efter att de gjort en bedömning om huruvida 
du är en lämplig låntagare eller ej.
De här typerna av lån kallas ibland för 
”osäkrade” och de har en del fördelar över 
lån som kräver säkerhet.
Dessa är bland annat:
  En enkel ansökningsprocess eftersom 

många företag som erbjuder lån utan 
säkerhet bedriver sin verksamhet online. 
Ofta kan du ansöka från soffan där 
hemma.

 Du riskerar inte några av dina tillgångar 
eller din personliga egendom. Därför är 
det mindre sannolikt att du förlorar ditt 
hem eller andra tillgångar om du inte kan 
göra dina avbetalningar. Långivaren tar 
mycket större risk med ett privatlån utan 
säkerhet.

Ett privatlån är alltid utan säkerhet 
och kräver inte att du måste 
erbjuda några av dina tillgångar 
som säkerhet för lånet. 
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Vad är skillnaden mellan lån med 
och utan säkerhet? 

Tyvärr är det inte bara fördelar med den här 
typen av lån. Det finns några nackdelar du 
bör tänka på innan du ansöker om ett lån 
utan säkerhet:

 – Beroende på typen av lån kanske 
långivaren inte låter dig låna lika mycket 
om du inte ställer säkerhet. Oftast beror 
detta på din kreditvärdighet. Om du har 
hög kreditvärdighet kanske du inte stöter 
på några ovanliga begränsningar. Om du 
har låg kreditvärdighet kanske långivaren 
är mer försiktig. Givetvis har alla 
långivare en maxgräns för hur mycket 
du kan låna, oavsett kreditvärdighet, och 
denna gräns brukar ligga på runt 600 
000 kronor i de flesta länder.

 – Räntorna för privatlån kan ligga på 
mellan 3 och 30 procent. Du kommer 
märka att privatlån har högre ränta än 
jämförbara lån med säkerhet. Detta beror 
på att lånet inte har någon medföljande 
säkerhet, vilket innebär att långivaren 
kanske höjer räntorna för att ge sig själv 
lite extra skydd.

S T E G  5

För att sammanfatta är ett lån utan 
säkerhet alltså lättare att ansöka om 
och låter dig låna pengar utan att 
behöva använda någon tillgång som 
säkerhet för lånet. Men du kanske 
inte kan låna lika mycket pengar. 
Du kommer dessutom sannolikt 
betala högre ränta, vilket innebär att 
återbetalningarna för denna typ av 
lån är större än ett jämförbart lån med 
säkerhet.

Vid alla beslut rörande privatlån bör du 
noggrant överväga din situation och 
din förmåga att betala tillbaka lånet 
innan du bestämmer dig för att teckna 
ett privatlån utan säkerhet.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/


#1 – Fundera på varför du 
behöver ett privatlån
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Hur man utvärderar privatlån

Det kan vara jobbigt att leta efter privatlån 
eftersom du bombarderas med erbjudanden 
från alla håll. Med så många alternativ 
att välja mellan är det ofta svårt att välja 
det privatlån som är bäst för just dina 
omständigheter.

Bör du välja det billigaste privatlånet? 
Kanske lånet som erbjuder mer flexibla 
villkor är det rätta för dig? Detta är frågor du 
endast kan svara på efter att du noggrant 
utvärderat låneerbjudandena. Nu när du 
förstår grunderna om privatlån har det blivit 
dags att upptäcka de steg du ska följa när 
du utvärderar ett låneerbjudande. 

S T E G  6

Behöver du verkligen privatlånet du ansöker 
om?

Det är en viktig fråga att ställa sig själv 
eftersom många skuldsätter sig genom att 
de ansöker om lån utan att vara helt säkra 
på vad de ska göra med pengarna. Därför 
bör du själv fundera lite innan du tecknar ett 
nytt lån.

I regel bör du inte acceptera något 
erbjudande om privatlån förrän du vet 
exakt vad du ska göra med pengarna. Att 
ha lånade pengar sittandes på bankkontot 
utan syfte gör det enklare att bli frestad till 
att göra lättvindiga köp, vilket resulterar i 
att du måste betala tillbaka ett lån som inte 
förbättrade din situation på något sätt.

Dessa steg kommer se till att du tecknar 
ett lån som är lämpligt för din situation, 
och inte ett som sätter dig i en position 
där du riskerar att förvärra din ekonomiska 
situation.

Följ den här checklistan när du behöver 
utvärdera ett erbjudande om ett privatlån.

Vi pratade tidigare om några av de 
situationer folk använder privatlån för. Om 
du befinner dig i en sådan eller liknande 
situation kanske du har ett tydligt syfte för 
lånet. 

Om du inte sitter i en sådan 
situation bör du verkligen fråga 
dig själv om du verkligen behöver 
pengarna innan du tecknar ett lån.



#2 – Kolla räntan
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Hur man utvärderar privatlån

Om du har bestämt dig för att hitta ett lån måste du först utvärdera vad ett lån kostar. Lånets 
ränta visar vad lånet kostar och vad du kommer betala till långivaren för att ta lånet. Det är 
inte samma som lånets effektiva ränta. Den effektiva räntan räknar med räntan plus alla 
avgifter för lånet och ger dig en procent som visar hur mycket du kommer betala för lånet i 
sin helhet.

S T E G  6

Varför är räntan och den effektiva räntan 
viktig?
De visar dig hur mycket ett lån kommer 
kosta dig. Men de visar olika saker. Den 
effektiva räntan täcker räntan och avgifter 
som långivaren tar och slår samman dem till 
en årlig procentsats som är avsedd att ge 
en mer korrekt bild av lånets kostnad.

Vad är skillnaden mellan fast och rörlig 
ränta?
En fast ränta förblir densamma över 
en bestämd tidsperiod. En rörlig ränta 
förändras beroende på läget på marknaden. 
Fasta räntor ger mer stabilitet. Rörliga 
räntor kan ge dig en lägre ränta, men detta 
beror på vad som händer med ekonomin.

När du kollar räntan måste du se 
till att du förstår om och hur räntan 
kommer förändras under lånets 
löptid.

Inkluderas räntan i det inledande erbju-
dandet?
Vissa långivare erbjuder extremt låga räntor 
för att locka kunder. Dessa räntor fungerar 
som ett bete och uppmuntrar folk att teckna 
ett lån. Men räntan kan efter ett par månad-
er återgå till en mer vanlig ränta, vilket kan 
leda till att låntagarna måste betala mer än 
de förväntade sig.



#3 – Kolla den effektiva räntan och extra avgifer
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Hur man utvärderar privatlån

Det kan vara så att din långivare tar 
extra avgifter utöver räntan som kan 
höja den totala kostnaden för lånet. 
Det är dessa avgifter den effektiva 
räntan försöker redogöra för.

Vad säger den effektiva räntan 
dig?
Att ha ett privatlån med låg ränta är 
bara fördelaktigt om du inte behöver 
betala orimliga avgifter för att få 
tillgång till det. Vissa långivare kan 
ta stora avgifter för att kompensera 
för deras låga räntor, och vissa av 
dessa avgifter kan vara så stora att 
de helt väger upp den låga räntan.

De är här som det är viktigt att 
kontrollera den effektiva räntan.

Den effektiva räntan omfattar 
alla kostnader som är knutna till 
lånet och förenar dem till en enda 
procentsats, vilket låter dig se lånets 
verkliga kostnad. Tack vare den 
effektiva räntan kan du se att ett lån 
med låg ränta kommer vara dyrare 
för dig på grund av långivarens extra 
avgifter. Detta kan leda dig till ett lån 
med något högre ränta som sparar 
dig pengar över tid.

Men det är bra att veta vad de här 
avgifterna kan vara så att du kan ta 
med dem i din utvärdering.

S T E G  6

En uppläggningsavgift, vilket är 
pengar du betalar till långivaren i 
förväg för lånet. Leta efter långiva-
re som är transparenta angående 
om de har sådana avgifter och, om 
de har det, hur mycket det kostar. 
Det är inte alla långivare som tar 
dessa avgifter. Men de som inte 
använder sig av dem kan ha högre 
räntor än de som gör det.

De två huvudsakliga avgifterna du bör 
vara uppmärksam på är:

Målet är att garantera att du alltid läser det finstilta 
i varje låneerbjudande så att du förstår exakt hur 
mycket du betalar. Ett privatlån med låg ränta 
kanske inte är det bästa privatlånet om avgifterna 
är så höga att de besparingar du gör på den lägre 
räntan helt vägs upp av avgifterna. Därför är det 
viktigt att du alltid kommer ihåg att jämföra olika 
effektiva räntor och ta en närmare titt på de extra 
avgifterna.

Ränteskillnadsersättning, vilket 
är en avgift som tas när du löser 
in ditt privatlån tidigare än vad ni 
kommit överens om. Långivare tar 
denna avgift eftersom de tjänar 
sina pengar på ränta. Om du beta-
lar tillbaka lånet i förtid så tjänar 
de mindre pengar på den ränta 
som lånet hade. Så de tar den här 
avgiften som ett sätt att se till att de 
fortfarande gör vinst.



#5 – Kolla om det finns 
begränsningar

#4 – Är lånet enkelt att 
betala tillbaka?
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Hur man utvärderar privatlån

Detta är en mycket viktig fråga du måste 
ställa dig själv eftersom en komplicerad 
återbetalningsprocess kan leda till problem 
i framtiden. Till exempel kanske du av 
misstag missar några avbetalningar, vilket 
kan leda till att din kreditvärdighet sjunker 
även om du hade pengarna du behövde 
för att göra återbetalningarna. Eller bara 
öka kostnaden för lånet genom extra 
påminnelseavgifter.

Helst letar du efter ett lån som låter dig 
lägga upp en automatisk återbetalningsplan 
genom till exempel autogiro. Dessa 
återbetalningsplaner gör automatiskt 
återbetalningar från ett särskilt konto, vilket 
ser till att du inte behöver bry dig om att 
betala tillbaka lånet manuellt. I de fall där 
automatiska återbetalningar inte erbjuds bör 
du dubbelkolla avgifterna för återbetalningar 
som är försenade eller görs i förtid. Du 
kanske fattar beslutet att det är acceptabelt 
att göra manuella återbetalningar i utbyte 
mot ett privatlån med låg ränta som har låga 
eller inga avbetalningsrelaterade avgifter.

S T E G  6

Ordet ”privatlån” antyder att du kan 
använda de lånade pengarna för valfritt 
ändamål. Men så är inte alltid fallet. Det 
kan finnas begränsningar för vad du får lov 
att använda lånet för, beroende på vilken 
typ av lån det är och vilket land du bor i. Till 
exempel kanske du inte kan använda ett 
privatlån för att betala undervisningsavgifter 
i vissa länder. Många långivare tillåter inte 
heller att privatlånen används för olagliga 
ändamål eller för spel och betting. Som 
tur är berör dessa begränsningar inte 
majoriteten av privatlånskunder och de 
finns ofta där för att skydda konsumenten 
ekonomiskt.



#6 – Kolla upp långivaren
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Hur man utvärderar privatlån

Många fokuserar på hur långivarna utvärderar potentiella låntagare under 
ansökningsprocessen. Men att ansöka om ett lån är också en chans för dig att utvärdera din 
potentiella långivare. Du vill ju inte vara bunden till en långivare som inte kan leva upp till sina 
löften och/eller den nivå av service du kanske vill ha. 

Se till att du kollar upp din potentiella långivare innan du skriver under något.

S T E G  6

Sök efter recensioner om 
långivaren online.

Det finns många plattfor-
mar som har sådana re-
censioner, och det finns 
olika plattformar för olika 
länder. Det är oftast bäst 
att skriva in ”<Långivarens 
namn> recensioner” i en 
sökmotor för att få de mest 
omfattande resultaten. 
Dessa recensioner låter 
dig se direkt feedback från 
kunder till den långivare du 
överväger att välja.

Låt inte ett privatlån med låg ränta locka dig så pass att du inte kollar upp långivaren. En låg 
ränta gynnar dig bara om du väljer en långivare som tar hand om sina kunder.

Kolla långivarens sociala 
medier.

Om de är fyllda med kunder 
som klagar på sina lån och 
om långivaren inte verkar 
göra något för att lösa prob-
lemen så kanske du hittat 
en opålitlig långivare.

Ta en titt på långivarens 
historia som företag.

Till exempel kan du försö-
ka ta reda på hur länge de 
varit aktiva och hur väl de 
tjänat sina kunder. Syftet 
här är att hitta så mycket 
information som möjligt 
som visar på att företaget 
är legitimt.

Här är några saker du kan göra för att se till att du tecknar 
ett lån från ett företag som tjänar dina syften:



#7 – Dubbelkolla siffrorna 
med en lånekalkylator

#8 – Lån med eller utan 
säkerhet
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Hur man utvärderar privatlån

Låneerbjudanden kan ibland innehålla en 
massa fackspråk, vilket kan göra det svårt 
att klura ut exakt hur mycket du kommer 
betala tillbaka och över hur lång period. 
Denna förvirring kan leda till problem med 
budgeteringen och sena återbetalningar, 
vilket är anledningen till att det därför 
alltid är bäst att skriva in siffrorna i en 
lånekalkylator innan du tecknar ett lån.

En bra lånekalkylator hjälper dig se exakt 
hur mycket din långivare förväntar sig att 
du betalar tillbaka varje månad. Du kan 
också använda kalkylatorer för att förutse 
vilken effekt en rörlig ränta kan ha på ditt 
lån. Detta ser till att du är redo att göra dina 
återbetalningar oavsett vad som händer.

S T E G  6

Vi har diskuterat för- och nackdelarna för 
lån både med och utan säkerhet. När du ut-
värderar ett låneerbjudande måste du tänka 
på den roll säkerheten spelar, och om den 
ens har någon roll. Är du villig att använda 
någon av dina tillgångar som säkerhet för 
ditt lån? Om du inte är det, är du då redo att 
acceptera att ett lån utan säkerhet kanske 
inte ger dig det billigaste möjliga lånet?

Om det krävs att du ställer säkerhet, är du 
då nöjd med värdet på den tillgång långivar-
en vill använda som säkerhet för lånet?

Frågan om säkerhet har också att göra 
med vem långivaren är. Om du lånar av en 
traditionell bank är det mer sannolikt att du 
blir ombedd att ställa säkerhet än inte. Men 
att låna från långivare på nätet, som de du 
hittar på Matchbanker, låter dig få ett lån 
utan att erbjuda någonting som säkerhet. 
Så frågan om säkerhet eller inte avgörs i 
slutändan av vilken typ av långivare du är 
villig att använda dig av, och hur mycket 
pengar du vill låna.

Genom att följa den här checklistan kan du utvärdera de erbjudanden 
du fått för att säkerställa att du väljer bästa möjliga lån som passar 
dina behov och dina omständigheter. Nu ska vi ta en mer allmän titt 
på för- och nackdelarna med privatlån.
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För- och nackdelarna med 
privatlån

S T E G  7

  Privatlån brukar erbjuda mer 
flexibilitet än andra typer av lån. När 
du fått pengarna kan du använda 
dem för vad som helst. Därför kan 
du använda ett privatlån för allt från 
att klara dig ur nödsituationer till att 
köpa de senaste bekvämligheterna 
för ditt hem.

  När du tar ett privatlån och betalar 
tillbaka det över tid så förbättras din 
kreditvärdighet av återbetalningen. 
Så om du vill ta ytterligare ett lån så 
kommer du högst sannolikt ha ännu 
bättre kreditvärdighet efteråt.

 – Räntorna du erbjuds kanske inte är 
de bästa möjliga räntorna du kan 
få. Till exempel kan de som har 
lite kapital i sin bostad upptäcka 
att de kan få bättre ränta med en 
annan typ av lån, som till exempel 
en kreditlinje som är bunden till 
kapitalet i hemmet.

 – Många långivare låter dig inte 
göra återbetalningar i förtid på ett 
privatlån, vilket förbinder dig till ett 
långsiktigt åtagande baserat på 
villkoren ni kom överens om. De 
långivare som tillåter dig att göra 
återbetalningar i förtid tar oftast en 
avgift för detta.

Borde du ens ansöka om ett privatlån alls? Och vilka är för- och nackdelarna med ett 
privatlån?

Detta är viktiga frågor att ställa eftersom privatlån inte är något magiskt undermedel som 
löser alla ekonomiska problem du kan tänkas ha. Precis som med alla typer av lån finns det 
även för- och nackdelar med privatlån som du måste tänka på innan du ansöker om ett.

NACKDELAR MED 
PRIVATLÅN

FÖRDELAR MED 
PRIVATLÅN

Tabellen nedan visar viktiga saker du 
bör tänka på:



I slutändan är det upp till dig att väga fördelarna och nackdelarna 
med ett privatlån mot varandra. Försäkra dig om att ett privatlån är 
rätt val för din situation och dina omständigheter innan du fyller i 
några ansökningar.
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  Även om privatlån inte erbjuder 
bästa möjliga räntor så kan de 
erbjuda bättre räntor än till exempel 
kreditkort och snabblån. Det är 
också möjligt att du kan få ännu 
lägre ränta om du har en bra 
kredithistorik.

  De flesta långivare på nätet 
erbjuder lån utan att du behöver 
ställa säkerhet. Detta innebär att 
du inte behöver riskera några av 
dina tillgångar för att få tillgång till 
pengarna.

 – Om du misslyckas att betala tillbaka 
till privatlån kan detta göra stora 
skador på din kreditvärdighet och/
eller ha negativ påverkan på din 
ekonomiska situation.

 – Du gör oftast större månatliga 
avbetalningar på privatlån än du 
gör på andra typer av personliga 
lån, som till exempel kreditkort. För 
kreditkort betalar du ett månatligt 
minimibelopp, vilket kan vara så lågt 
att det knappt täcker din upplupna 
ränta. Med ett privatlån är du 
bunden till att betala en bestämd 
summa pengar varje månad med 
lite eller ingen flexibilitet.

 – Privatlån kan vara en väg till onödig 
skuld. Om du inte har ett tydligt 
syfte för pengarna kanske du 
förbinder dig till att betala tillbaka 
ett lån som inte hjälpt dig på något 
sätt. Om syftet för lånet inte är helt 
nödvändigt är det kanske bäst att 
överväga andra alternativ.

NACKDELAR MED 
PRIVATLÅN

FÖRDELAR MED 
PRIVATLÅN
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Om ditt lån har extra kostnader så måste 
du känna till dem. I vissa fall kan dessa 
avgifter tillföra tusentals kronor på den 
totala kostnaden för lånet, vilket innebär att 
de neutraliserar de fördelar en lägre ränta 
ger dig.

Gå igenom handlingarna och se om de 
nämner följande:

• Uppläggningsavgifter

• Förseningsavgifter

• Ansökningsavgifter

Förutom detta bör du också prata direkt 
med långivaren och fråga om avgifter de 
kan ta utöver räntan du betalar.

I de flesta länder måste långivare följa flera 
regler och regelverk för vad de gör med de 
data de samlar in om sina kunder. Tyvärr 
tar inte alla långivare sin datahantering på 
så stort allvar som de borde. Vissa mindre 
långivare kan bryta mot ditt lands regler för 
datahantering och utsätta dina data för risk. 
Detta är ovanligt, men det finns dokument-
erade tillfällen då det hänt i vissa länder.

Ett privatlån kan i vissa fall lösa vissa av de ekonomiska behov eller problem du kan ha. Men 
som vi ser i det förra avsnittet av e-boken bör det aldrig ses som en enkel lösning på dina 
ekonomiska bekymmer. Förutom de allmänna nackdelarna vi redan tagit upp så finns det 
några fallgropar du måste se till att du undviker när du ansöker om ditt privatlån. Dessa kan 
vara följande:

1 Att inte känna till de extra 
kostnaderna

2 Integritetsfrågor

Som tur är är detta inte ett problem för 
någon av långivarna på Matchbanker. 
Företaget kräver att alla leverantörer 
genomgår en grundlig bakgrundskontroll då 
deras processer och datapolicy undersöks. 
Endast de som blir godkända kan ingå i 
Matchbankers utbud till kunderna.

Poängen är att dina data är en viktig fråga 
när det handlar om att låna pengar. 

Innan du skriver under på 
någonting bör du kolla upp 
långivaren för att försäkra dig om 
att de är en pålitlig långivare.
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Att ansöka om flera lån samtidigt kan 
vara en bra idé. Det låter dig se flera 
erbjudanden samtidigt och gör det lättare 
att jämföra dem. Detta kan i slutändan leda 
till att du hittar det privatlån som är bäst för 
dina behov.

Men att ansöka om flera lån flera gånger 
tätt inpå varandra kan leda till problem. 
I vissa fall kan detta leda till stor negativ 
påverkan på din kreditvärdighet.

Varför?

Problemet här är att varje gång en långivare 
tittar på en av dina ansökningar så kollar 
de upp din kredithistorik. Varje sådan 
kreditupplysning, och ansökningarna de är 
knutna till, registreras i din kreditupplysning. 
Detta är inget problem om du ansöker om 
flera lån samtidigt bara någon gång ibland. 
Men om du gör det flera gånger under en 
kort period så blir detta ett varningstecken 
som kan påverka din kreditvärdighet.

Så var inte rädd för att ansöka om flera lån 
samtidigt. Gör det bara inte regelbundet.

4 Att ansöka om flera lån flera 
gånger under en kort period

Du behöver en plan för att se till att du kan 
göra återbetalningarna på ditt privatlån i 
tid. Tyvärr lyckas många inte budgetera för 
sina återbetalningar, vilket leder till sena 
betalningar, oönskade avgifter och kanske 
uteblivna betalningar.

När du upprättar din budget bör du tänka på 
följande:

• Kommer lånet resultera i att du 
spenderar mer än vad du har för inkomst 
om du lägger ihop det med alla dina 
andra hushållskostnader? Om detta är 
fallet kan det vara bäst att vänta med att 
ta ett lån eller att använda lånet för att 
konsolidera dina andra skulder.

• Vilka av dina utgifter är nödvändiga och 
vilka är inte det? Du kan upptäcka att du 
kan frigöra pengar för återbetalningarna 
på privatlånet om du skär ner på dina 
onödiga köp.

• Om långivaren låter dig göra 
återbetalningar i förtid utan att ta 
extra avgifter så kan du överväga att 
budgetera för återbetalningar som 
stegvis ökar i storlek. Om du kan öka 
beloppet du betalar tillbaka var tredje 
eller fjärde månad kommer du betala 
tillbaka lånets kapitalbelopp snabbare. 
Men detta kanske inte ens är ett 
alternativ om långivaren kräver att du 
betalar en avgift om du gör för stora 
återbetalningar.

3 Att inte budgetera

https://lanapengar.expressen.se/kreditvardighet/#lg-5-f%C3%B6rm%C3%A5ngaf%C3%B6rfr%C3%A5gningar
https://lanapengar.expressen.se/kreditvardighet/#lg-5-f%C3%B6rm%C3%A5ngaf%C3%B6rfr%C3%A5gningar
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Återigen är detta ett tillvägagångssätt som 
verkar logiskt, åtminstone på ytan. Du 
kanske resonerar att du kan spara undan 
lite pengar om du lånar mer än du behöver. 
Vissa långivare uppmuntrar till och med 
detta och erbjuder dig mer pengar än du 
behöver, med gynnsamma villkor för att 
göra erbjudandet ännu mer lockande.

Var försiktig med att acceptera sådana 
erbjudanden.

5 Att låna mer än du behöver

Det är räntebetalningarna som är problemet 
här. Genom att ansöka om ett större lån 
förbinder du dig också till att betala mer 
ränta till långivaren. I slutändan leder det 
här tillvägagångssättet till att du slösar 
pengar på återbetalningar bara för att få 
hålla i pengar som du inte har något syfte 
för.

Man bör aldrig teckna ett privatlån 
som erbjuder mer pengar än man 
behöver.
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Nu när du vet vilka fallgropar du bör undvika kan vi börja fokusera på vad du kan 
göra för att öka sannolikheten för att du ska hitta bästa möjliga lån som passar 
din ekonomi och dina ekonomiska behov. Alla dessa tips är utformade för att 
hjälpa dig hitta och ansöka om det bästa och mest lämpliga lånet.

Att ta det första erbjudandet om ett privatlån 
du får kan binda dig till ett lån som har 
ogynnsamma villkor. Som vi diskuterade 
i början av e-boken finns det hundratals 
privatlåneprodukter att välja mellan. 

Att ansöka om ett lån när du inte har koll på 
din ekonomi leder till problem. Långivaren 
kommer inte ha vad de behöver för att fatta 
ett korrekt beslut angående om du är en 
lämplig låntagare eller ej, vilket kan leda till 
att din ansökan nekas. 

Tips #1 – Se över din ekonomi innan du ansöker

Tips #2 – Jämför dina lånealternativ

Ett av de enklaste sätten att göra detta är 
att använda en jämförelsetjänst, som till 
exempel Matchbanker, för att snabbt gå 
igenom de lån som finns så att du snabbt 
får tillgång till produkter som passar dina 
behov. Om du väljer att göra detta manuellt 
bör du se till att du använder dig av de steg 
vi gick igenom tidigare för hur du utvärderar 
låneerbjudanden när du jämför dem.

Du måste jämföra dem för att 
garantera att du tar det bästa 
privatlånet för din situation.

Detta hamnar sedan ofta på din 
kreditupplysning, vilket gör det svårare att 
få din nästa ansökan beviljad.

Med tanke på detta finns det flera saker du 
bör göra innan du ansöker om ett lån, bland 
annat att du ser över din ekonomi.
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När du har hittat bästa möjliga lån för dig så 
är nästa steg ansökningsprocessen. Det är 
inte garanterat att du blir godkänd för alla 
lån du ansöker om, men det finns ett sätt 
som du kan förbättra dina chanser för att få 
din ansökan beviljad.

Att fylla i en ansökan om ett privatlån tar 
tid, vilket kan göra att processen gör dig 
frustrerad. Låt inte din frustration kontrollera 
dig. Även om det känns motigt så är det 
viktigt att du tar god tid på dig med ansökan 
eftersom du då gör färre misstag som kan 
leda till att processen tar ännu längre tid.

Till exempel gör många misstaget att de 
använder en kortversion av sitt namn 
när de ansöker. Gör inte detta. Använd i 
stället alltid hela ditt juridiska namn på alla 
ansökningsblanketter.

Detta är bara ett exempel på de många 
små misstag du måste undvika. Andra 
misstag kan vara felskrivningar i 
kontaktinformationen, att man inte uppger 
tidigare adresser eller helt vanliga stavfel 
som uppstått eftersom man jäktat. Ta god 
tid på dig för att se till att din ansökan är så 
korrekt som du kan göra den.

Alla långivare kommer be om dokument 
de kan använda för att bevisa att du är 
den du utger dig för att vara och att du kan 
betala tillbaka lånet du ansöker om. Men de 
dokument långivare ber dig tillhandahålla 
kan variera beroende på var i världen du 
befinner dig, typen av lån och till och med 
beroende på själva långivaren.

Hursomhelst är detta några av de dokument 
långivaren kan be dig om: 

• Identitetsbevis, som till exempel ditt 
körkort eller pass.

• Du kan behöva tillhandahålla bevis 
på att du har en inkomst, såsom 
lönespecifikationer eller kontoutdrag. 
Men många långivare kan också göra 
kontroller med myndigheter såsom 
Skatteverket.

• Bevis på inkomst, vilket kan vara 
lönespecifikationer, skattedeklarationer, 
kontoutdrag eller annan information som 
stöder att du har en inkomst.

• Bevis på din nuvarande adress. Detta 
kan ofta bevisas med ett personbevis 
från Skatteverket eller med fakturor för 
el, internet, hyra och så vidare.

Om du inte kan tillhandahålla lämplig 
dokumentation kan detta leda till att 
ansökningsprocessen förhalas.

Tips #3 – Noggrannhet är viktigt 
när man ansöker om ett lån

Tips #4 – Tillhandahåll rätt 
dokument

https://www.consumerfinance.gov/owning-a-home/process/prepare/create-a-loan-application-packet/
https://www.consumerfinance.gov/owning-a-home/process/prepare/create-a-loan-application-packet/
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Om du ofta byter jobb är detta ytterligare 
en sak som kan leda till att vissa långivare 
nekar din ansökan. Vissa av dem kanske 
tycker att din turbulenta jobbhistorik utgör 
en risk som innebär att du kanske inte kan 
betala tillbaka lånet.

Oavsett om detta är en korrekt bedömning 
eller inte så är detta något du måste tänka 
på. Det är också viktigt att nämna att varje 
långivare uppskattar risk på olika sätt. Vissa 
kanske tar avstånd om de ser att du haft 
flera jobb under bara ett år. Andra kanske 
tar en närmare titt och ändå lånar ut till dig, 
förutsett att de ser en stabil eller stigande 
inkomst.

Till slut är det också värt att nämna att 
frilansare och egenanställda kan möta fler 
utmaningar när de ansöker om ett privatlån. 
Om detta är fallet för dig bör du förbereda 
dig på en mer grundlig granskning av din 
ekonomi.

Tips #5 – Stabil anställning 
hjälper



Bestäm dig för hur mycket 
pengar du behöver

Bestäm dig för exakt hur mycket pengar du 
vill låna baserat på dina behov. Försök att 
inte låna mer än du behöver eftersom detta 
bara leder till att du måste betala mer ränta. 
Bestäm dig för en siffra och håll fast vid 
den.

32 |   Steg 10: Checklistan för när du ansöker om privatlån

Checklistan för när du ansöker om 
privatlån  

S T E G  1 0

Det finns flera organisationer som kan 
hjälpa dig ta reda på din kreditvärdighet 
eller kreditpoäng, men vilken du väljer 
kan variera beroende på var i världen du 
bor. Vad du hoppas se skiljer sig också 
beroende på var i världen du är. Det är bäst 
att kolla upp vad som anses vara en bra 
sund kreditvärdighet i ditt land så att du kan 
avgöra om nu är det bästa tillfället för att 
ansöka om ett privatlån.

Att veta vad din kreditvärdighet är hjälper 
dig avgöra om du befinner dig i en position 
från vilken du kan ansöka om ett lån, 
oavsett vilket land du bor i. Och detta leder 
till nästa punkt på vår checklista.

Din ansökan är den viktigaste delen 
av privatlånsprocessen. Som vi 
diskuterade här ovan så kan det 
leda till att processen förhalas om du 
inte tillhandahåller rätt information 
och dokumentation. Dessutom drar 
många låntagare oavsiktligt ut på 
ansökningsprocessen eftersom 
de helt enkelt inte är redo att 
tillhandahålla det som långivaren 
behöver innan de ansöker.

Det är det problemet vi ska åtgärda i 
det här sista avsnittet av boken.

Följande är en checklista du kan 
använda för att försäkra dig om att 
du befinner dig i en position där du 
kan göra en lyckad låneansökan. 
Genom att följa den här checklistan 
innan du ansöker om ett privatlån 
garanterar du att det inte uppstår 
några oförutsedda förseningar under 
ansökningsprocessen.

Kolla din kreditvärdighet



Känn till din skuldkvot 
(debt-to-income ratio, eller 
DTI)

Ha koll på 
återbetalningarna
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Se till att du vet exakt hur mycket du 
kommer betala varje månad så att du kan 
räkna in det i din budget. Om du har ett lån 
med rörlig ränta som du fick av en fysisk 
bank så kan du prata med en rådgivare 
för att få reda på hur hög eller låg räntan 
kan tänkas bli under lånets löptid. Detta 
kanske inte är en perfekt lösning, men det 
kan hjälpa dig bilda en uppfattning av hur 
stor en avbetalning kan bli, vilket du kan 
använda när du planerar.

Din DTI, eller skuldkvot på svenska, är en 
kvot som jämför hur mycket skulder du 
eller ditt hushåll har jämfört med dina eller 
hushållets inkomster. För att räkna ut den 
använder du följande ekvation:

Vidta åtgärder för att för-
bättra din kreditvärdighet

Om din kreditvärdighet inte är så bra som 
den behöver vara så är det ofta en god 
idé att vidta åtgärder för att förbättra den 
innan du ansöker om ditt lån. Att göra 
detta innebär att du kommer få tillgång 
till fler sorters lån. Dessutom leder god 
kreditvärdighet till att långivarna får bättre 
förtroende för dig, vilket innebär att de kan 
erbjuda lägre räntor och mer gynnsamma 
villkor.
Följande är saker du snabbt kan göra för att 
förbättra din kreditvärdighet:
• Betala av alla utestående 

kreditkortsskulder eller andra små 
skulder.

• Betala alla försenade räkningar.

• Se till att du har minst ett par månader 
där du inte missat någon avbetalning på 
befintliga skulder.

• Ansök inte om andra kreditlinjer under 
månaderna innan din låneansökan.

• Fixa alla fel du ser på din 
kreditupplysning.

Ju bättre kreditvärdighet, desto högre chans 
att få din låneansökan beviljad, helt enkelt.

Detta get dig ett procenttal.

Den exakta procenten en långivare vill se 
beror på flera faktorer, inklusive långivarens 
risktolerans. Men som en väldigt allmän 
tumregel bör du sikta på en skuldkvot på 
36 % eller lägre. Om din skuldkvot är högre 
än detta kan du antingen lägga lite tid på 
att sänka dina skulder eller ansöka om ditt 
privatlån med vetskapen att du sannolikt 
kommer betala högre ränta på grund av den 
risk du utgör.

DTI =
Summan av månatliga
återkommande skulder

Månatlig
bruttoinkomst

x 100

https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-a-debt-to-income-ratio-why-is-the-43-debt-to-income-ratio-important-en-1791/
https://portalfamososbr.com/sv/pages/2513-what-debt-to-income-ratio-do-you-need-for-a-mortgage
https://portalfamososbr.com/sv/pages/2513-what-debt-to-income-ratio-do-you-need-for-a-mortgage


Äntligen har du allt du behöver för att lyckas 
fylla i en ansökan om ett privatlån. Sista 
steget på vår checklista handlar om att se 
till att du inte skriver under på något som 
försätter dig i en ogynnsam situation.

Läs helt enkelt igenom ansökan noggrant. 
Se till att du förstår allt som står på den. 
Om det finns något du inte förstår bör du 
kontakta din tänkta långivare och fråga dem 
om det. Om de gärna ger dig en tydlig och 
transparent förklaring är detta ett tecken på 
att de är en bra långivare. Om de undviker 
frågan eller vill byta samtalsämne är 
detta ett tecken på att du bör vara mycket 
försiktig.

Samla dina dokument

Jämför långivare
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Använd dig av de steg vi gett dig i 
den här e-boken för att utvärdera alla 
låneerbjudanden du överväger att 
ansöka om. Målet med det här steget 
i checklistan är att sålla bort alternativ 
baserat på dina krav och vad varje 
långivare erbjuder.

Lenders will ask for a fair amount of 
information before they approve your 
personal loan. At the very least, you 
should have the following to hand:

  Någon sorts legitimation, som körkort 
eller pass.

 Färska lönespecifikationer.
 Färska kontoutdrag.
 Bevis för din adress, med personbevis 

eller räkningar.
 Om du är egenanställd kan du 

behöva samla ihop flera år värt av 
skatteuppgifter.

 Läs det finstilta

Nu har du en checklista att följa 
innan du ansöker om ett lån, och 
alla nya saker du lärt dig:

Om hur man väljer rätt lån 
och hur man undviker vanliga 
fallgropar

Hur man effektivt ansöker om 
flera låneerbjudanden

För- och nackdelarna med att 
välja ett privatlån

Verktygen du behöver för att 
välja ett privatlån som passar 
dina behov, din ekonomi och 
din ekonomiska situation
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MATCHBANKER FINNS HÄR OM DU 
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Efter att ha läst den här e-boken förstår du 
nu förhoppnings hur privatlån fungerar. Låt 
oss snabbt gå igenom vad vi gått igenom:
• Vad privatlån är och i vilka situationer du 

kanske vill använda dem.

• Skillnaderna mellan lån som kräver 
säkerhet och de som inte gör det.

• Hur man utvärderar ett låneerbjudande 
för att garantera att det är lämpligt för 
dina omständigheter och din situation.

• För- och nackdelarna med privatlån.

• Vad du behöver veta innan du tecknar ett 
privatlån.

• Hur man ansöker om ett lån och vad 
du måste göra innan du påbörjar 
ansökningsprocessen för att förbättra 
dina chanser.

Men även efter allt det här kanske du tycker 
det är svårt att välja rätt lån.

Vi på Matchbanker vill hjälpa dig övervinna 
den här utmaningen.

När du använder Matchbanker för att hitta 
och jämföra lån får du mer än bara en enkel 
genomgång av de lån som finns tillgängliga 
för dig. Vår lista med lån ger dig värdefull 
information om alla val och täcker alla 
dessa punkter:
 Lånebeloppet
 Den effektiva räntan och räntan
 Lånets löptid
 Tid för utbetalning
 För- och nackdelarna med varje enskilt 

lån
 Ytterligare krav som långivaren förväntar 

sig att du uppfyller

Observera att informationen Matchbanker 
tillhandahåller är indikativ och är avsedd 
att vara en resurs och ett hjälpmedel 
du kan använda för att välja ett lån. 
Som jämförelsetjänst kan vi skapa en 
skräddarsydd lista baserad på den 
information du ger oss.

Genom att besöka Matchbankers hemsida 
kommer du kunna se en lista över privatlån 
som du kan ansöka om. Du kan även 
ge hemsidan mer information om hur 
mycket pengar du vill låna eller om du 
vill samla lån. Därefter får du en filtrerad, 
skräddarsydd lista över lån som kan 
vara passa för dina omständigheter och 
ekonomiska behov.

För att komma i gång
går du till Matchbanker.se
och berättar för Matchbanker vilken sorts privatlån du är ute efter.

http://går du till Matchbanker.se/
https://matchbanker.se/


Sista ord från författaren
Jag valde att skriva den här boken eftersom min erfarenhet i branschen 
gett mig egna insikter om privatlån, som deras fördelar, fallgropar och 
vad kunderna måste veta. Förhoppningsvis fann du denna e-bok vara 
en upplysande resa genom dessa låns värld. Jag, Andreas Linde, och 
hela teamet på Matchbanker, tackar dig för att du läst den här boken 
och jag hoppas vi hjälpt dig välja ditt privatlån.
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