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• Återbetalning mellan 3 månader och 5 år
• Oftast tillkommer startavgift och avgift för förtidslösen 

(Krea tar med alla kostnader i jämförelsen)

• Ger flexibilitet till företag utan säkerhet
• Månadskostnader är oftast fasta. Det gör det lättare att 

planera för betalningen.
• Snabb tillgång till likviditet när kassaflöde inte räcker till 

(oftast ungefär en vecka)

• Oftast krävs personlig borgen – tänk dock på att företagare 
ibland kan limitera andel av borgensåtagandet

• Om företaget har andra säkerheter leder det oftast till 
bättre villkor- företagslån utan säkerhet är oftast dyrare

• Banken ger företaget ett fast kreditutrymme
• Företaget betalar alltid en ersättning, oavsett om krediten 

utnyttjas eller inte, dvs en ränta för att ha tillgång till 
kredit och en högre för att nyttja kredit

• Storlek brukar vara limiterad till 10% av den årliga 
omsättning

• Snabb tillgång till likviditet när företag behöver det
• Kostnadseffektivt för företag som har osäkra kassaflöden 

(till exempel vid högt säsongsberoende)

• Kreditutrymmet är oftast limiterat



• Finns både med eller utan regress
- Med regress: Om fakturamottagaren inte betalar 

kommer långivare kräva återbetalning av företaget
- Utan regress: Långivaren tar över risken om 

fakturamottagaren inte betalar
• Kräver att fakturan är obetald och har minst 10 

förfallodagar

• Minskad administrativt arbete – factoringbolag tar oftast 
över påminnelser och inkasso

• Du får likviditet för försäljning tidigare
• Möjlighet att minska kreditrisken om företaget säljer 

fakturor utan regress

• Kräver lite job att sätta upp i början (till exempel 
integration med reskontra/ bokföringssystem)

• Finns bara med regress eftersom bolaget får ett vanligt lån 
med fakturan som säkerhet

• Belåningsgrad är ungefär 70% till 90% av fakturavärdet 
varje månad

• Oftast billigare i kostnad jämfört med fakturaköp
• Minskad administrativt arbete – factoringbolag tar oftast 

över påminnelser och inkasso
• Du får likviditet för försäljningen tidigare

• Kräver lite arbete att sätta upp i början (till exempel 
integration med reskontra/ bokföringssystem)

• Ingen möjlighet att sälja fakturor utan regress


