
Utlåningsviljan är tillbaka

Finansieringsrapport Q1 2021

Enkel finansiering med Krea

Krea är Sveriges största oberoende finansieringstjänst för företag. Vi har hjälpt  
över 10 000 svenska företag att hitta finansiering till bästa möjliga villkor.



Innehåll

Sammanfattning
Bankernas riskbenägenhet har under årets första kvartal återhämtat sig till samma nivåer 
som innan coronapandemin. 

 1

N Bland de låneansökningar som inkommit under Q1 2021 blev 81% godkända. Detta att 
jämföra med Q2 2020 då 68% av låneansökningarna godkändes. 1

N Lånevillkoren för företag har blivit mer förmånliga i Q1 2021 än innan pandemins början. 
Företag som valt ett ränteerbjudande har i genomsnitt fått 34% lägre räntekostnader 
jämfört med Q3 2019.  


 

Pandemin tycks ha fått långivare att omvärdera sin kreditprövningsprocess. Historiskt sett har 
det varit svårare för unga företagare att få sina låneansökningar beviljade (t.ex. 69% godkända 
ansökningar för personer födda 1990 eller senare). Nu är det enklare för unga än för äldre att 
få lån. Av personer födda 1990 eller senare får nu 78% sina ansökningar godkända, jämfört 
med 76% för företagare födda innan 1959. Det har dessutom blivit betydligt enklare för 
nystartade företag att få finansiering.  

 

Kort sagt visar rapporten att bankernas riskbenägenhet har återhämtat sig. Dock finns det 
fortfarande vissa grupper som får sämre villkor. Det är framförallt de yngsta och äldsta samt 
kvinnliga företagare som får sämre finansieringsvillkor och möjlighet till lån.
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ökning av lånekostnader 

under Q2 2020 för företag

med lägre kreditvärdighet
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100% 78%109%127%114%89% 76%

67% 53%64%66%73%74% 44%

53% 37%43%68%61%56% 37%

Kreditvärdigheten är den mest avgörande faktorn när bankerna prissätter krediter.  

 

I analysen delar vi upp våra insikter från företag i två olika delar: 

Företag med lägre kreditvärdighet har sett 
en markant förbättring av lånevillkor.  

 �

� Under pandemins första våg ökade 
räntekostnaderna inom gruppen  
med 27%. �

� Räntekostnaden har nu blivit lägre än 
innan pandemins början.

Företag med medelhög och bra 
kreditvärdighet har sett en dramatisk 
förbättring i lånevillkor.  

 �

� Om ett företag med medelhög 
kreditvärdighet fick betala en ränta på 
6,7% innan pandemin, har samma 
företag idag en ränta på 4,4%.  �

� Situationen ser likadan ut för företag 
med bra kreditvärdighet. 
Räntekostnaderna har för dem minskat 
med mer än 30%.

Lägre kreditvärdighet1 Medelhög och bra kreditvärdighet1

Genomsnittlig vald ränta

(indexerat till 100%)2

Lägre kreditvärdighet

Medelhög kreditvärdighet

Bra kreditvärdighet

1 Lägre kreditvärdighet motsvarar UC Riskklass 1 och 2 - Medelhög riskklass 3 och Bra kreditvärdighet riskklass 4 och 5 

2 Analysen baseras på 7 300 låneansökningar där företaget har ett kreditbetyg enligt UC.  Räntenivåerna är indexerat till 100% av 
lånekostnader för företag med lägre kreditvärdighet under Q3 ‘19.



andel ansökningar 

från de tre största 

branscherna under Q1 2021

Handel

Bygg

Hotell- och restaurangbranschen
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54%

Även utsatta branscher har 
återhämtat sig efter pandemin

Q3 ‘19

50%

0%

Q1 ‘21

Under pandemins första våg stoppade många långivare utlåningen till företag, vilket ledde till 
att antalet beviljade låneansökningar minskade starkt i Q2 2020. 

 

Den tydliga återhämtning vi har kunnat se för samtliga branscher under Q1 2021 har varit 
förvånansvärd. Återhämtningen kan delvis förklaras med de strukturförändringar som skett i 
finansmarknaden. Eftersom fler långivare har fått tillstånd som kreditmarknadsbolag, blev 
dessa aktörer mer aktiva på marknaden. Ytterligare en anledning är att det blev enklare för 
företag att lägga till information i ansökan, både genom Open Banking (PSD2) data och 
liknande integrationer.

 �

| Antalet låneansökningar från branscher som drabbades hårt av pandemin steg under Q1 
2021 jämfört med Q3 2019. Bland både handelsbranschen och hotell- och 
restaurangbranschen ökade andelen låneansökningar med 4%, respektive 5% under 
perioden. Det visar att behovet av finansiering inom dessa branscher är fortsatt stort.  �

| Hotell- och restaurangbranschen hade en tydlig nedgång i andelen beviljade 
låneansökningar under Q2 2020. Andelen beviljade låneansökningar inom branschen ligger 
nu på en högre nivå än innan pandemins start.

Q3 ‘19 Q4 ‘20Q3 ‘20Q2 ‘20Q1 ‘20Q4 ‘19 Q1 ‘21

74% 74%72%62%75%73% 81%

81% 79%79%64%79%85% 76%

82% 78%70%71%81%84% 82%

Andel låneansökningar

godkända1

Hotel- och restaurang

Bygg

Handel

92% 79%70%77%87%88% 86%Företagstjänster

1 Analysen baseras på 7 300 låneansökningar där företaget har ett kreditbetyg enligt UC.

% Andel ansökningar
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Unga företagare har fått enklare 
tillgång till finansiering

Historiskt sett har det varit svårare för unga företagare och entreprenörer än för äldre att få 
sina låneansökningar beviljade. Detta eftersom unga företagare ofta saknar privata tillgångar 
och egna medel som kan ställas som säkerhet vid låntagandet. Pandemin tycks ha fått 
långivare att omvärdera åldersaspekten i kreditprövningsprocessen. En anledning tros vara att 
unga företagare ofta satsar på nya affärsområden, exempelvis inom e-handel och digital 
marknadsföring.  

 =

) En av coronapandemins stora vinnare tycks vara unga företagare och nystartade företag. 
För dem har det blivit enklare att få sin låneansökan beviljad än innan pandemins början.  =

) Bland de låneansökningar som inkommit från unga företagare (födda 1990 eller senare) 
blev 78% beviljade under årets första kvartal. Detta att jämföra med 69% under Q3 2019.  =

) För äldre företagare (födda 1959 eller tidigare) har trenden varit den motsatta. Innan 
pandemin beviljades mer än 90% av de inkomna låneansökningarna från gruppen. Under 
Q1 2021 har det varit svårare för äldre företagare att få lån än för yngre företagare. Andelen 
beviljade låneansökningar inom åldersgruppen har sjunkit från 93% Q3 2019 till 76% under 
Q1 2021.

Q3 ‘19 Q4 ‘20Q3 ‘20Q2 ‘20Q1 ‘20Q4 ‘19 Q1 ‘21

69% 78%69%58%71%76% 78%

85% 74%72%67%78%83% 81%

83% 82%77%70%83%84% 84%

Andel låneansökningar

godkända1 för företagare

Född 1990 och yngre

1980 - 1989

1960 - 1979

93% 76%82%81%85%88% 76%Född 1959 och äldre

andel godkända 

låneansökningar under 

Q1 2021 från företagare

födda efter 1990

78%

Q3 ‘19

80%

50%

Q4 ‘20Q3 ‘20Q2 ‘20Q1 ‘20Q4 ‘19 Q1 ‘21

% Andel ansökningar godkända

1 Analysen baseras på 7 300 låneansökningar där företaget har ett kreditbetyg enligt UC.  
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Enklare för nystartade företag att 
få finansiering

Under årets första kvartal blev 81% av de inkomna låneansökningarna från nystartade företag 
beviljade. Innan pandemin låg andelen beviljade låneansökningar på cirka 63%. En liknande 
utveckling syns inte hos företag grundade före 2019.  

 

Det är förvånansvärt att det nu även är enklare för nystartade företag att få finansiering jämfört 
med etablerade verksamheter. Utvecklingen kan inte förklaras med en förändring i UC-betyg. 
Under tidsperioden har det genomsnittliga betyget för nystartade företag sjunkit  
från 2.8 till 2.6.

 

Utvecklingen för nystartade företag är väldigt positiv och kan förklaras med två huvudsakliga 
anledningar: 

 9
*@ Fler aktiva kreditmarknadsbolag i Kreas tjänst - till exempel fick Froda tillstånd som 

kreditmarknadsbolag under 2020 och SVEA Bank börjat erbjuda finansiering genom Krea 
från 2020.  9

%@ Fler nischade Fintech-aktörer som erbjuder företagsfinansiering. Utöver 
kreditmarknadsbolag har det under de senaste åren tillkommit ett flertal nya 
Fintech-aktörer som erbjuder finansiering baserat på nya datakällor (t.ex. senaste 
bokföring). Finansmarknadsstrukturförändringar, så som Open Banking, har gjort det 
enklare för dessa kreditgivare att bedöma risken i ett nystartat företag.

Q3 ‘19

80%

50%

Q4 ‘20Q3 ‘20Q2 ‘20Q1 ‘20Q4 ‘19 Q1 ‘21

Andel godkända låneansökningar 

Nystartade 

företag efter

2019

Företag startade

innan 2019

1 Analysen baseras på 7 300 låneansökningar där företaget har ett kreditbetyg enligt UC.  



andel ansökningar

från kvinnor

Kvinnor
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20%

Tydlig skillnad mellan manliga och 
kvinnliga företagare som ansöker 
om företagsfinansiering

Q3 ‘19

50%

0%

Q1 ‘21

En trend som hållit i sig under pandemin är att kvinnor i lägre utsträckning än män ansöker om 
företagsfinansiering via lån. Kvinnliga företagare står för 20% av de inkomna 
låneansökningarna. Enligt SCB startas 27% av alla svenska företag av kvinnor.  

 

Kvinnliga företagare får inte sin låneansökan beviljad i samma utsträckning som manliga 
företagare får. Innan pandemin beviljades 73% av låneansökningarna från kvinnliga företagare 
jämfört med cirka 80% för manliga företagare. Andelen beviljade lån för kvinnliga företagare 
har dock ökat under pandemin. Under Q1 2021 beviljades 75% av de inkomna 
låneansökningarna från kvinnliga företagare.

Q3 ‘19 Q4 ‘20Q3 ‘20Q2 ‘20Q1 ‘20Q4 ‘19 Q1 ‘21

78% 74%75%65%78%80% 78%

84% 79%74%68%79%83% 82%

Andel låneansökningar

godkända1

Kvinnor

Män

% Andel ansökningar

1 Analysen baseras på 7 300 låneansökningar där företaget har ett kreditbetyg enligt UC.  


