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Brocc

+8,0%

der mätperioden på drygt tre 
år har haft en pandemi med 
nedstängning av samhällen 
och därmed en djup lågkon
junktur. 

Kreditförluster försvårar 
jämförelsen och innan ett lån 
med flera år i löptid är slutligt 
återbetalt vet vi inte den to
tala avkastningen. Tänk även 

på att långa löptider innebär 
att det kan vara svårt att ta ut 
kapitalet om du skulle vilja 
det. 

Att sälja över andrahands
marknaderna som Brocc och 
Lunar kan innebära att du 
måste ge en hel del rabatt för 
att hitta en köpare. Genom
snittet hos till exempel Lunar 

är en rabatt mot 
det nominella 
värdet på 2,5 
procentenheter. 
Å andra sidan är 
lånen annuitets
lån och de kan 
komma att betalas tillbaka 
snabbare än vad löptiden sä
ger. 

Något som är 
positivt för P2P som investe
ringsform är att det är rörlig 
ränta på lånen, så höjd styr
ränta från Riksbanken skulle 
få upp avkastningen. 

Det behövs då inflationen 
mätt som kpif (konsument
prisindex med fast ränta) i 
mars låg på 6,1 procent på 
årsbasis. 

Hade vi haft den inflatio
nen under hela 2021 hade det 
i reala termer raderat ut hela 
avkastningen på de tre platt
formarna. 

Efter 30 procent i kapital
skatt på avkastningarna i ta
bellen ovan innebär med så 
hög inflation att det i nuläget 
blir reala förluster. 

Marcus Hernhag
placeringsguiden@privataaffarer.se

V
i har nu under 
drygt tre års 
tid testat de 
tre svenska 
a lter nat iven 
Brocc, Lunar 

(före detta Lendify) och Save
lend via 10 000 kr per depå av 
våra egna pengar. 

Det vi placerar i via platt
formarna är främst lån till 
privatpersoner, utan insätt
ningsgaranti. Hos Savelend 
kommer avkastning även 
från factoring, inkasso och 
företagskrediter. 

I möjligaste mån har vi 
använt plattformarnas auto
matiska tjänster, så vi slipper 
välja enskilda lån själva. Vi 
har i möjligaste mån ställt in 
så vi haft låg risknivå och stor 
spridning till många olika lån 
hos alla tre plattformarna 
under det senaste året. Dess
förinnan tog vi relativt sett 
högre risker hos Brocc. 

Beroende på dina inställ
ningar kan det ta olika lång 
tid att få kapitalet investerat 

och återinvesterat. Efterfrå
gan på lån kan vara olika hög 
beroende på kreditrisken du 
som investerare/utlånare tar. 
Räkna inte med att du är full
investerad hela tiden. 

I tabellen ovan är all av
kastning efter respektive 

plattforms avgifter och kre
ditförluster, men före 30 
procent i kapitalskatt. Hos 
Savelend fick vi 10,1 procent 
i ränta efter avgifter under 
2021, men tack vare kredit
förluster blev det bara 6,2 
procent under året. 

Brocc är tvåa med 6,1 pro
cent, trots att utlåningsrän
tan efter avgifter är 8,8 pro
cent. Det kan förklaras av att 
vi under 2021 inte haft någon 
automatisk återinvestering 
av de räntor och återbetal
ningar som vi erhållit, utan 
i stället från juni 2021 ökat 
andelen likvider i depån till i 
nuläget 1 800 kr av 10 000 kr.

I Lunar har vi hela tiden sat
sat på lågrisk medan vi i 
Brocc sänkte riskprofilen un
der 2020 till det val som kal
las för försiktig. Det har gett 
klart lägre intäktsränta 2021. 

Långsiktigt hoppas vi på 
färre förfallna krediter, men 
i nuläget ligger 30 procent av 
kapitalet i depån i krediter 
som gått till betalningsföre
läggande. Broccs bedömning 
är att kreditförlusterna blir 
9,6 procentenheter av det, 
vilket riskerar att sänka av
kastningen rejält framöver. 

Avkastningen före skatt ser 
trots allt stabil ut, då vi un

Alternativa
Alternativa Nya ränteaffärer – del 1

Lönsamma krediter hos   P2P-företagen

Risken är avsevärt högre. Men 
det har lönat sig bättre att vara 
bank än att ha sparkonto.

Analys P2P är fortsatt värt sin 
risk. Av de tre 

plattformar vi testat är 
Savelend sammantaget bäst, 
tack vare bredast bas för 
avkastningen och korta löptider 
för lånen. Att det inte bara 
handlar om privatlån och 
konsumentkrediter ser vi som 
positivt i riskspridningssyfte. 

Tiden mellan investeringsda-
tum och slutdatum för krediten 
kan hos Savelend vara allt från 
några dagar till ett halvår. Det 
handlar därmed inte om flera år 
i bindningstid som hos konkur-
renterna. Enda orosmomentet 

för Savelend är den ojämna 
avkastningen från ett år till ett 
annat, men kreditförluster kan 
realiseras ganska ryckigt.

Du bör därför allmänt räkna 
med en svängig men positiv 
avkastning. Ju fler olika lån-
tagare du får till ditt kapital, 
desto lägre risk. Generellt har 
riskerna i alla tre P2P-platt-
formarna varit värda att ta. 
Avkastningarna har varit klart 
högre än på vanliga sparkonton 
med insättningsgaranti. 

Det är svårt att i bedöma kva-
liteten på konsumentkrediter 
och hur högre räntor framöver 
kommer att påverka möjlig-
heterna för låntagarna att 
betala räntor och amorteringar. 

Tveklöst är det bättre att 
vara investerare än låntagare 
när räntorna på vissa lån kan 
vara 13 procent. 

Aktier är en enklare sparform 
tack vare att investeringsspar-
konto och kapitalförsäkring gör 
det mycket lättare att dekla-
rera jämfört med P2P. 

Aktier och aktiefonder ger 
över tid sannolikt en högre av-
kastning även om avkastningen 
lär variera klart mer. 

Definitivt blir det en 
riskspridning till många fler 
sektorer och tillgångar än vad 
krediterna på P2P-plattformar-
na ger. Det går för övrigt att 
investera i aktier i Savelend, 
som är noterade på First North.

Plattformarna för peer-to-peer (P2P) fortsätter att leverera räntor som är 
klart bättre än för sparkonton. Med rörliga räntor kan dessutom avkast-
ningen stiga om Riksbanken höjer styrräntan. Bäst i test blir Savelend.

Savelend är bäst i test
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Alternativa Nya ränteaffärer

A
tt låna ut till 
privatperso
ner och före
tag har aldrig 
varit lättare. 
I stället för 

att du sätter in pengar på en 

bank som i sin tur gör affärer 

med sina kunder kan du via 

förmedlingstjänster få kon

takt direkt med en grupp som 

har behov av att ta lån.
Affärsmodellen kallas på 

engelska peer to peer, förkor

tat P2P, och betyder ungefär 

jämlike till gelike. Att låna ut 

sparkapital via den typen av 

plattformar innebär relativt 

hög ränta. Räntorna är i de 

flesta fall rörliga så om ränte

nivån stiger ökar även din 

ersättning. 
De två P2Paktörerna Brocc 

och Lendify förmedlar bara 

lån till privatpersoner (kon

sumentkrediter), medan 

Savelend även har företags

krediter och inkassoport

följer. 

Vi har testat alla tre med rik

tiga pengar under fjolåret och 

en bit av 2018. För att göra re

sultatet mer jämförbart har 

vi räknat om avkastningen på 

årsbasis för de låneportföljer 

som blev resultatet av de val 

vi gjort hos respektive aktör.

Vi har också vägt in en 

totalbedömning av tjäns

terna. Värt att notera är att 

vårt förstahandsval inte blir 

den aktör som kanske ser ut 

att vara mest attraktiv när 

företagen själva presenterar 

hur fjolåret gick.
Savelend är bäst när de tre 

aktörerna beräknar fjolårets 

avkastning för samtliga 

sina respektive utlånande 

kunder: 7,68 procent efter 

kreditförluster och avgifter. 

Det är cirka 2 procentenheter 

bättre än Brocc och Lendify.

Skillnaden kan delvis 

förklaras av en låg andel 

konsumentkrediter och stor 

andel företagslån, vilket 

sannolikt innebär högre risk 

och bör ge högre förväntad 

avkastning. 
För våra egna portföljer kan 

vi konstatera att Savelend 

gav sämst avkastning på års

basis.
Brocc är bäst när vi mäter 

avkastning på årsbasis för 

våra egna låneportföljer hos 

respektive aktör: 9,3 pro

cent efter avgifter men före 

kreditförluster. Även här 

bör vägas in att vi för denna  

portfölj har valt en högre 

risknivå.

Vårt förstahandsval blir Len

dify som på årsbasis gav oss 

en avkastning på 4,9 procent 

(se motivering intill).
Det är svårt att som hugad 

utlånare veta om de avkast

ningssiffror som respektive 

aktör presenterar är direkt 

jämförbara. Vad gäller risk

bedömningen för enskilda 

låntagare är den snarast 

omöjlig att göra på egen 

hand. Valen som görs via 

tjänsterna är schablonartade.

Till skillnad från när du 

sätter in pengar i en vanlig 

bank finns ingen insättnings

garanti där staten garanterar 

upp till 950 000 kr per person 

om motparten går omkull. 

För att hantera den högre 

risk som det innebär bör du 

bara ha en mindre del av ditt 

kapital i P2Plån och sprida 

exponeringen på flera mot

parter. 

Alla tre plattformar har val

bara funktioner som automa

tiskt skapar en portfölj med 

flera lån där riskerna sprids. 

Vi rekommenderar även att 

du i de val som går att göra 

via tjänsterna satsar på de 

säkraste lånen.
När vi satt in 10 000 kr på 

respektive plattform har vi 

fått som lägst cirka 40 olika 

låntagare. Det motsvarar max 

2,5 procent av ditt kapital per 

motpart, vilket begränsar 

kreditriskerna för respektive 

lån. Större exponering än så 

avråder vi från.
Kreditförlusterna under 

2019 var överkomliga, enligt 

de uppgifter vi fått från res

pektive aktör. Hos Brocc för

lorade kunderna som grupp 

2,5 procent av utlånat kapital 

i kreditförluster. Hos Lendify 

var motsvarande andel 1,5 

Bättre betalt när du är   banken
Förmedlarna lockar med 5–8 procents avkastning  

när du lånar ut dina sparpengar. Vi testar tjänsterna 

med riktiga pengar och väljer en favorit. 

procent och hos Savelend 0,2 

procent. 
Lendify har en kreditför

lustfond för utlånare som 

använder deras autoinvest

konto i stället för att på egen 

hand välja enskilda lån. Fon

Räntor Vi har investerat  

10 000 kr i vardera 

plattform vid tre olika 

tidpunkter. 
Vi valde säkrare lån med 

relativt låg risk i Lendify och 

det mer offensiva inves ter

ingsvalet hos Brocc med hög

re risk och längre löptider. 

Tabellen visar dels total 

avkastning efter avgifter men 

före skatt, dels avkastning 

omräknad på årsbasis.

Nettoutlåningsräntan 

avser räntan efter avgifter 

men före eventuella kredit

förluster. Några sådana har 

ännu inte konstaterats, men i 

kolumnen ”Sena lån” framgår 

att ett antal låntagare ligger 

efter med betalningar.

Förväntad avkastning är 

behållningen efter de kredit

förluster som Brocc beräknar 

ska uppstå. För övriga två 

finns inte motsvarande upp

gift. De har lägre risknivå.

För Lendifyportföljen finns 

hittills inga lån hos kronofog

den. För Savelendportföljen 

är andelen konsumentkredi

ter låg.
Slutkurs för avkastning i 

tabellen är den 21 februari. 

Vår favorit

Lendify och Brocc har bäst in

formation i nuläget. Savelend 

har nyligen bytt sin tekniska 

Placeringsguiden har lånat 

ut pengar via tre svenska 

förmedlare. Så här långt har 

det lönat sig. 

”Vi tror mer på 
riskspridning 
än förlustfond”
Ludwig Pettersson,  

Savelend

Så har våra tre låne-   portföljer gått
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Alternativa

Bättre betalt när du är   banken

den ska täcka upp kredit

förluster så långt att ditt 

nominella kapital på kontot 

inte minskar. Du behöver 

däremot fortfarande betala 

avgifterna och fonden täcker 

inte ränteintäkter.

Savelends vd, Ludwig Pet

tersson, anser att en kredit

förlustfond inte är fördelak

tigt för kunden.
– Vi tror mer på risksprid

ning och att leverera bättre 

avkastning till våra investe

rare och en kreditförlustfond 

kostar mer för investerare än 

vad det smakar, säger Ludwig 

Pettersson.
Även Brocc har i nuläget 

valt att avstå från att erbjuda 

en kreditförlustfond. 

Den avkastning vi fått så 

långt på alla tre plattformar

na är lockande i tider av låg 

inflation och låga räntor. Till 

riskbilden hör förstås att alla 

verksamheterna är relativt 

nystartade och varken deras 

Så har våra tre låne-   portföljer gått

Brocc
Lendify Savelend

Startdatum
Augusti 2018 Februari 2018 Januari 2019

Avk totalt sedan insättning, % 13,95
9,03

4,59

Vår avk omräknad på årsbasis, % 9,3
4,9

4,6

Utlåningsränta, %
8,95

4,62 Saknas, lanseras senare i år.

Förväntad avkastning, % 6,73
Saknas. Saknas.

Antal lån just nu
46

63
71

Sena lån Nio, varav sju är hos kronofogden. 

Det motsvarar 19,7 % av utlånat 

kapital. Brocc räknar med att 

kreditförlusterna blir 564 kr, vilket 

motsvarar 5,6 % av kapitalet. 

Fyra, varav noll hos kronofogden. Savelend ger inte ut de uppgif-

terna då andelen konsumentkre-

diter i portföljen bara är  
10 procent.

Kreditförluster
Inga än. Inga än. Inga än.

plattform och har ännu inte 

lanserat funktioner för allt du 

vill veta om dina lån. Framöver 

kan Savelend bli intressantare 

eftersom du via den här platt-

formen även har möjlighet att 

låna ut till företag.

Lendifys andrahandsmark-

nad som öppnar för att båda 

sälja och byta befintliga lån är 

det ett klart plus i kanten. 

De högre räntorna vi fått 

hos Brocc mätt på årsbasis kan 

förklaras av att vi valt att ta 

högre risk i den portföljen. Det 

är svårt att dra slutsatser från 

avkastningen i relation till de 

underliggande riskerna. 

Sammantaget framstår Len-

dify med viss tvekan som det 

bästa alternativet och bli vårt 

förstahandsval som på årsbasis 

gett en attraktiv avkastning på 

4,9 procent. 

Så här kommer du i gång

1 Skapa ett konto på en 

plattform. 
2 Sätt in pengar.

3 Välj riskprofil och risk-

spridning. 
Hos Lendify kan du välja 

maximal löptid fem år. Om du 

inte gör det får du även längre 

löptider, vilket höjer både 

risk och förväntad avkastning 

något. 
Hos Savelend kan du välja 

hur stor andel av ditt kapital 

du vill ha per enskilt lån i 

portföljen. Max 1 procent är 

ett vettigt riktmärke. 

Hos Brocc väljer du mellan 

riskklasserna ”försiktig” och 

”bred”. Med den förstnämnda 

väljs bara lån i de säkraste 

kreditklasserna, vilket innebär 

lägre ränta. 
4 Använd autoinvesterings-

funktionerna. 
I den mån du alls kan välja 

vilka enskilda personer att 

låna ut pengar till ska du ta det 

mycket försiktigt. 

Lendifys andrahandsmark-

nad ger möjligheten, men för 

att enkelt få bra riskspridning 

är autoinvesteringstjänsten 

bäst.

5 Välj om du vill ta ut pengar 

regelbundet eller inte. 

Hos Brocc kan du välja att 

varje månad få räntan utbetald 

till konto hos din vanliga bank. 

Finns inte den möjligheten 

kan du alltid göra ett manuellt 

engångsuttag om din likviditet 

räcker. 
Har du inte likviditet får du 

stoppa din autoinvesterings-

funktion och vänta på att 

räntor och återbetalningar ska 

fylla på dina likvider.  

Vad kostar det?

I vår jämförelse ger oss Len-

dify lägst räntor, vilket beror 

på att vi genom våra val för 

denna portfölj har prioriterat 

låg risk. Avgiften kan därmed 

te sig hög relativt vår ersätt-

ning för de enskilda lånen 

med lägst ränta.

Exempelvis gav ett nu avslu-

tat lån i portföljen 1,4 procent. 

Utgår vi från att Lendify då har 

tagit ut sin lägsta avgift på 1 

procent är det en stor andel av 

den ränta på 2,4 procent som 

låntagaren i så fall har betalat.

 

Lönar sig risken?

Broccs högre räntor har hittills 

lönat sig, men avkastningen 

kommer att sjunka. 7 av de 46 

lån som nu ingår i vår portfölj 

hos Brocc finns hos kronofog-

den på grund av att låntagarna 

inte betalat i tid. 

Hos Lendify utnyttjade vi 

möjligheten att välja max fem 

års bindningstid via funktionen 

Autoinvest kort. Det ger oss 

lite lägre ränta, men också 

lägre kreditrisk tack vare kor-

tare löptid. 
Hos Savelend valde vi en 

begränsning att fördela max 1 

procent av kapitalet per lån för 

att få god riskspridning. 

Vad som lönar sig bäst netto 

över tid återstår ännu att se. 

Broccs förväntade avkastning 

är teoretisk, men indikerar 

ändå att vi till slut ska få bättre 

avkastning än hos konkurren-

terna.

Våra portföljer

Avkastning peer-to-peer-lån 
Peer-to-

peer
Avkastning, procent

2019 2020 2021 2022
(jan–
april)

Snitt

Brocc 9,5 8,5 6,1* 4,2 8,0
Lunar 4,2 4,0 2,5* 4,1 3,6
Savelend 4,5 11,0 6,2 2,4 7,2
Medel 6,1 7,8 4,9 3,6 6,3

Kommentar: 
Avkastningen 
per kalenderår 
är efter avgifter 
och realiserade 
kreditförluster. 
2022 är hittills i 
år, ej omräknat  
till årsbasis. 

Så här gjorde vi: Vi har från och med januari 2019 haft cirka  
10 000 kr per P2P-plattform och i möjligaste mån varit fullinves-
terade. Avkastningen är de ränteintäkter efter avgifter som rap-
porterats till Skatteverket, vilket innebär att avkastningen är före 
kapitalskatten på 30 procent. Ingen ränta-på-ränta-effekt då vi 
löpande tagit ut allt kapital som överstigit 10 000 kr per depå.

* I oktober 2021 slutade vi att återinvestera räntor och amorteringar hos Lunar, så det 
investerade kapitalet har därefter krympt till 7 267 kr medan resten varit i likvider. I 
Brocc har andelen likvider ökat från juni 2021 till 1 800 kr i nuläget. Att allt kapital 
inte varit investerat har påverkat avkastningen negativt.

Del 2
vi granskar  

riskerna i P2P

Placeringsguiden nr 3/2020

Savelend

+7,2%

Lunar

+3,6%


