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UDLÅNSUNDERSØGELSE, 1. KVARTAL 2021 

Øget låneefterspørgsel 
fra privatkunder 

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 

2021 svarer flere banker, at låneefterspørgslen både 

fra deres eksisterende og nye privatkunder er øget 

fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Bankerne næv-

ner bl.a. større aktivitet på boligmarkedet som en 

mulig forklaring på den øgede låneefterspørgsel.  

Forøgelsen i låneefterspørgslen fra eksisterende 

kunder svarer til et nettotal på +14,8.
1
 Tilsvarende 

lander nettotallet for nye privatkunders efterspørg-

sel på +26,1. Nettotallene skal ses i forhold til den 5-

trinsskala, som bankerne benytter til besvarelsen af 

udlånsundersøgelsen, hvor værdien 0 svarer til en 

uændret låneefterspørgsel, og +50 svarer til, at lå-

neefterspørgslen er øget lidt. Man skal dog mere 

end 3 år tilbage, siden bankerne samlet set sidst 

meldte om tilsvarende forøgelser i låneefterspørgs-

len fra privatkunderne. 

Også øget efterspørgsel hos realkredit 

De adspurgte realkreditinstitutter svarer samlet set 

også, at efterspørgslen fra eksisterende såvel som 

nye privatkunder er øget fra 4. kvartal 2020 til 1. 

kvartal 2021. Vægtet med realkreditinstitutternes 

respektive markedsandel svarer forøgelsen i låneef-

terspørgslen til et nettotal på +36,9.
1
 

Ikke tydelig afsmitning på udlånet endnu 

I løbet af de første 2 måneder af 1. kvartal 2021 er 

de adspurgte bankers udlån til deres privatkunder 

reduceret med 7,6 mia. kr., mens realkreditinstitut-

ternes udlån er steget med 18,3 mia. kr.
2
 De ad-

spurgte banker dækker tilsammen 87 pct. af danske 

privatkunders bankudlån, mens de adspurgte real-

kreditinstitutter dækker det samlede realkreditudlån 

til danske privatkunder. 

Yderligere fald i låneefterspørgsel fra erhverv 

Med et nettotal på -17,8 er låneefterspørgslen fra 

bankernes eksisterende erhvervskunder faldet lidt 

fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Det er 3. kvartal 

i træk, at bankerne samlet set svarer, at låneefter-

spørgslen fra deres erhvervskunder er faldet sam-

menlignet med det foregående kvartal. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 
 

1
 Nettotallet er bankernes svar vægtet med deres respektive markeds-

andel. 
2
 Ændring i udlån til danske 'Lønmodtagere, pensionister mv.' er ud-

regnet som summen af nettotransaktioner i januar og februar 2021, 

nominel værdi. 

 Kvartalsvis ændring i låneefterspørgsel fra 

bankers privatkunder 
  

 

 

 

 

Anm.: Privatkunder dækker i udlånsundersøgelsen over 'Løn-

modtagere, pensionister mv.' Skalaen går fra 'faldet en 

del' (-100) til 'øget en del' (100). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Udlaansundersoegelsen-20210413.aspx

