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Kjent statistikk

• Husholdningenes gjeldsbelastning har lenge vært på 

et historisk høyt nivå, og fortsetter å øke

• Forbrukslån utgjør en liten andel av den totale gjelden, 

men vokser dobbelt så raskt som den generelle 

kredittveksten til husholdningene

• I 2016 var veksten i forbrukslån på 15,3 %

• Forbrukslån står for omtrent 12 % av husholdningenes 

renteutgifter

• Misligholdet på forbrukslån er moderat, men likevel 

høyere enn for andre lån



Husholdningenes samlede gjeld og 

forbrukslån

Kilde: Norges Bank



Renteutgifter på forbrukslån i 

prosent av totale renteutgifter

Kilde: Norges Bank



Eksempel fra Norges Bank

Med rentenivået ved utgangen av første 
halvår 2016 hadde et forbrukslån på 200.000 
kroner like store renteutgifter som et 
boliglån på rundt 1 million kroner.

Hentet fra rapporten Finansiell stabilitet 2016



Forbruksgjeld og gjeldsordning

• Poppe og Lavik (2013 SIFO). Hvorfor øker antall 

gjeldsordningssaker i Oslo? 2013. Studie av 

gjeldsordningssaker i Oslo i henholdsvis 1999, 2004 og 2011

• Forbruksgjeld går igjen i et økende antall søknader om 

gjeldsordning, og andelen søkere med høy forbruksgjeld 

øker i perioden

• Den gjennomsnittlige relative gjeldsbelastningen i 

gjeldsordningssøknader er omtrent den samme i 2004 og 

2011, men andelen gjeld som utgjør forbruksgjeld har mer 

enn doblet seg i perioden



Finanstilsynet utvidet 

utvalget av aktører i 

kartleggingen av 

forbruksgjeld med fem 

foretak per 31.12.2016. 

Dette er foretak som hadde 

startet opp det siste året 

eller hadde utvidet 

virksomheten med 

forbrukslån.

«God lønnsomhet over 

lengre tid har gjort 

forbrukslån til et 

satsningsområde for 

etablerte foretak, i tillegg 

til at det er et attraktivt 

segment for nye 

tilbydere.» Finanstilsynet, 

Resultatrapport for 

finansforetak 2016.

Utviklingen i bransjen



Utviklingen i markedsføringen

Markert økt markedsføringspress på 

forbrukerne

• Økt omfang

• Alle kanaler

• Nye teknikker

• En mer pågående tone



Kredittmarkedsføringen er over alt

Trenger du trenger penger nå? - Svar med en gang.Opp til 600.000kr 
!Annonse! www.banknorwegian.no/Trenger+penger "' 
17.8% 65000 5år Kost30872 Tot95872 

Tilbud med en gang - Inntil 600 000 kr Rask prosess - Bankld - Rentetilbud straks 
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«Det er helt klart mer kreditter tilgjengelig 

i markedet nå, enn for ti år siden, men 

samtidig har nok nordmenns holdning til 

det å oppta kreditt endret seg. Det er 

både et holdningsproblem og et 

samfunnsproblem, hvis det går ut av 

kontroll.» 

Richard Harborg, Markedssjef i Bisnode Norge, 7.3.2017



Stop drea111ing 
0111 nyttår i solen. 
Nlake 1t happen. 
Les mer om våre kredittkort og 
forbrukslån på remember.no 



Ikke utsett gleden, utsett betalingen! 

li'fj(j Søk produkt/kategori m g/ 
00 

Soverom Baderom Kontor Stue Oppbevaring Gardiner Hage Interiør 

JYSK goes BIG - SPAR OPPTIL SO% 

Salgs- og leveringsbetingelser UTSETT BETALINGEN, IKKE GLEDEN AV ETT NYTT HJEM! 
Click & Collect - Reserver online 
og hent i butikken JYSK tilbyr finansieringsalternativer på kjøp over 2500.- kroner. Vi har konkurransedyktige betingelser på finansiering av møbler 

og interiør til ditt hjem. 

Lån Penger Refinansiering Slik fungerer Pengi FAQ Kontakt 

Har du kjøpt al le julegavene dine ennå? 

Slipp økonomiske bekymringene· Pengi sammenligner opptil 15 lånetilbud. 



Krav etter dagens regulering 1

• Det skal gis tydelige prisopplysninger i all 

markedsføring av lån og kreditt

• eff.rente 18,3 %, 65.000, o/5 år, kostnad: 

32.622, Totalt: 97.622



Krav etter dagens regulering 2

• Markedsføringslovens regler – urimelig 

handelspraksis og villedende 

markedsføring



Forskrift om god 

kredittmarkedsføring

• Markedsføring som spiller på 

forbrukerens impulsivitet

• Markedsføringsteknikker som tilslører pris 

og kostnader

• Markedsføring av kreditt skal ikke 

oppfordre til uansvarlig låneopptak



Raske lån



Standssalg og telefonsalg



Bonuser og rabatter



Bransjenormen er et bra tiltak, men 

løser ikke behovet for en forskrift

• Kan ikke håndheves av 

Forbrukerombudet – ingen formelle 

sanksjoner

• Gjelder kun medlemmer

• Dekker langt mindre

• Bedre kontroll over egen markedsføring -

affiliates



Forskriften vil 

Dempe markedsføringspresset

Gi regler som kan håndheves

Gi like konkurransevilkår



ENKLERE OG TRYGGERE MARKED FOR FORBRUKERNE

www.forbrukerombudet.no


