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1 Introduktion:

Forbrugslån blandt unge voksne
Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden viste i
rapporten Økonomisk mistrivsel blandt unge
voksne, at 11,4 % af de 18-30 årige har gentagne betalingsproblemer1, hvilket betyder, at
de flere gange inden for et år ikke har været
i stand til at betale deres regninger til tiden.
Denne gruppe unge trives markant dårligere
end deres jævnaldrende, både hvad angår
livstilfredshed, økonomisk tryghed og helbred. Unge, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, oplever samtidig en
række sociale og materielle afsavn, der kan
have langsigtede konsekvenser. Fx har de i
mindre grad råd til tandlægebesøg, ordineret
medicin eller socialt samvær med vennerne
(Forbrugerrådet Tænk 2018).
Vi ved, at når man som ung først er kommet
i økonomisk uføre, og de økonomiske problemer har udviklet sig til gældsproblemer,
kan det være virkelig svært at få rettet skuden
op. Gældsproblemer påvirker de unge negativt mange år ud i fremtiden og kan være en
hæmsko for fx boligkøb eller ønsket om at
stifte familie. Låntagning har en naturlig sammenhæng med betalingsproblemer – hvad
enten de unge har stiftet gæld for at kunne
betale deres regninger, eller omvendt, at

låntagningen i sig selv medfører betalingsvanskeligheder. Derfor stiller vi i denne rapport
særligt skarpt på unge voksnes låntagning.
Låntagning er blevet en normaliseret del af
vores hverdagsliv, og danske husholdninger
er mestre i at optage gæld (Nationalbanken2).
Et lån kan være relevant til at finansiere køb
af bolig og varige forbrugsgoder som biler
eller egentlige investeringer, som f.eks. uddannelse. Omvendt kan lån til at finansiere sit
løbende forbrug være en risikofyldt adfærd.
I dag låner forbrugerne netop ikke kun til
boligen, men finansierer også i stort omfang
deres forbrug med lånte penge (Danmarks
Statistik3). Den øgede låntagning til forbrug
har først og fremmest rod i 1970’ernes liberalisering af kreditmarkedet, der har betydet, at der i dag er et utal af muligheder
for at forbruge på kredit – og dermed for
at opbygge usikret gæld. Samtidig ser vi en
kulturændring, hvor langvarig opsparing og
øremærket forbrug afløses af mere impulsivt
kreditbaseret forbrug (Poppe og Böcker Jakobsen 2009). Et forbrug, der handler mere
om adgangen til forbrugsydelser end ejerskabet af dem.

1
De unge er i spørgeskemaet blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål: Hvor ofte har du inden for det seneste år
oplevet, at du ikke var i stand til at betale en eller flere af følgende udgifter til tiden? Til spørgsmålet hører 5 regningstyper, fx
husleje eller renter og afdrag på gæld i boligen. Hvis de unge inden for et år har været i restance med den samme regningstype
to gange (eller oftere), betragtes de som havende gentagne betalingsproblemer.
2
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/tema/Sider/Husholdningernes-formue-og-g%C3%A6ld.aspx (2017)
3
Der er lavet et udtræk fra Danmarks Statistiks Statistikbank på variablen MPK30: Forbrugerkredit. Der er set på typen
Blankolån: kontantlån uden sikkerhedsstillelse, som ikke er tilknyttet købe- eller kontokort. Der ses en markant stigning i udlånet
af blankolån i perioden fra 1 kvartal 1999 (3683 mio. kr.) til 1 kvartal 2018 (6710 mio. kr.).
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I dele af unge-generationen er lån til hverdagsforbrug også udbredt. Kreditmulighederne ses som en vej til at opnå den ønskede
livsstil og for at deltage på lige fod i sociale
fællesskaber med andre unge. For nogle unge
kan lånemulighederne tilmed blive en nødvendighed for at kunne finansiere hverdagens
udgifter og forbrug. En sådan låneadfærd

øger unges risiko for at komme i varige gældsproblemer. Derfor sætter denne rapport særligt fokus på forbrugslån. Rapporten belyser
mængden og typen af lån hos unge voksne og
ser samtidig på helt nye tal for sammenhængen mellem låntagning og hhv. betalingsproblemer og impulsiv adfærd.

Datagrundlag og analysemetoder
Rapporten er baseret på spørgeskemadata fra en national undersøgelse blandt 1932
unge i alderen 18-30 år. Data er indsamlet af Rådgivende Sociologer i foråret 2017
via online spørgeskemaer suppleret med telefoninterviews. I denne undersøgelse
arbejdes der med et analyseudvalg på 1924 unge. 8 unge er frascreenet, da de havde
svaret Ved ikke på lånespørgsmålet.
Rapportens grafikker er baseret på frekvensfordelinger og krydstabeller. Der er anvendt x²-test til at teste for statistisk afhængighed mellem fordelinger, mens forskelle
mellem andele er testet med t-test. Der er anvendt et signifikansniveau på 0,05, og
alle tests er signifikante, medmindre det kommenteres i noten. Se mere om undersøgelsen, herunder bortfald og generaliserbarhed, i metodeappendiks.
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Kapitel 2:

Unge voksnes låntagning:
Hver fjerde ung har forbrugslån
Det er i ungdomslivet, at mange unge første
gang stifter bekendtskab med kreditmarkedet, når de som 18-årige bliver myndige og får
mulighed for at optage lån. Vi har i undersøgelsen bedt de unge svare på, om de aktuelt
har et eller flere lån fra en bruttoliste på 12
låntyper4. Resultatet viser, at hver anden ung
i alderen 18-30 år har optaget lån (51 %) – en
andel, der stemmer overens med andre undersøgelser på området (se fx Unge, gæld og
opsparing, Finans Danmark 2018). Andelen

af unge, der har lån, er uforandret i perioden
2015-2017.
Unge, der har lån, har i gennemsnit optaget to typer af lån. Der er dog stor variation
blandt de unge, og en mindre andel har lån
af mange forskellige typer samtidig. 14 % af
de unge låntagere har således tre eller flere
forskellige typer af lån (figur 1). Billedet kan
vise sig at være endnu mere omfangsrigt, da
data ikke kan afsløre hvor mange lån af de
forskellige låntyper, den unge har.

Figur 1: Omfanget af unges låntagning opgjort som antal låntyper, den unge har
Låntagere 51 %

Note: n = 1924
4
Spørgsmålet lyder: Angiv venligst alle de lån, du har på nuværende tidspunkt, inklusiv de lån som du har i fællesskab
med en eventuel partner.
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De 12 låntyper er i analysen tematiseret til fire
overordnede lånekategorier (se forklaringsboks). Overordnet knytter denne opdeling sig
til, at lånene er forskellige i deres natur. Boliglån er et investeringspræget lån, ofte med
lang løbetid, og hvor der stilles store krav til
lånernes økonomiske formåen. SU-lån er et
statsfinansieret lån, der giver unge mulighed
for at fokusere på deres studier mod forventningen om, at de kan øge deres indtægt ved
afsluttet uddannelse. Lån af familie og venner
skiller sig ud ved, at de etableres uden om
det gængse lånemarked, mens Forbrugslån
er ikke øremærkede lån til forbrug, der ofte
optages uden sikkerhed og på meget kort tid.
Figur 2 giver et overblik over udbredelsen af
de fire lånekategorier blandt unge voksne.

Figur 2: Overordnede låntyper blandt 18-30
årige.

Note: n = 1924

1 ud af 4 unge har en type af forbrugslån,
hvilket gør denne kreditform til den mest
udbredte. SU-lånet er også populært blandt
unge voksne – 23 % har dette lån. Derefter følger henholdsvis boliglån og lån hos familie og
venner, der begge findes hos 16 % af de unge.

Sådan definerer vi lån
Vi har i undersøgelsen bedt de unge angive, hvilke aktuelle lån de har, inkl. de lån
de har optaget sammen med en partner. Spørgsmålet indeholder en bruttoliste på
12 låneformer, der efterfølgende er kategoriseret til fire overordnede lånekategorier.
Forbrugslåns-kategorien er en bred kategori, der dækker over kontantlån og kreditter udstedt af enten banker eller finansieringsselskaber uden sikkerhed. Inkluderet i
denne kategori er også afbetalingsordninger.
•
•
•
•

Boliglån: Lån til bolig optaget i bank eller realkreditinstitut
Forbrugslån: Forbrugslån optaget i bank, sparekasse eller hos finansieringsselskab (inkl. billån), udnyttet kassekredit eller bevilget overtræk, udnyttet kredit
på kreditkort, kviklån, afbetalingsordning eller et udnyttet kontokort til butik
SU-lån
Lån af familie og venner.

Ved ikke svar indgår ikke i analysen. Andet svar er ikke medtaget i grafikken (2 %).
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Ser vi nærmere på, hvilke forbrugslån, de
unge har optaget, så er der klare præferencer
(figur 3). Et forbrugslån i banken er det mest
udbredte lån (11 %) efterfulgt af en afbetalingsordning (8 %). Omvendt er fx kviklånet,
der har været i søgelyset de seneste år, en låneform, der sjældent optages blandt de unge
(1 %). Der skal dog her tages højde for mørketal. Pga. spørgemetoden kan vi udelukkende
udtale os om de unges nuværende lånesituation, altså et øjebliksbillede. Kviklån er,

som navnet beskriver, en kortfristet låneform, der ofte tilbagebetales indenfor 3
måneder, og det er derfor vanskeligt at få det
fulde billede af lånets udbredelse5. Der er
dog formentlig tale om et underkantsskøn,
da det er kendt fra surveyforskningen, at
adfærd, der anses som socialt uacceptabelt
i befolkningen, underrapporteres (Krumpal
2013). Netop kviklån har i de seneste år være
udskældt som låneform i medierne.

Figur 3: Udbredelsen af forbrugslån blandt 18-30 årige

Note: n = 1924

5
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en kortlægning af kviklånsmarkedet (2015) gennemført en forbrugerundersøgelse blandt danskere, der har optaget mindre forbrugslån på max 12.000 kr. 5 % angiver at have optaget denne låntype, heraf
er 43 % unge (Konkurrence & Forbrugerstyrelsen 2015).
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Figur 4 viser udviklingen af de enkeltstående
lån i perioden 2015 til 2017. For de fleste låntypers vedkommende er der kun sket mindre

forskydninger i forhold til, hvor hyppigt de
optages af unge.

Figur 4: Fordeling af 18-30 åriges aktuelle lån i henholdsvis 2015 og 2017.

Note: n (2015) = 2076, n (2017) = 1924.

Køb på afbetaling er en kreditform, der er
anvendt hyppigere i 2017 end i 2015. Andelen
af 18-30 årige med afbetalingsordninger er
således steget fra 5 % til 8 %6. En af forklaringerne på den voksende udbredelse af afbetalingsordninger er væksten i e-handel, hvor
danskerne i perioden 2016-2017 satte omsætningsrekord (FDIH 2017). I forbindelse med
køb på internettet tilbyder mange e-shops et

6

finansieringstilbud, hvor det fulde beløb ikke
betales med det samme, men hvor restbeløb
i stedet afdrages i rater. I det fysiske rum ses
der også massiv markedsføring af afbetalingsordninger. I denne undersøgelse har vi anlagt
et særligt fokus på køb på afbetaling, der er
en låneform, der findes meget lille viden om
i Danmark, ikke mindst i forhold til udbredelsen blandt unge voksne (kap. 2.2).

Forskellen er stærkt signifikant; p<0,001 (t-test for forskelle mellem andele i uafhængige stikprøver).
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2.1 Unge med risikable forbrugslån har
også andre lån

Vi har indtil nu dokumenteret, at unge voksne låntagere i gennemsnit har 2 lån, og at
nogle unge har langt flere. I figur 8 har vi ind

delt låntagerne i to grupper (enkelt lån/flere
lån) for at se, hvordan lånemønstret udvikler
sig i takt med, at den unge får mere erfaring
på kreditmarkedet.

Figur 8: Fordeling af låntyper blandt 18-30 årige låntagere, opdelt på antal låntyper, den unge
har.

Note: n (kun én låntype) = 460, n (flere låntyper) = 515.

Blandt unge med kun ét lån er det mest
almindeligt at have optaget enten et SU-lån
eller et lån hos familie og venner (begge 27
%). Kviklån og kontokort til butikker er derimod aldrig de unges eneste lån. Det er også
meget sjældent, at unge udnytter kreditten
på et kreditkort, får et bevilget overtræk eller
tager et forbrugslån hos et finansieringsselskab, hvis de ikke i forvejen har andre lån.
Omvendt ser vi, at alle låntyperne er langt
mere udbredte blandt gruppen med flere lån.

Her har 6 ud af 10 et SU-lån, mens 1 ud af 3
har hhv. et boliglån, et realkreditlån eller et
forbrugslån i banken. Samtidig viser tallene,
at forbrugslån optaget udenfor bankerne udbredes – 25 % af de unge flergangslånere har
fx en afbetalingsordning mod 5 % af de unge
med kun ét lån. Også kassekredit (23 %) og
forbrugslån hos et finansieringsselskab (13 %)
er forholdsvist udbredte, så snart de unge har
mere end ét lån i forvejen.
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Vi kan på baggrund af tallene se antydningen
af en tendens, hvor unges låntagning udvikler
sig fra de billigere låneformer med lav rente
til den bredere gruppe af forbrugslån. Det
indikerer, at de unge bliver mere risikovillige
i takt med, at de bevæger sig ud på det brede
forbrugslånemarked. Bevæggrunden kan
være, at den unge har udtømt andre lånemuligheder og fx fået nej i banken eller ikke
har mulighed for at optage SU-lån eller at
låne af familien. Udviklingen peger dog også
i retning af et livsfaseperspektiv, hvor unge
optager lån i takt med, at deres behov og livssituation udvikler sig, og det fx bliver aktuelt
med et lån til boligen eller et forbrugslån til at
dække hverdagsudgifter som fx en bil. Sammenhængen mellem livsfase og låntagning
behandler vi mere dybdegående i kapitel 3.

2.2 Unge voksne køber telefonen på
afbetaling

I lyset af den digitale udvikling er køb på afbetaling en kreditform, der har vundet hastig
udbredelse de senere år. Afdragsordningen er
i dag blevet en kreditmulighed, som de fleste
online forretninger tilbyder forbrugerne,
når de skal vælge betalingsmetode, og den
enkelte forbruger har dermed i selve købsøjeblikket mulighed for at sætte sig i gæld. Køb
på afbetaling dækker over en bred gruppe af
aftaler: fra omkostningsfrie ordninger med
0 kroner i renter og gebyrer til dyre finansieringsordninger med ÅOP på mere end 20 %
og høje, månedlige afdrag. Hvor det tidligere
primært var større eller dyrere forbrugsgoder, der kunne finansieres med afdrag, så
er der i dag ingen begrænsninger, når det
kommer til produktkøb – selv aftenens pizza kan finansieres med en afdragsordning.
Samtidig er markedsføringen af de afdragsfrie
køb intensiveret, og tilbuddet om at udskyde
betalingen fremhæves på spidsfindig vis, fx
med lave månedlige betalinger og samlede
produktomkostninger skrevet med småt (Forbrugerrådet Tænk 2015 & 2018).

Afbetalingsordninger er, som allerede dokumenteret, i vækst. 8 % af de unge i 2017 havde
en afbetalingsordning. Da køb på afbetaling
er en kortfristet betalingsmetode, har vi også
bedt de unge om at kigge 5 år tilbage i tiden
for at få et mere generelt billede af deres
erfaringer med denne kreditform. Som det
ses i figur 5, har knap hver tredje ung (29 %)
min. én gang benyttet sig af køb på afbetaling. Afdragsordningen er dermed en måde
at finansiere sit forbrug på, som mange unge
har erfaring med. Når vi spørger de unge om
deres præferencer for at udskyde betalingen,
er det dog kun 13 % af de unge i vores undersøgelse, der ligefrem foretrækker at afbetale
frem for at betale hele beløbet på én gang.
Endvidere viser figur 5, at kun 12 % angiver, at
de har købt på afbetaling flere gange de seneste 5 år. Det kan enten skyldes, at de unge har
haft dårlige oplevelser med afbetalingsordningen, eller at de udelukkende har benyttet
afbetalingsordningen som en nødløsning.
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Figur 5: Unges erfaring med køb på afbetaling

Note: n = 1923. Spørgsmålet lyder: Har du optaget en afbetalingsordning inden for de seneste fem år? Fx til køb af tøj, sko, telefon
(også køb via abonnement), briller, mad eller oplevelser. Du skal ikke medtænke køb af bil eller hus.

Teleindustrien er en af de brancher, hvor køb
på afbetaling længe har været en mulig finansieringsform, og vores undersøgelse bekræfter da også, at det er telefonen, de unge oftest
finansierer med afdrag. 70 % af de unge, som

har erfaring med at købe på afbetaling, har
således optaget lånet for at finansiere en
telefon. Også briller (16 %) og computere (13
%) bliver relativt hyppigt erhvervet gennem
afbetalingsordninger.

Figur 7: Formålet med afbetalingsordningen

Note: n = 554. De unge er blevet bedt om ikke at medtænke køb af bil eller hus, når de svarede på spørgsmålet.
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Det er i den sammenhæng interessant, at
det også netop er telefonselskaberne, der
oftest registrerer unge som dårlige betalere i
RKI (Finans Danmark, 2018). Mobiltelefoner
har dog ofte kort levetid, og går telefonen i
stykker, eller er den ikke forsikret og bliver
stjålet, kan den unge hænge på afbetalingen
længe efter. Vælger den unge samtidig at
erhverve sig en ny telefon på afbetaling, kan
de mange afdrag blive en stor belastning for
økonomien.
Rente- og gebyrfrie afbetalingsordninger kan
være en fornuftig betalingsløsning i nogle
situationer. Vi ved dog fra tidligere undersø-

gelser, at et køb på afbetaling af mange ikke
associeres med gældsætning, men blot som
en forlænget betalingsfrist. For nogle unge
bliver det ligefrem en sovepude, idet de alt
for let kan opbygge en forbrugskultur, der
ikke er råd til. Konsekvensen ved at have
mange og dyre afbetalingsordninger kan
være stor. Det kan hurtigt blive uoverskueligt
at holde styr på de forskellige afdragsaftaler
og at få betalt til tiden. Samtidig er en hverdagsøkonomi med mange udgifter til afdrag
sårbar for udsving, og der kan være kort vej
til, at betalingsproblemer opstår (Forbrugerrådet Tænk 2015 & 2018).

Forbrugslån blandt unge voksne Forbrugerrådet Tænk

13

14

Kapitel 3

Hvilke faktorer har betydning for
unges låntagning
Unges vej ind på lånemarkedet skal ses i lyset
af den udvikling, de gennemgår i overgangen
fra ung til voksen. Et ungdomsliv byder ofte
på skift af uddannelse, job, partner og bolig
op til flere gange over en kort årrække, og de
mange forandringer påvirker naturligt økonomien og de finansielle valg, der tages. De

unge kommer samtidig fra meget forskellige
sociale baggrunde og har forskellige livsstile
og forbrugsmønstre, der også påvirker deres
låneadfærd.
I figur 9 ser vi først på sammenhængen mellem låntagning og alder.

Figur 9: Låntagning fordelt på alder

Note: n = 1924
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Ikke overraskende følger låntagningen aldersudviklingen; 82 % af de 30-årige har lån mod
kun 16 % af de 18-årige. Samme udvikling i
unges låntagning tegner sig i andre undersøgelser (Finans Danmark 2018).
På trods af, at de unge som 18-årige har
mulighed for at stifte gæld, så er de fleste
fornuftige og behøver ikke understøtte deres
økonomi med lånte penge. Når de unge er ca.
midt i ungdomslivet, tager låntagningen dog

fart. Det kan skyldes udgifter til etableringsomkostninger som fx indskud til en lejlighed,
eller at den unge flytter hjemmefra og pludselig selv står med alle udgifter. Her kan et lån
til forbrug være en løsning for de unge, der
ikke har en opsparing at tære på. Det bekræftes af figur 10, hvor blot 8 % af de 18-20-årige
har et forbrugslån, mens tallet er steget til 40
% i aldersgruppen 27-30 år. Resultaterne skal
endvidere ses i lyset af, at nogle udbydere af
forbrugslån har en aldersgrænse på 25 år.

Figur 10: Overordnede låntyper blandt 18-30 årige fordelt på alder

Note: n = 1924
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Flere studier bekræfter livsfasens betydning
for gældssætning. I takt med, at de unge
bliver ældre og fx stifter familie, følger der et
mere naturligt behov for at stifte gæld til fx

bolig, bil og et stigende forbrug (Hansen et al.
2009; Poppe & Jakobsen 2009). Samme billede tegner sig i denne undersøgelse (figur 11).

Figur 11: Overordnede låntyper blandt 18-30 årige fordelt på familietype

N = 1924. Obs lille base for enlige med børn. Sammenhængen mellem familietype og lån hos familie og venner er ikke signifikant
(0,920).

Såvel forbrugslån som SU-lån er udbredte
blandt 18-30 årige med børn. Her kan låntagningen være et nødvendigt tilskud til de ekstra omkostninger, der følger med det at blive
forældre, ikke mindst i en ung alder, hvor
økonomien fortsat er under opbygning.
Niveauet af forbrug og gældsætning skal også
ses i sammenhæng med den unges beskæftigelse og indtægtsgrundlag. En høj indtægt
medfører naturligt et højere forbrug (Hansen
et al. 2009), ligesom også forventningen om
fremtidig indtægt påvirker vores nuværende
forbrug. Det bekræftes af analysen, hvor det
er udbredt blandt lønmodtagerne at have

forbrugslån (figur 12). Hvis den unge omvendt
bliver ledig eller står udenfor arbejdsmarkedet, kan der være behov for et tilskud til
økonomien i en periode. Tre af de fire låntyper er da også særligt udbredte blandt unge
uden for beskæftigelse (ledige, på førtidspension, sygemeldt mv.), boliglånet undtaget.
Den udbredte låntagning, særligt de usikrede
forbrugslån, gør denne gruppe sårbar overfor
uforudsete livsbegivenheder eller konjunkturskift, såfremt hverdagsøkonomien ikke
er robust nok til at dække de øgede udgifter
eller et fald i indtægt.
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Figur 12: Overordnede låntyper blandt 18-30 årige fordelt på beskæftigelse

Note: n = 1924. Obs små baser for ledige og personer på orlov. Sammenhængen mellem beskæftigelse og SU-lån er ikke signifikant (0,162).

Baggrunden for unges låntagning er kompleks. Analyserne i denne undersøgelse
tegner et billede af, at låntagning er en praksis, der påvirkes af den unges nuværende
livssituation, men også af forventninger til
fremtiden. En stor andel af de unge formår
frem til midten af 20’erne at leve uden gæld. I
takt med at de unge bliver ældre og begynder
at etablere selvstændige husstande og evt.
stifte familie, udbredes låntagningen. Særligt
forbrugslån benyttes hyppigt både blandt
lønmodtagere og familier med børn, og det
vidner om, at de unge langsomt opbygger et
forbrugsniveau, der ikke kan finansieres med
lønindtægter eller opsparing alene.
Tilliden til fremtiden spiller her en essentiel
rolle, da vi gældsætter os ud fra en forventning om fremtidig indtægt og beskæftigelsesgrundlag. Omvendt er låntagning også
udbredt blandt de unge, der står udenfor
arbejdsmarkedet. Et ubalanceret forhold
mellem indtægter og gældsforpligtelser kan
være problematisk, da de unge ikke har luft

i økonomien til at tage højde for uforudsete
begivenheder som boligskift, skilsmisse mv.
Det må endvidere konstateres, at det er bekymrende, at forbrugslån er udbredt blandt
unge enlige med børn samt unge udenfor
beskæftigelse, da vi ved, at denne gruppe er
i særlig risiko for at komme i betalingsproblemer jf. rapporten Økonomisk mistrivsel
blandt unge voksne (2018).

3.1 Unge med en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund har oftere forbrugslån

Rapporten Økonomisk mistrivsel blandt unge
voksne (Forbrugerrådet Tænk 2018) påviser,
at betalingsproblemer forekommer hyppigere
blandt unge med kort skolegang, særligt unge
med en erhvervsuddannelse. Låntagning kan
udgøre en særlig risiko for de unges økonomi, ikke mindst usikrede lån til forbrug. Vi
har derfor set på sammenhængen mellem
uddannelsesniveau og udbredelsen af forbrugslån. Da mange unge opkvalificerer deres
uddannelsesniveau henover ungdomslivsfa-
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sen, har vi i analysen både benyttet højest
fuldførte uddannelsesniveau og igangværende uddannelse for de unge, der var studerende på undersøgelsestidspunktet7.
Analysen bekræfter overordnet en stærk,
signifikant sammenhæng mellem optagelsen af lån til forbrug og uddannelsesniveau.

Af figur 13 fremgår det, at unge på tværs af
uddannelsesniveau optager forbrugslån. Det
er dog i udbredt grad unge med en erhvervsfaglig eller en kort uddannelse, der optager
lån til forbrug –det har knap hver anden ung.
Til sammenligning er det kun 1 ud af 5 med
gymnasial baggrund, der har et forbrugslån.

Figur 13: Andelen af 18-30 årige med forbrugslån fordelt på højest fuldførte uddannelsesniveau

Note: n = 1922

7
Det skal bemærkes, at analyseudvalget ikke er repræsentativt for uddannelse. Det betyder, at vi udelukkende kan
udtale os om tendenser. I og med at analyseudvalget indeholder for få unge med grundskole eller en erhvervsfaglig uddannelse
(jf. metodeappendiks), må vi alt andet lige forvente, at der er tale om et underkantsskøn ift. udbredelsen af forbrugslån blandt
denne gruppe.
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Samme billede går igen, om end i mindre
grad, blandt de studerende (figur 14). Her har
1 ud af 3 med en erhvervsfaglig uddannelse
optaget forbrugslån mod kun hver tiende
gymnasieelev.

Resultaterne peger på, at særligt unge med
en erhvervsfaglig baggrund optager lån til for
brug, hvilket gør denne gruppe sårbar overfor negative livsbegivenheder som arbejdsløshed eller brud i parforholdet, hvis ikke der er
tilpas med luft i økonomien.

Figur 14: Andelen af 18-30 årige med forbrugslån fordelt på igangværende uddannelsesniveau

Note: n = 883

3.2 Forbrugslån er udbredt blandt unge %). Tilbøjeligheden til uplanlagte og impulsbaserede køb er særligt en udfordring i dag,
med et impulsstyret forbrug
Rapporten Økonomisk mistrivsel blandt unge
voksne (Forbrugerrådet Tænk 2018) viser,
at impulsstyret forbrug er udbredt blandt
18-30 årige, og at det for en mindre andel af
de unge antager et problematisk niveau (15

hvor markedsføringen af lånetilbud er både
omfangsrig og skræddersyet til at ramme de
unge, dér hvor de er, fx på diverse online
forbrugssites.
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Figur 15: Sammenhængen mellem impulsstyret forbrug og låntagning

Note: n (impulsiv) = 292, n (ikke impulsiv) = 1632. Sammenhængen mellem impulsivt forbrug og boliglån er ikke signifikant
(0,736).

Figur 15 illustrerer, hvordan unge med et
problematisk impulsstyret forbrug langt hyppigere end andre unge har optaget forskellige
typer af lån8. Særligt forbrugslån er udbredt
blandt de impulsdrevne unge (44 %).
Resultaterne underbygger vores viden om
impulsdrevet adfærd – det er således ikke
kun selve forbruget men også finansieringen,

der kan blive problematisk for de unge, der
har svært ved at holde igen i købsøjemed.
Det betyder, at de mange muligheder for at
få hurtig kredit i forbindelse med fx netkøb,
kombineret med en intensiveret markedsføring, kan friste denne gruppe til tage at lån,
de senere vil fortryde, eller som de ikke kan
betale tilbage.

8
Impulsstyret forbrug er målt som en samlet score på et indeks bestående af tre spørgsmål, hvor de unge har tilkendegivet, hvor godt et udsagn passer på dem. Spørgsmålene lyder: Jeg er impulsiv, når jeg handler (fx tøj eller elektronik), Jeg køber
altid mere end planlagt og Jeg foretrækker at bruge mine penge her og nu frem for at gemme til senere. Indekskonstruktionen er
uddybet i Økonomisk mistrivsel blandt unge voksne (Forbrugerrådet Tænk 2018).
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Betalingsproblemer forekommer
hyppigt hos unge med forbrugslån
Optagelse af forbrugslån er en løsning, som
nogle unge benytter sig af, når de ikke kan
betale deres regninger eller i en periode
mangler et ekstra økonomisk råderum i hverdagen. Omvendt kan forbrugslån også give

betalingsproblemer, hvis økonomien ikke er
robust nok til at finansiere renter og afdrag til
tiden. I figur 16 og tabel 1 ser vi på sammenhængen mellem låntagning og betalingsproblemer.

Figur 16: Lånesammensætningen for unge med og uden betalingsproblemer

Note: n = 1924
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Blandt gruppen af unge med betalingsproblemer er det udbredt at have lån - det har 3
ud af 4 unge mod knap halvdelen af de unge
uden betalingsproblemer. Ser vi på låneporteføljen (figur 15), har 46 % af de unge med
betalingsproblemer et forbrugslån, 42 % har
SU-lån, og 39 % har et lån af venner og familie. Kun boliglånet er mindre repræsenteret
blandt unge med betalingsproblemer, og det
vidner om, at kravene til boligkøbere om en
stabil og velfungerende økonomi slår igennem.

Typen af lån, de unge optager, har også stor
betydning i forhold til at forøge risikoen for,
at gældsproblemer opstår eller eskalerer.
Mens 21 % af de unge der har optaget et forbrugslån, har tilbagevendende betalingsproblemer, er det kun tilfældet for 8 % af de unge
som ikke har et forbrugslån. Vi har endvidere
set nærmere på den specifikke sammenhæng
mellem låntyper og betalingsproblemer i
tabel 1.

Tabel 1: Sammenhæng mellem låntyper og betalingsproblemer

Det fremgår af tabellen, at betalingsproblemer varierer stærkt med låntypen. Ikke
overraskende er der få unge voksne uden
nuværende lån, der har betalingsproblemer.
De fleste her har godt styr på deres økonomi
og har ikke haft brug for at finansiere udgifter med lån. Unge med boliglån i enten bank
eller realkreditinstitut adskiller sig også fra
unge med andre låntyper, da kun en mindre
andel af disse har betalingsproblemer. Det afspejler endnu engang, at boliglån kun ydes til
unge med en solid økonomi, og hvor budgettet kan hænge sammen i hverdagen.
9

Samtidig får vi med tabellen bekræftet, at
betalingsproblemer forekommer markant
hyppigere hos unge med forbrugslån. Særligt
viser undersøgelsen, at der er en tendens til
at unge, der har et kviklån (62 %) og udnyttede kontokort til butikker (61 %)9, oftere har
gentagne betalingsproblemer. Vi kan ikke på
baggrund af denne analyse afgøre, om lånet
er optaget for at finansiere de opregnede
betalingsproblemer, eller om afdrag og renter
på lånet i sig selv udgør et af de opregnede
betalingsproblemer.

Obs små baser, der er tale om tendenser.
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Sammenfatning
Ungdomsårene er ikke uden omkostninger.
Hver fjerde ung har et forbrugslån, og andelen stiger i takt med alderen, når de unge
løbende får behov for at finansiere voksenlivets mange begivenheder, sorger og glæder
med kredit. Unge voksne har i gennemsnit
lån af to forskellige typer, men en mindre
gruppe (14 %) har tre lån eller flere. Unge, der
har store låneforpligtigelser, særligt omkostningstunge forbrugslån, har en mere sårbar
økonomi og kan derfor have sværere ved at
klare de uforudsete udgifter, som er en del af
ungdomslivet.
Analysen viser, at unge, der har optaget et
forbrugslån, oftere har gentagne betalingsproblemer. Vi ved fra Økonomisk mistrivsel
blandt unge voksne (Forbrugerrådet Tænk
2018), at gentagne betalingsproblemer er
forbundet med afsavn, økonomisk utryghed
og forringet livskvalitet. Vi kan ikke fastslå,
om betalingsproblemerne skyldes afbetaling
og renter på lånene, eller om forbrugslånet
er taget for at finansiere betalingsproblemerne. Uanset kausaliteten bidrager de ofte dyre
forbrugslån næppe positivt til, at de unge får
balance i deres økonomi og en bedre trivsel
og tryghed.
Rapporten tegner endvidere et billede af,
at ungdomslivets mange livsbegivenheder –
herunder også indtægtsgrundlag – indvirker
på låntagningen. Unge, der har stiftet familie,
samt unge, der står udenfor arbejdsmarkedet, har oftere et forbrugslån. Dette ses bl.a.

i forbindelse med, at de unge stifter familie
samt i ledighedsperioder, hvor forbrugslån
kan give et tiltrængt pust til økonomien.
Samtidig viser analysen, at en stor andel af de
unge i beskæftigelse har et forbrugslån. Dette
kan ses som udtryk for, at en tryg økonomisk
situation giver en optimistisk tro på fremtiden og dermed sætter skub under forbruget.
I denne sammenhæng er det særligt bekymrende, at unge udenfor arbejdsmarkedet,
unge med lavt uddannelsesniveau og enlige
forsørgere oftere tager forbrugslån, da vi ved
fra tidligere undersøgelser, at denne gruppe
af unge har større risiko for at komme i gentagne betalingsproblemer.
Rapporten identificerer, at brugen af afbetalingsordninger er populært hos unge, og at
det er en kreditform i vækst. Det er særligt
de elektroniske produkter med kort levetid,
som telefoner, der finansieres med denne
betalingsform. Unge opfatter ikke nødvendigvis afbetalingsordningen som et forbrugslån,
når de handler, pga. lånets konstruktion og
virksomhedernes markedsføring. Det kan
dog blive en byrde for de unges sårbare økonomi at være bundet til årelange, månedlige
afdrag, ligesom det er nemt at miste overblikket over de indgåede aftaler. Analysen
bekræfter samtidig, at der er sammenhæng
mellem låntagning og impulsivt forbrug, og
særligt gruppen af forbrugslån, som afbetalingsordningen hører under, optages hyppigt
af de impulsstyrede unge.
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Anbefalinger
Rapportens analyser dokumenterer en sammenhæng mellem optagelsen af forbrugslån
og det at have betalingsproblemer. Unge med
en impulsiv forbrugsadfærd låner samtidig
mere. I arbejdet med at forebygge gældsproblemer blandt unge samt at øge unges
økonomiske tryghed og trivsel er ansvarlig
långivning et væsentligt element. Lån skal
ydes til unge, der har mulighed for at betale
dem tilbage. Dette stiller krav til reguleringen af markedet af forbrugslån, ligesom det
opfordrer til, at de virksomheder, der yder og
formidler lån, tager et samfundsansvar, uanset om det er en bank, et finansieringsselskab
eller en tøjkæde.
På baggrund af rapporten, fremstår følgende
tiltag som væsentlige:

48-timers betænkningstid på alle forbrugslån

I rapporten fremgår det, at unge med en
impulsiv forbrugsadfærd oftere optager
forbrugslån; endvidere viser andre undersøgelser (Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
2015), at mange fortryder disse lån. Optagelsen af forbrugslån kan potentielt have store
konsekvenser for ens fremtidige økonomi.
Betænkningstid giver mulighed for at tænke
sig om og træffe en velovervejet beslutning
og ikke følge sine umiddelbare impulser.

Loft over de samlede omkostninger for
lån
Et loft over de Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) vil stille krav til virksomhedernes

kreditvurdering, da virksomhederne i så fald
ikke kan hente tab på den ene kunde ved at
lægge højere omkostninger på andre kunder.
Samtidig begrænser et ÅOP-loft lånefælder,
hvor valget om at tage et forbrugslån kan få
uforholdsvist store økonomiske konsekvenser.

Individuel, konkret kreditvurdering af
den enkelte låntager

Unge med betalingsproblemer har markant
flere forbrugslån. Det samme gælder unge
med forsørgerforpligtelser og unge udenfor
arbejdsmarkedet. Resultaterne tydeliggør
behovet for en grundig kreditvurdering, der
omfatter hele den unges situation og behov.
Herunder at sikre, at låntagernes økonomi
ikke bliver så stram, at de ikke kan håndtere
de uforudsete udgifter eller livsbegivenheder
med økonomisk slagside, som er en del af et
ungdomsliv.

Gennemsigtig markedsføring

I markedsføringen fremstår forbrugslån ofte
billige pga. et lavt månedligt afdrag samt
frister med muligheden for her-og-nu-forbrug. Det er essentielt, at markedsføringen af
lån er gennemsigtig og tydeligt formidler de
samlede omkostninger ved lånene. Endvidere
bør der sættes ind overfor den kreative og
aggressive markedsføring, der er målrettet de
svage samfundsgrupper, der har mest behov
for beskyttelse imod uansvarlig långivning.
Eksempelvis kan markedsføring af hurtige
forbrugslån ifm. reklamer for spil friste til at
finansiere et uhensigtsmæssigt spillemønster.
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Metodeappendiks
Rapporten bygger på spørgeskemadata indsamlet i 2017, hvoraf de fleste resultater blev
afrapporteret i rapporten Økonomisk mistrivsel blandt unge voksne, der udkom tidligere
på året (Forbrugerrådet Tænk 2018).
Til undersøgelsen fik Forbrugerrådet Tænk,
med Datatilsynets tilladelse, udtrukket en
simpel, tilfældig stikprøve af Sundhedsdatastyrelsen fra CPR-registeret. Stikprøven
bestod af 5000 danske statsborgere mellem
18 og 30 år og indeholdt oplysning om deres
adresse, fødselsår, køn og oprindelsesland.
Data er indsamlet af Rådgivende Sociologer
i perioden 12. april 2017 til 29. juni 2017 ved
hjælp af online spørgeskemaer suppleret med
telefoninterviews.
De 5000 unge udtrukket til stikprøven blev
kontaktet via et informationsbrev med oplysninger om un-dersøgelsen og en unik kode,
der gav adgang til spørgeskemaet på internettet. De unge, der ikke besvarede skemaet
eller aktivt gjorde opmærksom på, at de ikke
ønskede at deltage, blev kontaktet yderligere
to gange via rykkerskrivelser, hvoraf den første var et brev, og den anden var et postkort.

Herudover har Rådgivende Sociologer beriget
stikprøven med telefonnumre, og et par uger
efter udsendelsen af informationsbrevene
begyndte de at følge op telefonisk, så de unge
dels blev mindet om undersøgelsen og dels
fik mulighed for at besvare spørgeskemaet
telefonisk. Endelig har de unge modtaget op
til tre sms-påmindelser om undersøgelsen.
Tabel 2 viser de forskellige typer af bortfaldet
fra stikprøven og det endelige analyseudvalg
på 1924 personer, der indgår som denne
undersøgelses analyseudvalg. Den initiale
(brutto-) stikprøve bestod af 131 personer,
som af forskellige årsager ikke kunne kontaktes. Når disse frasorteres, står vi tilbage
med en nettostikprøve på 4869 personer. Ud
af nettostikprøven har 60,1 % ikke besvaret
spørgeskemaet. Hovedparten af disse har vi
ikke kunnet komme i kontakt med, en mindre del ønskede ikke at deltage, og ganske få
har lavet en delvis besvarelse. Endelig har vi
sorteret 21 besvarelser fra, da respondenterne var mere end 30 år eller ikke har besvaret
lånespørgsmålet (svaret Ved ikke), der er
afgørende for deltagelse i denne rapport.
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Tabel 2: Opgørelse over stikprøve: Bortfald og analyseudvalg

Note: Manglende opsummering til 100 % skyldes afrunding.

Vi betragter en svarprocent på 39,6 % som
tilfredsstillende, sammenlignet med lignende
undersøgelser. Unge er generelt en ombejlet
gruppe, og det kan være vanskeligt at fange
deres interesse med et alvorligt emne som
vores.

7.1 Bortfald og generaliserbarhed

Selvom vi umiddelbart vurderer, at svarprocenten er tilfredsstillende, er det en generel
udfordring ved spørgeskemaundersøgelser, at
bortfaldet typisk er skævt, da ikke alle befolkningsgrupper har samme tilbøjelighed til at
deltage. Et systematisk bortfald kan føre til
en systematisk skævhed i resultaterne, så de
ikke kan generaliseres til den større population, som stikprøven er udtrukket fra. Vi har

derfor testet, om analyseudvalget er repræsentativt for 18-30 årige danske statsborgere i
forhold til en række centrale, socio-demografiske variable (se den fulde tabel i Økonomisk
mistrivsel blandt unge).
Samlet set afviger analyseudvalget ikke signifikant fra aldersfordelingen i befolkningen,
selvom de 18-19 årige har været lidt mere
flittige til at svare. Analyseudvalget afviger til
gengæld i forhold til køn, da kvinder udgør en større andel af respondenterne end
af befolkningen. Etniske danskere er også
overrepræsenteret i analyseudvalget. I forhold til region indeholder analyseudvalget
lidt for mange respondenter fra hovedstaden
og lidt for få fra region Sjælland og fra regi-
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on Nordjylland. Vi har i denne undersøgelse
også set på fordelingen af højeste gennemførte uddannelse10. Der ses her en skævhed,
særligt udtalt for unge med grundskole (underrepræsenteret), gymnasiale uddannelser
(overrepræsenteret), erhvervsfaglige uddannelser (underrepræsenteret) og mellemlang/
bachelor uddannelse (overrepræsenteret).
Surveylitteraturen bekræfter, at netop lavere
uddannede personer oftere er underrepræsenterede i surveyundersøgelser, mens højere uddannede er overrepræsenterede
Analyseudvalget er således ikke fuldstændigt repræsentativt for befolkningen af unge
voksne. Vægtning, der er en metode til at
genoprette en skæv stikprøve, er dog fravalgt,
da vægtning kan være en kilde til andre problemer, ligesom det kan være svært at tage
højde for alle relevante variable.

7.2 Analysemetoder

Figurerne i denne rapport er baseret på
frekvensfordelinger og krydstabeller. Vi har
testet enkelte forskelle mellem andele og gennemsnit med t-test. Vi har testet for statistisk
afhængighed mellem fordelinger med x2-test.
Der er anvendt et signifikansniveau på 0,05.

10
Der er til analysen anvendt tabellen HFUDD10 fra Statistikbanken i Danmarks Statistik. Der er kun set på de 20-29
årige pr. 2017, hvor denne undersøgelse blev indsamlet.
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