Finans Norges forbrukerundersøkelse vår 2021:
Tallene nedenfor er hentet fra Finans Norges forbrukerundersøkelsen 2021. Gjennomført av Kantar, mai 2021:
1.000 intervjuer landsrepresentativt (18 år pluss) se vedlagt pp

Flere tåler renteøkninger på sine lån nå enn før pandemien
o 50% er helt enige i at de klarer en økning på 2 pp. (det er høyere enn mars 2020
og 2019: hhv. 40% og 43%)
o 33% er helt enige i at de klarer en økning på 5 pp. (det er høyere enn mars 2020
og 2019: hhv. 29% og 27%)
1 av 10 har fått økonomisk rådgivning det siste året, og 85 prosent i banken
11 prosent sier at de har fått økonomisk rådgivning det siste året. 56 prosent av disse er
under 40 år. De har i hovedsak fått rådgivning bank, 85 prosent og 10 prosent av de som har
fått råd har fått det hos NAV. Lån og sparing/plassering er det de i hovedsak har fått råd om,
og rådgivningen har i svært liten grad dreid seg om råd i forbindelse med økonomiske
problemer (refinansiering av forbrukslån: 0 % og alternativer ved reduksjon i inntekt 8%)
Totalt sier 87 prosent at de ikke har benyttet seg av økonomisk rådgivning det siste året.
De fleste føler at de har trygge jobber det neste året
86 prosent sier at de ikke frykter å miste jobben det neste året, mens 9 prosent sier at de
frykter dette. Innenfor varehandel er det 18 prosent av de ansatte som frykter at de skal
miste jobben det nærmeste året.
Sårbare husholdninger spør først og fremst familien om hjelp, tilpasser forbruket sitt og
bruker sparepenger
15 prosent av husholdningene har ingen økonomisk buffer og sier at de klarer seg akkurat
med den inntekten de har, 5 prosent sier de må tære på sparepengene for å klare seg og 3
prosent sier at pengene ikke strekker til.
13 prosent sier de ville fått ganske store økonomiske problemer hvis de får en ekstrautgift på
20 000 kroner. De sier at de ville løst dette ved å spørre familie om hjelp, bruke
sparepengene sine, redusere forbruket sitt eller kontakte banken eller NAV. Dette er de
alternativene som har høyest score.
o De som sier at de vil ha ganske store problemer med å klare en ekstra utgift på
20.000 kroner, vil løse problemet slik:
▪ 44% vil spørre familie om hjelp
▪ 37% vil bruke sparepenger
▪ 34% vil redusere forbruket
▪ 20% vil kontakte banken
▪ 17% vil kontakte NAV

