Ungdom og kredittkort
Undersøkelse blant
tiendeklassinger
august 2015

Informasjon om undersøkelsen
Bakgrunn og formål
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk av kredittkort.
Utvalg og metode
Undersøkelsen er gjennomført av Norstat, som har intervjuet 300 ungdommer som startet i tiende klasse høsten
2015. Intervjuene er gjennomført pr. telefon, fordelt på 171 gutter og 129 jenter over hele landet. Resultatene er ikke
veiet.
Tidsperiode feltarbeid
Intervjuene ble gjennomført i perioden 18. – 24. august 2015.

Foto/ illustrasjoner:
Colourbox.com

forbrukerrådet.no

Oppsummering
•

For å kunne betale med et vanlig bankkort, må du ha penger på konto, og det er de fleste klar over. Kun 13
prosent av de spurte har feilaktig eller manglende kunnskap om dette.

•

Når man betaler med kredittkort, trenger man ikke å ha penger på konto, men kun 6 av 10 kjenner til at det
er slik.

•

Å handle med kredittkort betyr i praksis at man tar opp et lån, men hver tredje ungdom i tiende klasse er
ikke klar over dette.

•

Halvparten av ungdommene vi har intervjuet tror de vil skaffe seg kredittkort når de blir 18 år, men hver
tredje av dem vet ikke hva de vil bruke kredittkortet til. For øvrig er det stort sett forbruksvarer som står på
ønskelisten over hva et fremtidig kredittkort skal brukes til. Ungdommene vi intervjuet ble ikke presentert
for noen svaralternativer, slik at svarene er gitt uhjulpet, og det var mulig å angi flere svar.

•

Den viktigste grunnen som oppgis for å ikke ville skaffe seg kredittkort er risikoen for å ikke kunne betale
tilbake. En del mener også at de ikke trenger kredittkort, at kostnaden/ renten er for høy eller de er
bekymret for inkasso og betalingsanmerkninger. Heller ikke her ble respondentene presentert for
svaralternativer.

•

Renten på bruk av kredittkort er generelt langt høyere enn boliglånsrenten, men kun 43 prosent av
ungdommene er klar over dette.

•

Årlig rente på 20 prosent eller mer er vanlig på kredittkort, men kun 1 av 10 tiendeklassinger er kjent med
det faktiske rentenivået.
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For å kunne betale med et vanlig bankkort, må du ha penger på
konto, og det er de fleste klar over. Kun 13 prosent av de spurte
har feilaktig eller manglende kunnskap om dette.
Påstand:
For å kunne betale med et vanlig bankkort, det vil si debetkort, må du ha penger på konto.

Stemmer
86%
Stemmer
ikke
5%
Vet ikke
8%

Base: 300 intervju.
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Når man betaler med kredittkort, trenger man ikke å ha penger
på konto, men kun 6 av 10 kjenner til at det er slik.
Påstand:
For å kunne betale med kredittkort må du ha penger på konto.

Vet ikke
4%

Stemmer
ikke
59 %
Stemmer
38 %

Base: 300 intervju.
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Å handle med kredittkort betyr i praksis at man tar opp et lån,
men 1 av 3 ungdommer i tiendeklasse er ikke klar over dette.
Påstand:
Når du betaler med kredittkort tar du opp et lån.

Vet ikke
7%
Stemmer
ikke
27 %
Stemmer
66 %

Base: 300 intervju.
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Halvparten av ungdommene vi har intervjuet tror de vil skaffe
seg kredittkort når de blir 18 år, men hver tredje av dem vet
ikke hva de vil bruke kredittkortet til.
Hva vil du bruke kredittkortet til?
Tror du at du vil
skaffe deg kredittkort
når du blir 18 år?
Vet ikke/
usikker
14 %

Nei
37 %

Base: 300 intervju

Ja
49 %

Mat, drikke, kioskvarer
Klær og sko
Mobiltelefon, pc, nettbrett og tilhørende tjenester
Netthandel/ Kjøpe ting på internett
Hus/ husleie
Bil/ båt
Sports- og fritidsaktiviteter, reiser
Shopping/ kjøpe ting
Regninger
Ferie/ utenlandsferie
Uteliv, kafébesøk, kino, fest
Musikk/ bøker/ blader
Ting jeg trenger
Viktige ting/ nyttige ting
I tilfelle/ krise
Annet
Vet ikke/ usikker

24%
9%
7%
7%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
8%
35%

Base: 147 intervju. Filter: Vil skaffe seg kredittkort når de blir 18 år
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Den viktigste grunnen som oppgis for å ikke ville skaffe seg
kredittkort er risikoen for å ikke kunne betale tilbake.
Hvorfor vil du ikke skaffe deg kredittkort?

Tar ikke sjansen på at jeg ikke kan betale tilbake

29%

Trenger det ikke

22%

Koster for mye/ høy rente

11%

Vil ikke ha lån/ vil ikke skylde penger

10%

Redd for inkasso/ betalingsanmerkninger

10%

Redd for å bruke for mye penger

4%

Bruke egne penger

4%

Vil ikke bruke penger jeg ikke har

2%

Ikke lønnsomt

2%

For ung/ Bor hjemme

2%

Vet ikke/ usikker
Annet

Base: 112 intervju. Vil ikke skaffe seg kredittkort når de blir 18 år

10%
6%
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Renten på kredittkort er generelt langt høyere enn
boliglånsrenten, men kun 43 prosent av ungdommene er klar
over dette.
Å handle med kredittkort er å anse som et lån, som må betales tilbake med renter dersom
man utsetter betalingen. Tror du renten på kredittkort er høyere, lavere eller omtrent den
samme som på boliglån?

Lavere rente på kredittkort enn på boliglån

28%

Høyere rente på kredittkort enn på boliglån

Omtrent samme rente på kredittkort som på boliglån

Vet ikke

Base: 300 intervju.

43%

16%

13%
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Årlig rente på 20 prosent eller mer er vanlig på kredittkort, men
kun 1 av 10 tiendeklassinger er kjent med det faktiske
rentenivået.
Vet du hva årlig rente på et vanlig kredittkort normalt er?

Under 5 prosent

Mellom 5 og inntil 10 prosent

31%

Mellom 10 og inntil 20 prosent

31%

Over 20 prosent

Vet ikke

Base: 300 intervju.

10%

11%

16%
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