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Dagens program
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13.00 Velkomst v. June Crondahl, formand for Vidensfunktionen

13.10 Digitale kreditformer, finansialisering af hverdagslivet og gældsrisici blandt unge 

voksne, oplæg v. Pernille Hohnen, ph.d. i antropologi

13.45 Spørgsmål til Pernille Hohnen

14.00 Pause
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Program – fortsat

14.15 Oplæg fra Gældsrådgivning Sydsjælland: Forebyggende ungeindsatser

14.45 Deltagerne formulerer spørgsmål til debatten

15.00 Pause

15.15 Debat

16.00 Netværk, snacks og drinks



Digitale kreditformer, 
finansialisering af hverdagslivet 

og gældsrisici blandt unge 
voksne, oplæg v. Pernille 

Hohnen, ph.d. i antropologi 



Digitale kreditformer, 
finansialisering af 

hverdagslivet og gældsrisici 
blandt unge voksne

Temaseminar om Unge og Gæld

10.10 2022

v. Pernille Hohnen, Antropolog, PhD. 

Senior projektleder Fonden
Teknologirådet



Kredit og penge i
et sociokulturelt
perspektiv

Det er vigtigere at forstå de 
kræfter, der påvirker den 
form, penge tager, end det er 
at diskutere hvad penge ‘er’.

Keith Hart



Tre 
centrale 
spørgsmål

Hvad indebærer
‘kreditkortsamfundet’ for 
forståelser af penge og gæld?

Hvorfor er unge voksne særligt
økonomisk sårbare?

Hvordan ‘virker’ de nye digitale
kreditprodukter og hvad skal vi 
være opmærksomme på fremover? 



I. Udviklingen af digitale 
kreditter og gæld i Danmark



Udviklingen af kreditformer i Danmark

• Fra 1992 liberalisering af boligmarked – (lån i friværdi)

• Udvikling af nye digitale kreditlån produkter (SMS lån og ‘Kviklån’)

• Vækst i lånetilbud fra finansieringsselskaber (tidligere ÅOP op til 800)

• En bredere udvikling i kreditdrevet forbrug, hvor forbrug ‘løsrives’ fra 
indkomst

• Kviklånsloven og begrænsninger i lånemarkedet (2020)

• Udvikling af nye kreditformer  (BNPL, Peer-to-Peer lending) (2015 -)





Udbredelsen af digitale betalingsformer

• Danmark er det land i EU der har flest elektroniske betalinger per borger 
(300 betalinger per år per person)

• Danskerne (myndige) har i gennemsnit 1,2 Dankort

• Retten til betalingskort er fastlagt ved lov (EU direktiv 2014)

• 77% af danskerne handler på nettet

• Digitalisering sker meget hurtigt f.eks. blev mobilepay udbredt til 3 mio. 
danskere på tre år.

• 80% af alle betalinger i detailhandlen foregår uden kontanter

Kilde: Nationalbanken 2017 



II. Hvorfor er unge voksne i særlig 
gældsrisiko?



Lån og betalingsproblemer blandt unge voksne i 
Danmark

25% af de unge mellem 18 
og 30 år har forbrugslån

21 procent af de unge som 
har taget et forbrugslån har 

kontinuerlige 
betalingsproblemer.

Ca. 11% af unge danskere 
har gentagne 

betalingsproblemer

Gældsproblemer er størst 
blandt ressourcesvage 

grupper.

Det gælder i særlig grad for 
enlige forsørgere, for unge, 
der ikke har afsluttet nogen 
form for uddannelse  og for 

unge uden for 
arbejdsmarkedet

Gældsramte unge har svært 
ved at betale tandlæge og 

medicin

Gældsramte oplever 
helbredsproblemer og 

psykisk mistrivsel

For unge i midten af 20’erne 
er andelen med gæld knap 

60 procent og udgør i 
gennemsnit næsten to 

tredjedel af årsindkomsten.

Kilde: Forbrugerrådet TÆNK 
2018 samt Finans Danmark 

2020



Unge voksnes lån udvikling over tid



Dominerende forklaringer på unges gældssætning

Gæld som et resultat
af individuelle valg

Psykologiske
forklaringer som fx

impulsstyret forbrug

Mangel på finansiel 
viden og kompetencer

Udvikling og aggresiv
markedsføring af

bestemte højrentelån, 
herunder kviklån

Forbrugskulturen
blandt unge, særligt

forbrug af luksusvarer.



Strukturelle forhold og gældsrisici

Ungdomslivet

• Ungdomslivet som uforudsigeligt

• Unge som en lavindkomstgruppe

• Ungdomskultur og sociale fællesskaber

‘Kreditkortsamfundet’

• Normalisering af kredittagning (finansialisering)

• Udvikling af digitale kreditformer målrettet unge voksne (marked)



III. Finansialisering af
hverdagslivet

Begrebet ‘finansialisering af hverdagslivet’ 
refererer til den måde, som livsforløb og
hverdagsliv i stigende grad er bundet op på
kreditforbrug og gæld. Dette indebærer at 
vigtige sociale relationer samt personlige
ambitioner og mål opnås gennem
kredittagning. Der er således nærmest ingen
områder af vores liv, der ikke på en eller
anden måde er afhængig af eller faciliteres
af kredit og gæld. 

(Farrugia et al, 2021, p 11, min 
oversættelse).



Forbrugerkreditformer

Nuværende forbrugerkreditter dækker en række 
forskellige kreditformer og produkter. Disse 
inkluderer for eksempel afbetalingsordninger og 
specifikke betalinger af biler og andre dyre 
produkter;  en række forskellige former og 
størrelser af lån uden sikkerhedsstillelse, såsom 
korte ‘pay day’ lån; bankovertræk og løbende 
kredit […], som ikke behøver fuldstændig 
tilbagebetaling ved månedens udgang (Langley
2014: 417, min oversættelse)



Finansialisering og 
‘kreditkortøkonomi’?

• Fra forbrug for penge til forbrug af
penge

• ‘Kreditkortsøkonomi’

• Indenfor den antropologiske 
forskning tales om det forgældede 
menneske eller ‘lejet liv’

• Ændring i forbrugsrelationer i form 
af ‘efterkøbsrelationer’ hvor kredit 
bliver et middel til at fastholde 
forbrugerrelationen fx gennem en 
bestemt teknologi eller  
infrastruktur.



IV. Hvordan påvirker 
‘kreditkortøkonomien’ 

forståelser af penge og gæld?



Kredit/gæld omhandler ikke kun penge

Kredit/gæld kan forstås som en metode, hvorved en debitor låner spekulative 
resourcer fra sin egen fremtid og transformerer dem til konkrete resourcer, der 
kan anvendes I nutiden. 

(Peebles 2010: 117, min oversættelse)



”Kreditkortsamfundet” - forskydning af 
forståelsen af gæld

• Nye digitale kreditformer komplicerer forholdet mellem kredit og 
gæld

• Kreditkortøkonomien indebærer flere faser mellem at optage kredit 
og at have gæld 

• ‘Kredit’ bruges om ‘god gæld’ og ‘gæld’ bruges om ‘dårlig gæld’, men  
anvendelsen af begreberne er kontekstuel



Nye gråzoner ‘mellem’ kredit og gæld



Kredit er ikke det 
samme som lån

”…hvis jeg havde taget et lån, så var det 
ligesom om, så har jeg ligesom vedtaget, 
at jeg ikke har styr på det, eller at jeg 
bruger for mange penge, men en 
kassekredit, så kan man sige " det er bare 
fordi det lige er lidt hårdt i denne her 
måned, det tager vi lige den næste 
måned"

(ung dansk kvinde uden gæld)



‘Kreditkortøkonomien’ og øget gældsrisiko 

Der opstår en gråzone af 
kredit-låneformer

Kreditformer ses som 
‘sociale valutaer’ med 

forskellig betydning

De ‘gode’ lån kaldes slet 
ikke for lån, men for ‘kredit’ 

og associeres ikke med 
gæld.

Kun de ‘dårlige’ lån 
associeres med 

uansvarlighed og umoralsk 
adfærd.

Kreditbaseret forbrug er en 
integreret del af unge 
danskeres hverdagsliv

Socialt sårbare unge har de 
største gældsproblemer og 
har samtidig vanskeligt ved 

at navigere i den 
kreditbaserede økonomi.



V. Fra Kviklån til BNPL

• Fald i optagelsen af de kortsigtede lån

• Udvikling af og stigning i andre låneformer

• Peer-to-Peer lending

• Overtræk

• Leasing 

• Forsinkelse eller opdeling af betalinger 
(BNPL)



Hvad er BNPL?

En kreditmulighed/forsinkelse af betaling/opdeling af betaling udbudt af en tredjepart 

Kreditformen er ofte rentefri

Butikken/sælger indgår aftale med trediepart (fx Klarna eller Afterpay) om at stå for kredit til forbrugeren 
og betaling af varen

Butikken betaler typisk en procentdel af salget til kreditudbyderen

Denne tredjepart indgår en aftale med forbrugeren, betaler butikken og står for inddrivelsen af 
betalingen hos forbrugeren

Selvom der ofte ikke betales renter, betaler forbrugeren et gebyr ved for sen betaling





Buy now pay later - et marked i vækst

• 60% af BNPL brugere er 18-34 år

• 57% er kvinder

• De fleste forbrugere bruger BNPL til at købe tøj, teknologi, elektronik
eller software, personlig pleje produkter, møbler ell. lign. 

• 64% svarede at kreditmuligheden fik dem til at købe mere end de ellers
ville have gjort

(Cook and Davies 2021)





Unges oplevelser af BNPL som uformelt og anonymt

”Det er nemt og let tilgængeligt at få gennem en app. Du behøver ikke 
involvere nogen eller tale med nogen. Samtidig virker det ikke så alvorligt som 
fx en bank ville være. Altså, når du går ind i en bank, så står der sådan en 
mand i habit, som advarer ”Hey, du skal vide, at du får problemer med os, hvis 
du ikke kan betale dette tilbage”. Det har man ikke med Zip Pay eller Afterpay. 
Samtidig er det lettere at betale tilbage. De markedsfører det som rentefrit og 
som noget du bare kan betale ugentligt eller noget…”

(Ung Australsk kvinde citeret i Farrugia et al 2022)



Gamificering

”Der kommer sådan en ‘reminder’ ind 
imellem, der fortæller hvor længe man 
har haft ordningen […]og hvor mange 
betalinger man har foretaget til tiden 
samt dine favoritforretninger og den 
slags. Lidt ligesom Spotify gør det […] 
men bare i forhold til Afterpay. Du ved 
hvad Spotify gør. ”Du kiggede på den og 
den musikgenre”? Men bare ”Du har 
mest kigget på modetøj eller babytøj 
eller ting i disse kategorier… Sådan for at 
huske dig på at købe mere gennem 
Afterpay”.

(Ung Australsk kvinde citeret i Farrugia
et al 2022)



Anerkendelse og guidance

“Det [Afterpay] er positivt, ikke så farligt, informativt og øjeblikkeligt. Det 
sekund, jeg har betalt så får jeg en ‘takkeemail’ og en notifikation på appen. 
Den fortæller hvor mange betalinger du har tilbage, hvor meget du har betalt
og hvad du stadig mangler at betale […] Det har jeg jo slet ikke på mit
kreditkort. Her får jeg bare en anonym besked om at jeg har misset en
betaling – og altså, som om jeg vidste jeg havde en betaling…”

(Ung kvinde citeret i Farrugia et al 2022)



Unge voksne som målgruppe i BNPL

• ‘Buy now pay later’ markedsføres som ‘en ‘betalingsform’ og afstår fra at 
bruge betegnelserne ‘kredit’ eller ‘lån’ 

• Udvikler markedsføring og produkter som er særligt tilpassede unges 
forbrugsvaner og identiter. Fx brug af Apps 

• Unge oplever de nye lån som mere demokratiske og mindre formelle end 
f.eks. banklån

• BNPL produkter indebærer ‘gameificering af betalinger (parallel til Spotify) 

• BNPL forsøger at fremstå som en omsorgsfuld ven i kommunikationen med 
den uge, fx gennem digitale præmier v. betaling.

• Samtidig Kritik fra fx Finance Watch af manglende information om 
‘strafgebyrer’ ved for sen indbetaling.



VI. Opsamling og Diskussion: Nye 
udfordringer og risici

BNPL produkter – er både en fortsættelse og 
‘fornyelse’ af tidligere generationer af digitale 
kreditter

Normalisering gennem markedsføring af kredit som 
‘en ny betalingsform’

Den gradvise ‘normalisering’ af kredit medfører 
‘blindhed’ overfor gæld og gældsrisiko

Finansialisering giver øget risiko for at 
livsbegivenheder vælter økonomien – særligt i 
ungdomslivet

Den nuværende økonomiske situation med høj 
inflation og høje energiudgifter viser usikkerheden ved 
finansialisering og normalisering af kredit 
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Links til websites
• https://www.gnavernes-univers.dk/finansering-viabill/ downloadet 25. august 

2022

• https://www.klarna.com/dk/ downloadet 25. august 2022

• https://fst.net.au/financial-services-news/us-payments-juggernaut-snaps-up-
afterpay-in-record-breaking-39b-deal/ downloadet 25. august 2022

• https://www.samlino.dk/kreditkort/santander-consumer-bank downloadet 25. 
august 2022

• https://www.google.com/search?q=Qliro&rlz=1C1GCEA_enDK995DK996&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwissdWgvuH5AhUZD-
wKHU_NDsUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1266&bih=589&dpr=1.5#imgrc=hq8e8DX
HxIVoHM downloadet 25. august 2022.

• https://ungdomsbureauet.dk/mangfoldigt-engagement/de-serien/de-
pengepressede/ 25. august 2022

• https://www.google.com/search?q=kvikl%C3%A5n+unge&rlz=1C1GCEA_enDK99
5DK996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiekpOK0uH5AhV6YPEDHd
7vANEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1266&bih=589&dpr=1.5#imgrc=L_TSmm6_eeT
rNM&imgdii=T4FtQfi8DZnW5M 25. august 2022

• OECD (2022), Household debt (indicator). doi: 10.1787/f03b6469-en (Accessed 
on 26 August 2022) 

https://www.gnavernes-univers.dk/finansering-viabill/
https://www.klarna.com/dk/
https://fst.net.au/financial-services-news/us-payments-juggernaut-snaps-up-afterpay-in-record-breaking-39b-deal/
https://www.samlino.dk/kreditkort/santander-consumer-bank downloadet 25
https://www.google.com/search?q=Qliro&rlz=1C1GCEA_enDK995DK996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwissdWgvuH5AhUZD-wKHU_NDsUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1266&bih=589&dpr=1.5#imgrc=hq8e8DXHxIVoHM
https://ungdomsbureauet.dk/mangfoldigt-engagement/de-serien/de-pengepressede/
https://www.google.com/search?q=kvikl%C3%A5n+unge&rlz=1C1GCEA_enDK995DK996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiekpOK0uH5AhV6YPEDHd7vANEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1266&bih=589&dpr=1.5#imgrc=L_TSmm6_eeTrNM&imgdii=T4FtQfi8DZnW5M


Spørgsmål til Pernille Hohnen 



Oplæg fra 
Gældsrådgivning Sydsjælland: 

Forebyggende ungeindsatser v. 
Stine Relsted Fahnøe



Deltagerne formulerer 
spørgsmål til debatten



Debat
Emil Toft Hansen (Nationalbanken)

Ida Marie Moesby (Nordea)
Julie Lindmann (Danske Studerendes 

Fællesråd)
Kira West (Rådet for Socialt Udsatte)

Pernille Hohnen (Fonden Teknologirådet)


