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Prosjektinformasjon

 Formål: Kartlegge befolkningens kunnskap om forskjellige finanstermer 

 Datainnsamling: 1000 web-intervjuer i et landsrepresentativt utvalg av den 
norske befolkningen (som har tilgang til internett). Intervjuene ble gjennomført i 
perioden 16.-23. oktober 2014. 

 Dataene er vektet i henhold til offentlig statistikk for å utjevne eventuelle 
skjevheter i nettoutvalget. Feilmarginene for totalutvalget beregnet til +/- 1,4-3,3 
prosentpoeng. Tabellverket viser resultatene på totalnivå og brutt ned på 
forskjellige undergrupper. Trekantene markerer signifikant forskjell fra 
gjennomsnittet. Sort trekant betyr at andelen er signifikant høyere enn totalen, 
mens hvit trekant betyr at andelen er signifikant lavere enn totalen. Testen har et 
95 % signifikansnivå, som betyr at forskjellene med 95 % sannsynlighet er utenfor 
feilmarginene og ikke skyldes tilfeldigheter. 

 Undersøkelsen bestod av 12 uttrykk respondentene ble bedt om å forklare 
betydningen av ved å velge et av tre svaralternativer - ett riktig og to gale. Det 
riktige er i det følgende markert i grønt, mens de to gale alternativene er markert 
i oransje/rød.

 Kontaktperson Språkrådet: Jan Hoel, Ole Kristian Våge og Knut Jonassen

 Kontaktperson Ipsos MMI: Ingrid Hågård Bakke  
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Sammendrag

 Befolkningen har generelt god kunnskap om finanstermers betydning

 Annuitetslån  og ytelsesbasert pensjon er de uttrykkene folk kjenner dårligst til

 Menn har bedre kunnskap enn kvinner – for halvparten av spørsmålene svarer 
menn signifikant mer riktig enn kvinner. For den resterende halvparten er det 
ingen signifikant forskjell

 Kunnskap stiger – ikke overraskende – med utdanning og inntekt

 De yngste (18-29 år) har lavere kunnskap enn eldre aldersgrupper



Hva betyr EFFEKTIV RENTE?

79%

11%

9%

Det et lån faktisk koster i prosent, medregnet alle gebyrer

Gjennomsnittlig rente i løpet av låneperioden

Gjennomsnittlig rente i løpet av et år

4



Hva betyr FLYTENDE RENTE?
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94%

2%

4%

Rente som kan gå opp og ned i løpet av låneperioden

Rente som synker jevnt i løpet av låneperioden

Rente som endres slik at innbetalingen er den samme ved alle betalingsterminer



Hva betyr ANNUITETSLÅN?

58%

5%

36%

Lån der summen av renter og avdrag er den samme ved hver betalingstermin

Lån som løper i ett år

Lån der avdragene er like store ved hver betalingstermin



Hva betyr FORBRUKSLÅN?

86%

5%
9%

Lån uten sikkerhet i eiendeler

Lån som må brukes med en gang

Lån som ikke gir fradrag på skatten



Hva betyr SKATTBAR INNTEKT?

79%

20%

1%

Den delen av inntekten som det betales skatt av

All inntekt som oppgis i selvangivelsen

Inntekt som man forsøker å unngå skatt på



Hva betyr INDIREKTE SKATT?

76%

22%

2%

Skatt på forbruk, og ikke på inntekt

Skatt som arbeidsgiver betaler inn

Særskatt for utenlandske borgere



Hva betyr TOPPSKATT?

77%

22%

1%

Skatt på inntekt over et fastsatt beløp

Skatt på formue over en viss størrelse

Ekstra skatt på overtidsbetaling



Hva betyr FORSIKRINGSPREMIE?

86%

12%

2%

Det man betaler for en forsikring

Utbetaling av utbytte fra forsikringsselskap

Rabatt på forsikring



Hva betyr FORSIKRINGSPOLISE?

96%

2% 2%

Dokument som beskriver hva en forsikringsavtale omfatter

Forsikringsselskapets kundestrategi

Skademelding til forsikringsselskapet



Hva betyr FORSIKRINGSBONUS?

90%

7%

3%

Rabatt på forsikring

Ekstra innbetaling til forsikringsselskapet på grunn av skade

Det man betaler for en forsikring



Hva betyr AVTALEFESTET PENSJON?

86%

10%
4%

Tariffestet alderspensjon som kommer i tillegg til folketrygden

Pensjon for arbeidsledige over 62 år

Summen av alle pensjoner en person får utbetalt



Hva betyr YTELSESBASERT PENSJON?

53%

15%

32%

Tjenestepensjon der størrelsen på utbetalingen er avtalt på forhånd

Pensjon der utbetalt beløp er avhengig av hvor tungt en persons arbeid har vært

Pensjon der utbetalt beløp er avhengig av hvor mye arbeidsgiver vil betale
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Ingrid Hågård Bakke
Konsulent
+47 975 01 357
ingrid.bakke@ipsos.com

Følg oss:  

https://twitter.com/ipsosmmi
https://twitter.com/ipsosmmi
https://www.linkedin.com/company/3782461?trkInfo=tarId:1409124789654,tas:ipsos+mmi,idx:1-1-1&trk=tyah
https://www.linkedin.com/company/3782461?trkInfo=tarId:1409124789654,tas:ipsos+mmi,idx:1-1-1&trk=tyah
https://www.facebook.com/ipsosmmi
https://www.facebook.com/ipsosmmi
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