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Utlånsrenter Medieforbruk

Danske Bank (Akademikerne), 
Handelsbanken (Juristforbundet) Nordea 
Direct (Unio og YS)

1,25 %
Best rente i markedet for BLU/førstehjemslån 2 
MNOK 85 %

Etne Sparebank

1,17 %
Best rente i markedet for boliglån 2 
MNOK 75 %

Mai 2021

SAMLET FORBRUK 
11 STØRSTE BANKER

April

14,5
MNOK

Resterende 10 aktører

DNB

Norsk kundebarometer bank
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Plass Selskap Tilfredshet Lojalitet

1. Sbanken 81,5 88,2

2. Handelsbanken 77,9 84,4

3. SpareBank 1 75,7 81,6

4. Eika 74,6 77,5

5. Danske Bank 73,5 77,4

6. Nordea 71,2 78,0

7. DNB 68,4 74,4



• Blant utvalget har SpareBank 1 
SMN satt ned renten for boliglån 
1 million innenfor 75 prosent 
belåningsgrad og BLU

• Både Himla Banktjenester, OBOS-
banken og Danske Bank har satt 
ned utlånsrentene den siste tiden

• Digitalkonseptet Nybygger.no 
setter opp renten på boliglån og 
rammelån med henholdsvis 0,14 
og 0,18 prosentpoeng

• Sparebanken Sør annonserer at 
de skal levere biologiske 
bankkort til sine kunder gjennom 
et samarbeid med TietoEVRY 

Pris & produkt

Flere banker har sett ned 
utlånsrentene den siste 
måneden

• Vi har sammenlignet nøkkeltall 
for et utvalg av banker. Blant 
bankene er det SpareBank 1 SMN 
som kan vise til best 
egenkapitalavkastning med 14,8 
prosent i første kvartal 2021

• DNB har igjen forlenget 
akseptperioden for Sbanken-
eierne etter at akseptgraden ikke 
nådde bankens krav ved 
opprinnelig sluttperiode

• SpareBank 1 Telemark og 
SpareBank 1 BV har fått 
Finanstilsynets godkjenning. Fra 
1 juni heter den nye banken 
SpareBank 1 Sørøst-Norge

Marked

Av et utvalg banker har 
SpareBank 1 SMN best 
egenkapitalavkastning 

• DNB brukte mest penger på 
markedsføring i april med et totalt 
forbruk på 10,4 millioner kroner,
etterfulgt av Nordea og Danske 
Bank

• Med sin nyeste kampanje 
#Bulderutfordrer ønsker Bulder 
Bank å vise hvor enkelt det er å 
bytte bank

• DNB lanserer kampanjen «Neste 
Sommer» der de skal dele ut 
reisegavekort for inntil 10 
millioner kroner

• SpareBank 1 Nord-Norge tester ut 
«Nye opplevelser» med støtte fra 
Samfunnsløftet

Markedsføring

DNB brukte mest på markedsføring 
i april. Bulder Bank lanserer 
kampanjen #Bulderbankutfordrer

Kunde & regelverk

Sbanken har igjen de mest tilfredse 
og lojale kundene. Eika kåres til den 
mest bærekraftige banken

• Sbanken har de mest tilfredse og 
lojale kundene, i følge Norsk 
Kundebarometer som 
gjennomføres av 
Handelshøyskolen BI

• Eika kåres til mest bærekraftige 
merkevaren innen bank i BIs 
Norsk Bærekraftsbarometer 2021

• FinAuts undersøkelse Forbruker 
og finanstrender 2021 viser at 
nordmenn er mindre tilfredse  
med rådgivningen enn i fjor

• Det europeiske systemrisikorådet 
(ESRB) har anbefalt at norske 
kapitalkrav for banker skal 
anerkjennes av andre EØS-land 
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Bankenes satsning mot kunder 
mellom 18 og 33 år kommer i 
mange varianter. At DNB har 
oppdatert sitt kundeprogram DNB 
Ung er vel og bra, men vi mener 
det skal mer til enn et 
kundeprogram for å lykkes i ung-
segmentet.

Fremtidens bankkunder
At de yngste kundene er morgendagens bankkunder er 
ingen hemmelighet. Det er likevel lett å se seg blind på 
lukrative kunder i andre aldersgrupper som kan gi god 
fortjeneste på kort sikt. Det er tross alt begrenset hva 
bankene tjener på de unge kundene når det som tilbys 
er et BLU-lån med bankens laveste rente og en BSU-
konto med bankenes høyeste rente. Den stereotypiske 
ung-kunden har heller ikke startet å tenke for mye på 
sparing og pensjon og for mange er personforsikringer 
fortsatt et fremmedord.

Det er ingen tvil om at de yngste kundene er prioritert av 
banker ettersom de tilbyr gunstige lånebetingelser til 
dette segmentet, samt gode renter på BSU-konto. 
Problemet er at alle bankene tilbyr det samme. Selv om 
DNBs kundeprogram inneholder noen fordeler som

ingen andre banker tilbyr, som for eksempel hyttenøkkel 
til DNT-medlemmer og gratis båtførerkurs, så er 
produktene som tilbys de unge kundene mer eller mindre 
like, uavhengig om man er kunde i DNB eller Gildeskål 
Sparebank. 

De yngste kundene ønsker mest rådgivning
For noen år siden gjennomførte vi en større 
rådgivningsundersøkelse. Funnene var tydelige – unge 
kunder i aldersgruppen 18-29 år er både dem som i størst 
grad ønsker rådgivning, men som oppgir at de har fått 
minst rådgivning av banken sin. Selv om undersøkelsen 
er noen år gammel så har vi sett lite som tyder på at 
tilbudet til dagens unge har endret seg drastisk. 

Det er ikke tilfeldig at digitalkonsepter som Bulder Bank 
uttaler at de ønsker å vokse på erfarne bankkunder som
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for lengst har kjøpt sin første bolig og har god kontroll på egen 
økonomi. Selv om mange unge kunder har et bevisst forhold til 
økonomi, så er vi ikke i tvil om at banken kan ta en enda mer 
tydelig rolle når det kommer til å tilby en god økonomisk 
oppdragelse av unge kunder. Vår mobilbankundersøkelse viser 
også at det er et potensiale for å tilby mer råd og økonomitips i 
mobilbanken. Interessen er størst blant de unge mellom 18 og 
29 år. Hele 41 prosent svarer at de er svært eller ganske 
interessert i å få varslinger som gir råd/økonomitips tilpasset 
seg og sitt bruk i mobilbanken. 

De yngste kundene bruker mobilbank mest
I samme spørreundersøkelse svarer nesten 30 prosent av 
kundene mellom 18 og 29 at de sjekker saldo i mobilbanken 
daglig. Utvider vi tidshorisonten så svarer 90 prosent av denne 
aldersgruppen at de sjekker saldo minst en gang i uken. Dette 
viser potensialet til å gjøre mobilbanken til noe mer enn kun en 
flate bankene bruker for å sjekke saldo. Et interessant funn er at 
en stor andel også bruker mobilbanken til å få oversikt over 
egen økonomi. 

Vi ser flere eksempler på kategoriseringstjenester som lanseres 
for dette formålet, men den rådgivende dimensjonen mangler. 
Unge kunder er en vanskeligere gruppe å tilfredsstille. De er 
digitalt modne, og stiller høye krav til digitale løsninger. Effektivt 
samspill mellom ulike kanaler står sentralt i dette, og særlig 
mobilbanken er en flate som få eller ingen banker har klart å 
utnytte på en god nok måte til å tilby rådgivning og 
kundeomsorg ovenfor de yngste kundene.  

Hvordan lykkes i ung-segmentet?
Hva skal så bankene gjøre for å lykkes mot de unge kundene? 
Proaktiv rådgivning og kundeomsorg er et godt sted å starte. Gjort 
riktig vil dette være godt nok for mange trygghetssøkende unge 
kunder. Bankene som ønsker å ta dette et skritt videre må lykkes 
med å få til et bedre samspill mellom ulike kanaler. Rådgivningen 
som tilbys bør være både fysisk og digital.

Mobilbanken bør brukes aktivt til å gi unge kunder tips og råd knyttet 
til hva de bør tenke på rundt egen privatøkonomi. Vi skulle likt å se 
en bank tenke helt nytt når det kommer til unge kunder, gjennom å 
utvikle et tilbud som gjør at de faktisk skiller seg ut blant de litt over 
100 bankene som i bunn og grunn tilbyr denne kundegruppen det 
samme. Selv om oppgaven er vanskelig, så er gevinsten stor for 
bankene som evner å tiltrekke seg fremtidens bankkunder før de blir 
erfarne bankkunder og ikke blir like avhengig av rådgivningen 
bankene tilbyr. 
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• Blant utvalget har SpareBank 1 SMN satt ned renten for 
boliglån 1 million innenfor 75 prosent belåningsgrad 
med 0,21 prosentpoeng og med 0,15 prosentpoeng for 
BLU

• Nordax setter ned renten på sparekonto 100 000 og 
500 000 kroner. Avida Finans tilbyr best sparerente 
blant utvalget

• Både Himla Banktjenester, OBOS-banken og Danske 
Bank har satt ned utlånsrentene den siste tiden

• Sparebanken Øst fikk oppmerksomhet rundt 
digitalkonseptet Nybygger.no når de i fjor høst satte 
ned renten til 1,10 prosent effektiv rente. Nå settes 
rentene opp
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Sparebanken Vest

Danske Bank (80%)

DNB

SpareBank 1 SMN

Sparebanken Møre

SpareBank 1 SR-Bank

Sparebanken Sør

Nordea (Ordinær)

SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Nord-Norge

Nordea Direct

Handelsbanken

BN Bank Boliglån Alltid Fornøyd

Storebrand Boliglån Fremtid

Landkreditt Bank

Din Bank

Sbanken

Nordea Premium

NORDirekte (80%)

Fana Sparebank

Boliglån 1 MNOK 75 %

SpareBank 1 SMN er eneste bank som har senket renten. De har kuttet renten 

med 0,21 prosentpoeng. Fana Sparebank tilbyr fremdeles lavest rente. 

Boliglån 2 MNOK 75 %

Det har ikke vært noen endringer i utvalget den siste måneden. 
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Renteoversikten gjelder et bestemt utvalg uten krav til medlemskap
Fotnoter finner du bakerst i rapporten. Rentene ble sjekket 06.06.2021
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Gjennomsnitt  1,90

9

BLU 2 MNOK 85 % BSU

Ingen endringer blant bankene i utvalget på BSU. Dermed er Handelsbanken igjen 

best med 2.85 prosent

SpareBank 1 SMN har senket renten på BLU med 0,15 prosentpoeng. Din Bank 

tilbyr fremdeles best BLU-rente blant utvalget med 1,60 prosent
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Gjennomsnitt  2,68

Renteoversikten gjelder et bestemt utvalg uten krav til medlemskap
Fotnoter finner du bakerst i rapporten. Rentene ble sjekket 06.06.2021
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SpareBank 1 SMN er eneste aktør som hever innskuddsrenten, mens Nordax

er eneste aktør som senker renten. Avida Finans tilbyr den høyeste renten med 

1,01 prosent

Nordax og Danske Bank gjør endringer, mens resten av aktørene har uendret 

rente. Avida Finans tilbyr den høyeste renten med 1,01 prosent

Innskudd 100 000 kroner Innskudd 500 000 kroner
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Gjennomsnitt  0,47

Gjennomsnitt  0,49

Renteoversikten gjelder et bestemt utvalg uten krav til medlemskap
Fotnoter finner du bakerst i rapporten. Rentene ble sjekket 06.06.2021
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Tilbyder Navn Sist endret Effektiv rente Markedsområde Produktpakke Medlemskap Belåningsgrad

1 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 17.12.2020 1,17 Lokalt/Regionalt Ja Nei 75
2 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 01.06.2021 1,34 Landsdekkende Nei Nei 75
3 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 10.05.2021 1,35 Landsdekkende Ja Ja 80
4 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 14.05.2021 1,35 Landsdekkende Ja Ja 75
5 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 28.04.2021 1,39 Landsdekkende Nei Nei 75
6 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 24.03.2021 1,41 Landsdekkende Ja Ja 75
7 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 24.03.2021 1,41 Landsdekkende Ja Ja 75
8 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 06.05.2021 1,43 Landsdekkende Ja Ja 75
9 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 16.04.2021 1,44 Landsdekkende Ja Ja 75
10 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 23.04.2021 1,47 Landsdekkende Ja Ja 75
11 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 20.05.2021 1,49 Landsdekkende Ja Ja 85
12 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 24.03.2021 1,51 Landsdekkende Ja Ja 75
13 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 14.05.2021 1,52 Landsdekkende Ja Ja 75
14 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 16.10.2020 1,56 Lokalt/Regionalt Nei Ja 80
15 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 07.05.2021 1,58 Landsdekkende Ja Ja 75
16 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 05.05.2021 1,59 Lokalt/Regionalt Nei Ja 75
17 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 14.01.2021 1,61 Landsdekkende Ja Ja 75
18 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 14.05.2021 1,62 Landsdekkende Ja Ja 85
19 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 13.05.2020 1,63 Lokalt/Regionalt Nei Ja 75
20 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 01.06.2021 1,69 Landsdekkende Nei Ja 75
21 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 20.04.2021 1,69 Landsdekkende Nei Nei 75
22 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 26.05.2020 1,72 Landsdekkende Ja Ja 75
23 Fana Sparebank 75 %-lån 19.02.2021 1,73 Landsdekkende Nei Nei 75
24 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 22.01.2021 1,76 Landsdekkende Ja Ja 75
25 Jbf Grønt flexilån 06.01.2021 1,77 Landsdekkende Ja Nei 75
26 Skagerrak Sparebank Boliglån 25.01.2021 1,78 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85
27 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 12.05.2020 1,78 Lokalt/Regionalt Ja Ja 75
28 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 20.05.2021 1,80 Lokalt/Regionalt Ja Ja 80
29 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 21.04.2021 1,81 Landsdekkende Nei Nei 80
30 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 15.05.2020 1,81 Landsdekkende Ja Ja 85

Kilder for renteinnhentingen finner du bakerst i rapporten
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Tilbyder Navn Sist endret Effektiv rente Markedsområde Produktpakke Medlemskap Belåningsgrad

1 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån Ung 85% 10.05.2021 1,25 Landsdekkende Ja Ja 85
2 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån t.o.m 33 år 14.05.2021 1,25 Landsdekkende Ja Ja 85
3 Unio (Nordea Direct) Boliglån Ung u/85 % 24.03.2021 1,31 Landsdekkende Ja Ja 85
4 YS (Nordea Direct) Boliglån Ung u/85 % 24.03.2021 1,31 Landsdekkende Ja Ja 85
5 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Boliglån Ung 06.05.2021 1,33 Landsdekkende Ja Ja 85
6 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån Ung 34 år 23.04.2021 1,33 Landsdekkende Ja Ja 85
7 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån UNG 07.05.2021 1,34 Landsdekkende Ja Ja 85
8 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån Ung 16.04.2021 1,34 Landsdekkende Ja Ja 85
9 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån Ung 05.05.2021 1,35 Lokalt/Regionalt Nei Ja 85
10 NAL (Nordea Direct) Boliglån Ung u/85 % 24.03.2021 1,41 Landsdekkende Ja Ja 85
11 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån for unge - BLU 14.05.2021 1,42 Landsdekkende Ja Ja 85
12 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån Ung inntil 85 % 01.06.2021 1,48 Landsdekkende Nei Ja 85
13 OBOS-banken AS Boliglån Ung medlem 20.05.2021 1,49 Landsdekkende Ja Ja 85
14 KLP Banken AS Boliglån Ung Medlem 11.05.2020 1,56 Landsdekkende Ja Ja 85
15 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån Ung inntil 85 % 10.03.2021 1,60 Landsdekkende Nei Nei 85
16 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån for unge 22.01.2021 1,60 Landsdekkende Ja Ja 85
17 Fana Sparebank Boliglån Ung 19.02.2021 1,63 Landsdekkende Nei Nei 85
18 OBOS-banken AS Boliglån Ung 20.05.2021 1,64 Landsdekkende Ja Nei 85
19 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån Ung 15.05.2020 1,67 Landsdekkende Ja Ja 85
20 TOBB (DNB) Boliglån Ung 15.05.2020 1,67 Landsdekkende Ja Ja 85
21 USBL (DNB) Boliglån Ung 15.05.2020 1,67 Landsdekkende Ja Ja 85
22 DNB Bank ASA BLU Start 11.05.2021 1,68 Landsdekkende Ja Nei 85
23 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Boliglån for unge 12.05.2020 1,68 Lokalt/Regionalt Ja Ja 85
24 Nordea Boliglån UNG Premium Next 23.02.2021 1,69 Landsdekkende Ja Nei 85
25 SpareBank 1 SMN Boliglån for unge under 34 år 19.05.2021 1,69 Landsdekkende Ja Nei 85
26 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån Ung 01.03.2021 1,69 Landsdekkende Ja Ja 85
27 Sandnes Sparebank Boliglån Ung 17.02.2021 1,69 Landsdekkende Nei Nei 85
28 Grong Sparebank Boliglån for unge 18.05.2020 1,70 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85
29 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån Ung 20.05.2021 1,70 Lokalt/Regionalt Ja Ja 85
30 Strømmen Sparebank BLU - Boliglån for unge 02.06.2020 1,70 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85

Kilder for renteinnhentingen finner du bakerst i rapporten
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Tilbyder Navn Sist endret Effektiv rente Markedsområde Produktpakke Medlemskap Belåningsgrad

1 OBOS-banken AS Grønt boliglån 20.05.2021 1,34 Landsdekkende Ja Ja 75
2 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig 01.03.2021 1,39 Landsdekkende Ja Nei 85
3 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 25.05.2021 1,42 Landsdekkende Ja Nei 85
4 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 22.01.2021 1,43 Landsdekkende Ja Nei 85
5 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 07.05.2021 1,47 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85
6 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 14.01.2021 1,51 Landsdekkende Ja Ja 75
7 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 12.05.2020 1,57 Landsdekkende Nei Nei 75
8 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 11.01.2021 1,57 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85
9 Vekselbanken Grønt bustadlån 26.03.2021 1,62 Lokalt/Regionalt Nei Nei 75
10 Vekselbanken Grønt oppussingslån 26.03.2021 1,62 Lokalt/Regionalt Nei Nei 75
11 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 24.02.2021 1,63 Landsdekkende Nei Nei 75
12 Nordea Grønt Boliglån 23.02.2021 1,63 Landsdekkende Ja Nei 85
13 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 22.01.2021 1,64 Landsdekkende Ja Nei 85
14 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 15.05.2020 1,67 Landsdekkende Ja Ja 85
15 TOBB (DNB) Grønt boliglån 15.05.2020 1,67 Landsdekkende Ja Ja 85
16 USBL (DNB) Grønt boliglån 15.05.2020 1,67 Landsdekkende Ja Ja 85
17 Etne Sparebank Grønt lån 21.12.2020 1,67 Lokalt/Regionalt Ja Nei 75
18 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 08.05.2020 1,68 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85
19 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 08.09.2020 1,68 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85
20 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 75% 18.01.2021 1,68 Landsdekkende Ja Nei 75
21 Sparebanken Øst Grønt boliglån 19.05.2020 1,68 Landsdekkende Nei Nei 85
22 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 01.06.2021 1,69 Landsdekkende Nei Nei 85
23 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 31.05.2021 1,69 Lokalt/Regionalt Ja Nei 80
24 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 20.05.2021 1,70 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85
25 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 21.01.2021 1,71 Lokalt/Regionalt Ja Nei 75
26 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 22.01.2021 1,71 Landsdekkende Ja Nei 75
27 Lillesands Sparebank Grønt lån 12.05.2020 1,73 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85
28 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 14.04.2021 1,74 Landsdekkende Ja Nei 85
29 DNB Bank ASA Grønt boliglån 12.05.2020 1,74 Landsdekkende Ja Nei 85
30 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 24.03.2021 1,74 Lokalt/Regionalt Ja Nei 85

Kilder for renteinnhentingen finner du bakerst i rapporten
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Både Himla Banktjenester, OBOS-banken og Danske 
Bank har satt ned utlånsrentene den siste tiden. 

Først ut var Himla Banktjenester som i slutten av april satte ned 
utlånsrentene med 0,17 prosentpoeng for sitt boliglån med 
belåningsgrad inntil 75 prosent. 

– Konseptet vårt går ut på å kunne tilby en av Norges billigste 
boliglånsrenter. Akkurat nå er det er hard konkurranse, og vi ser at vi må 
prise oss riktig i forhold til våre konkurrenter, sier Kristoffer Giertsen, 
leder for Himla til E24.

I etterkant har også Danske Bank satt ned renten for kunder uten  
partnerskapsavtaler, som blant annet Akademiker-avtalen. For Danske 
Banks ordinære kunder er renten justert ned med 0,06 prosentpoeng. 

OBOS-banken har også besluttet å sette ned renten med mellom 0,15 og 
0,21 prosentpoeng. 

– Finansieringsmiksen vår er slik at Nibor slår inn og reduserer våre 
finansieringskostnader […], sier Ingunn Andersen Randa, konserndirektør 
for bank, eiendomsmegling og forretningsutvikling i Obos.

Tremåneders Nibor-rente er på rekordlave 0,24 prosent, noe som har 
ført til at bankenes innlånskostnader har falt betraktelig. 1414Cicero Markedsrapport Bank 05/21

Nils Christian Øyen, Bankanalytiker i SpareBank 1 Markets



Sparebanken Øst fikk oppmerksomhet rundt 
digitalkonseptet Nybygger.no når de i fjor høst satte 
ned renten til 1,10 prosent effektiv rente. Nå settes 
rentene opp.

For rammelån inntil 50 prosent belåningsgrad settes renten opp med 
0,18 prosentpoeng til 1,28 prosent. For boliglån inntil 75 prosent 
belåningsgrad settes renten opp med 0,14 prosentpoeng til 1,34 
prosent. 

– Nybygger.no har siden oktober 2020 hatt meget stor pågang av nye 
boliglånskunder. Vi gikk hardt ut for å utfordre boliglånsrenten i 
markedet, og flere banker har fulgt etter, noe som har ført til at mange 
har fått lavere rente på boliglånet sitt, skriver Eivind W. Christiansen, 
leder for marked og digital i Sparebanken Øst, i en epost til DN.

Banken opplyser at årsaken til rentehevingen er at banken vil tilpasse 
seg konkurransen og markedet. 

1515Cicero Markedsrapport Bank 05/21



16

• DNB har utviklet et bankkort laget et resirkulert 
bankkort, som i første omgang tilbys bankens ung-
kunder

• Sparebanken Sør annonserer at de skal levere 
biologiske bankkort til sine kunder gjennom et 
samarbeid med TietoEVRY

• Nordea har lansert en betaversjon av sin nettbank som 
er bygget på mobilbanken. Siden det kun er 
betaversjonen som er lansert, vil videreutvikling pågå i 
tiden fremover

• DNB Ung er DNBs kundeprogram for kunder mellom 18 
og 33 år. Nå er kundeprogrammet oppdatert med nye 
tjenester for de yngste kundene
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DNB har utviklet et bankkort laget et resirkulert 
bankkort, som i første omgang tilbys bankens ung-
kunder. 

- Dette vil bidra til å redusere plastbruken i vår kortproduksjon, fastslår 
personmarkedssjef Ingjerd Blekeli Spiten til Dinside.

Bankkortet er laget i samarbeid med Fæbrik-jentene, som består av en 
gjeng med syglade damer med sy-om-kjendis Jenny Skavlan i bresjen. 

Bankkortet er laget av resirkulert PVC-plast som kommer fra industrielt 
avfall. Noe av kortet, som magnetstripe, vil imidlertid ikke være laget av 
resirkulert materiale, på grunn av krav til materialvalg. Ifølge DNB kan 
kortene ikke resirkuleres direkte som plastavfall fordi de inneholder 
metall - fra antenne, chip, magnetstripe. Kortene skal derfor klippes i 
flere biter og kastes i restavfall.

DNBs ung-kunder, de mellom 18 og 34 år, vil motta det nye resirkulerte 
bankkortet når deres nåværende kort går ut på dato. Bankens ambisjon 
er at flere av deres kunder vil få denne typen bankkort på sikt .

Danske Bank har også tidligere annonsert at de skal utstede mer 
miljøvennlige betalingskort laget av 86 prosent resirkulert plast. 
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Sparebanken Sør annonserer at de skal levere 
biologiske bankkort til sine kunder gjennom et 
samarbeid med TietoEVRY. 

I en pressmelding fremkommer det at beregninger på forventet volum 
viser at Sparebanken Sør med dette initiativet kan spare miljøet for 5,3 
tonn plast i løpet av en ti-årsperiode.

- Sparebanken Sør har lang tradisjon som en ansvarlig samfunnsaktør 
og har deltatt i utvikling av lokalsamfunn i bankens markedsområder i 
generasjoner. Arbeidet med bærekraft er en naturlig videreutvikling av 
den rollen banken har spilt gjennom snart 200 år, sier adm. direktør Geir 
Bergskaug i Sparebanken Sør i en pressmelding.

Bergskaug legger til at deres samarbeid med TietoEVRY skal sikre at 
deres betalingsinfrastruktur utnytter markedsledende teknologi til det 
beste for miljøet og deres kunder. 

I april kunngjorde TietoEVRY at de over lengre tid har jobbet med å 
utviklet et bankkort laget av resirkulerte materialer og at de skulle 
lansere resirkulerte kredittkort i samarbeid med SpareBank 1. 

De nye kortene består av gjenbrukt plast som har vært brukt til 
medisinske formål. TietoEVRY utforsker også muligheten for å bruke 
plast som er plukket opp fra havet i fremtidig produksjon.



Nordea har lansert en betaversjon av sin nettbank 
som er bygget på mobilbanken. Siden det kun er 
betaversjonen som er lansert, vil videreutvikling 
pågå i tiden fremover.

Den nye nettbanken har fått et helt nytt design, og flere elementer fra 
mobilbanken er hentet inn for å skape gjenkjennelighet mellom 
nettbanken og mobilbanken.

Den nye nettbanken inneholder flere nye funksjoner. Blant annet er det 
mulig for kundene å tilpasse sin egen forside. Her kan kundene velge 
hvordan de vil bygge opp forsiden med kontoer, kort, sparing og lån for å 
få en tilpasset oversikt.

Den nye nettbanken er planlagt lansert høsten 2021. I tiden fremover 
jobbes det med ny funksjonalitet som gradvis vil rulles ut frem mot 
lansering til høsten. 
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Danske Bank har introdusert en ny og forenklet 
autentiseringsløsning som benytter seg av 
mobilbankens biometriske innloggingsmuligheter. 

Løsningen, som nå vil være tilgjengelig for andre tredjepartsløsninger, 
skal automatisk gjenkjenne hvorvidt en kunde har Danske Banks 
mobilapp installert og dermed tilby biometrisk innlogging gjennom en 
omdirigeringsløsning. Etter godkjenning blir kundene automatisk 
returnert til tjenesten de benyttet. 

Formålet er å gi kunden en mer effektiv autentiseringsmetode som lar 
kundene slippe godkjenning med BankID. Vegard Haveland, 
styremedlem i Fintech Norway, mener det er bra at Danske Bank 
lanserer denne løsningen. Samtidig er han klar på at dette er en del av 
PSD2-regelverket. 

- Regelverket er tydelig, bankene skal tilby de samme 
autentiseringsmetodene i PSD2 grensesnitt som tilbys i egne kanaler. 
Dette gjelder da også biometri, som de aller fleste har tilgjengelig i sine 
mobilbanker. Det gleder oss derfor at Danske Bank nå går foran som et 
godt eksempel og etterlever kravene på dette viktige punktet, sier han til 
Cicero. 

Den nye illustrerte løsningen er utviklet av Tink som spesialiserer seg på 
mulighetene innen open banking. 
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DNB Ung er DNBs kundeprogram for kunder mellom 
18 og 33 år. Nå er kundeprogrammet oppdatert med 
nye tjenester for de yngste kundene. 

En av de nye fordelene i kundeprogrammet er digitalt båtførerkurs 
gjennom Redningsselskapet. Kurset skal gi nødvendig kunnskap til å ta 
båtførerprøven til Sjøfartsdirektoratet. 

I tillegg lanseres det fordeler for DNB Ung-kunder som er medlem i DNT. 
Disse kan få tilsendt hyttenøkkel med tilgang til 550 hytter rundt 
omkring i landet og en turkopp laget i tre.

I tillegg er det lansert fordeler som gir kundene rabatter på leie av elbil 
gjennom Hertz og 50 prosent rabatt på digitalt sykurs hos Fæbrik.

Båtførerkurset og tilbudet gjennom DNT er tidsbegrenset frem til 15. 
august. 
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Rehabiliteringslånet er lån for boliglånskunder som 
ønsker å rehabilitere eller oppgradere en eldre bolig 
slik at den blir mer energieffektiv. 

- Vi belønner grønne valg, og tilbyr Grønt rehabiliteringslån med ekstra 
gunstige betingelser. En grønn bolig er bra for både miljøet og for 
lommeboka, skriver banken på sine hjemmesider. 

Renten for et rehabliteringsrenten ligger på 1,80 prosent effektiv rente 
med 85 prosent belåningsgrad. 

For å oppfylle kravet for å få innfridd grønt rehabiliteringslån må det ha 

blitt gjennomført tiltak som har medført at boligen har oppnådd en 

økning i energimerke på boligen med to nivåer og et energimerke på 

minimum D eller bedre. 

Andebu Sparebank tilbyr fra før grønne bil- og boliglån med gunstig 

rente. 

- Bankene vil etter hvert måles på hvor stor del av låneporteføljen som er 

«grønn» og vi ønsker å komme tidlig i gang med dette. Derfor har vi også 

en egeninteresse av å få inn flere grønne lån, sier banksjef Børre Grovan 

til FinansWatch, som også avslører at de planlegger å lansere grønne 

næringslån i løpet av 2021.
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Bank Norwegians 1,3 millioner kortkunder i Norge, 
Sverige, Danmark og Finland kan nå bruke Apple Pay 
for å betale med. 

Lanseringen er i tråd med Bank Norwegian sitt mål om å være en 
heldigital bank som tilbyr enkle, sikre og brukervennlige 
betalingsløsninger til sine kunder, fremkommer det i en pressmelding. 

- Vi er veldig fornøyde med at vi nå kan tilby Apple Pay til våre 
kortkunder. Bank Norwegian-kortet har allerede mange fordeler. Med 
Apple Pay legger vi til en ny fordel som vi håper at skal gjøre kortet enda 
bedre, sier Tine Wollebekk CEO i Bank Norwegian, i pressemeldingen.

Kundene kan holde sin iPhone eller Apple Watch nær en 
betalingsterminal for å gjennomføre en kontaktløs betaling med Apple 
Pay. Apple Pay settes opp enten via Wallet-appen på iPhonen eller via 
Bank Norwegian sin app.
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• Vi har sammenlignet nøkkeltall for et utvalg av 
banker. Blant bankene er det SpareBank 1 SMN som 
kan vise til best egenkapitalavkastning med 14,8 
prosent i første kvartal

• DNB har igjen forlenget akseptperioden for Sbanken-
eierne etter at akseptgraden ikke nådde bankens 
krav ved periodens opprinnelige slutt

• SpareBank 1 Telemark og SpareBank 1 BV har fått 
Finanstilsynets godkjenning. Fra 1 juni heter den nye 
banken SpareBank 1 Sørøst-Norge

• Finanstilsynets resultatrapport for første kvartal 
2021 viser en økning i finansforetakenes resultater 
sammenlignet med 1. kvartal 2020
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* Tallene gjelder ikke bankenes norske avdelinger, men hele banken
Tallene gjelder bankenes kvartalsrapporter for 1 kvartal 2021 og gjelder hele konsernet
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* Tallene gjelder ikke bankenes norske avdelinger, men hele banken
Tallene gjelder bankenes kvartalsrapporter for 1 kvartal 2021 og gjelder hele konsernet
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Marked Innskudd (MNOK) Marked Utlån (MNOK)
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Tallene gjelder bankenes kvartalsrapporter for 1 kvartal 2021 og gjelder hele konsernet



DNB har igjen forlenget akseptperioden for Sbanken-
eierne etter at akseptgraden ikke nådde bankens 
krav ved periodens opprinnelige slutt. 

I utgangspunktet kom DNB sitt oppkjøpstilbud med 24. mai som 
akseptfrist for eierne i Sbanken,  men ved utløpt frist var banken langt 
unna den ønskede støtten fra aksjonærene. Ny frist er satt til 14 juni 
klokken 16.30 og budet skrus opp til 108,85 kroner per aksje.

Det første budet fra DNB kom med et krav om at aksjonærer med 
samlet eierskap på 90 prosent eierskap aksepterte budet og var villige 
til å selge sine aksjer til storbanken. Nå er kravet senket til 67 prosent, 
og banken varsler at de har sikret seg 74.9 prosent av aksjene. 

Målet er fortsatt 90 prosent eierandel, derfor har de valgt å forlenge 
fristen i håp om å nå den ønskede akseptgraden. Dette skyldes at 
oppkjøp av 90 prosent av Sbanken gir mulighet til tvangsutløsning av de 
resterende aksjonærene. 

– Vi har hatt to alternativer hele veien, men målet vårt er fortsatt å 
komme over 90 prosent. Vi justerer minstekravet vårt ned til 67 prosent, 
men med aksepten vi har mottatt trenger vi nå 15 prosent for å komme 
til 90 prosent, sier konserndirektør for kommunikasjon, Thomas 
Midteide i DNB til E24.
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De to SpareBank 1-bankene har fått Finanstilsynets 
godkjenning og fra 1 juni heter den nye banken 
SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Etter lanseringen av fusjonsplanen i fjor var administrerende direktør i 
SpareBank 1 Telemark klar på at dette var et tiltak for både å bedre 
tilbudet til kundene og utnytte stordriftsfordelene som realiseres ved å 
slå sammen bankene. 

- Vi vil ta med oss de gode verdiene fra begge bankene, og skape en 
enda mer kundeorientert og relevant bank med fordelene en større bank 
kan gi, og samtidig være tilstede i våre lokalområder. Med dette vil vi 
også skape en enda mer attraktiv arbeidsplass med høy faglig 
kompetanse som skal komme våre kunder til gode, sa administrerende 
direktør i SpareBank 1 Telemark, Per Halvorsen den gang. 

Halvorsen blir også administrerende direktør i SpareBank 1 Sørøst-
Norge, som vil ha 520 ansatte fordelt på 17 kontorer når 
sammenslåingen er avsluttet.

Finanstilsynet fastsatte også den nye bankens Pilar 2-krav til minst 2,3 
prosentpoeng over minste- og bufferkravene. 
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Finanstilsynets resultatrapport for første kvartal 
2021 viser en økning i finansforetakenes resultater 
sammenlignet med 1. kvartal 2020. 

Rapporten konkluderer med at bankene, på tross av lavere 
renteinntekter, har opplevd en økning på 0,4 prosentpoeng i samlet 
resultat før skatt fra i fjor. Resultatet før skatt har dermed steget fra 0,7 
til 1,1 prosent i løpet av det siste året. 

Finanstilsynets rapport viser også en markant økning i 
egenkapitalavkastningen for norske finansforetak som i første kvartal lå 
på 10,4 prosent. Dette er 3 prosentpoeng over tallet fra 2020. 

Hovedårsaken til de gode resultatene er en markant nedgang i tap på 
utlån. Tallene for årets første kvartal viser at bankenes tap kun tilsvarte 
0,1 prosent av de totale utlånene. I samme periode i fjor opplevde 
bankene tap tilsvarende 0,9 prosent av deres samlede utlån. 

Tall fra norske finansforetak viser at den utlånsveksten som bankene i 
mange år har opplevd har avtatt det siste året. Dette skyldes derimot at 
utlån til bedrifter har gått ned. For privatmarkedet så kan bankene vise 
til en utlånsvekst på 5,1 prosent det siste året. 

Nordmenns samlede forbruksgjeld fortsetter å synke, mens 
Finanstilsynet varsler at misligholdet fremdeles vokser. 2929Cicero Markedsrapport Bank 05/21



I sin halvårlige rapport «Finansielt utsyn», som ble 
publisert 2. juni, advarer Finanstilsynet mot høye 
boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning.

Rapporten som tar for seg utsiktene for norsk økonomi og landets 
finanssektor har også i denne omgang uttrykt seg skeptisk til 
gjeldsutviklingen blant norske husholdninger. Det fryktes nå at 
makroøkonomiske endringer vil gi store konsekvenser for landets 
familier.

– Husholdningenes gjeld vokser raskere enn inntektene, og andelen 
husholdninger med høy gjeldsgrad har økt de siste årene. Mange 
husholdninger er sårbare ved betydelig renteøkning, boligprisfall eller 
inntektsreduksjon, skriver tilsynsdirektør i Finanstilsynet, Morten 
Baltzersen. 

Stresstesten som er gjennomført viser at selv om norske banker har 
navigert den siste tids pandemi med bravur, så er de sårbare ovenfor 
endringer. Scenarioene som sees på er blant annet økt styringsrente, 
nedgang i oljepriser og vekst i norsk arbeidsledighet. 

– Stresstesten representerer et kraftig sjokk, men er likevel ikke et 
usannsynlig scenario i Norge, sier Baltzersen, som også understreker at 
det fortsatt er vanskelig å se alle virkningene av pandemien på den 
norske økonomien. 
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Eika-banken etablerer nytt kontor i Støren i Midtre-
Gauldal og beveger seg dermed nærmere 
Trondheim. 

Den nye filialen ble 3. juni bankens fjerde filial og den som er lokalisert 
nærmes regionens storby, Trondheim, der mange av bankens kunder 
holder til. Ifølge banksjef i Haltdalen Sparebank, Berit Aune, er dette et 
tiltak for å møte kundene der de er. 

Vi har i lengre tid planlagt å åpne kontor på Støren, sier Aune til lokale 
Nea Radio. Hun viser til at 40 prosent av bankens kunder er lokalisert 
mellom Støren og Røros, 40 prosent i Trondheimsområdet, mens 20 
prosent er lokalisert andre steder. 

Aune mener det er viktig at banken er fysisk tilgjengelig for sine kunder, 
selv om banken har vært nødt til å utvikle gode digitale kundeløsninger 
grunnet restriksjonene det siste året.

- Av og til er det nødvendig å se kundene i øynene. Det er mange 
livssituasjoner man møter gjennom et langt liv og i enkelte situasjoner 
er det enklere å snakke med kunden ansikt til ansikt, sier hun.

Fra før har Haltdalen Sparebank kontorer i Ålen og Bjørgen, i tillegg til i 
Haltdalen der banken har sitt hovedkontor. 
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Larvikbanken åpner ny filial i Holmestrand og mener 
de kan konkurrere med de etablerte bankene som 
allerede opererer i byen. 

Den nye filialen, som er Larviksbankens fjerde, ble åpnet uten store 
markeringer grunnet restriksjonene som følge av pandemien. 

Nå er de klare for å ta opp kampen med SpareBank 1 BV, DNB og 
Sparebanken Øst, som alle er etablerte i byen fra før. Banksjef Joachim 
Steinsett mener Eika-bankens lokale tilknytning og personlighet skiller 
dem fra de konkurrentene. 

– Det som skiller oss fra andre banker, er at vi har nærhet, 
tilgjengelighet og en god dialog med kundene. Å ha god kontakt med 
kunden bygger en relasjon over tid som er til nytte og glede for begge 
parter. Utover dette er vi en liten, selvstendig bank i Eika Alliansen med 
korte beslutningsveier. Det gjør at vi kan snu oss raskt rundt, sier 
banksjef Joachim Steinsett til Finansfokus.

Steinsett forteller også at filialen etter planen skal ha 2-3 ansatte, og at 
banken jobber med å rekruttere nye ansatte med tilhørighet til 
Holmestrand og god kjennskap til markedet. 
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Målet til banken er i første omgang å ansette to nye 
formuesrådgivere. Samtidig blir kapitalforvaltning
skilt ut som en egen seksjon i banken.

Sparebanken Møre har siden 1999 tilbudt forvaltning gjennom 
avdelingen Aktiv Forvaltning. Nå skilles forretningsområdet ut som en 
egen seksjon med Trond Moldskred som ny leder. 

Avdelingen består av to avdelinger med til sammen åtte ansatte, men 
ønsket er å øke til ti ansatte i første omgang. 

Samtidig som banken ønsker å bevare sin posisjon, er det også satt 
tydelige vekstambisjoner.

– Veksten vil nok komme gjennom en tredeling. Noe vil komme fra 
eksisterende kunder, noe vil komme fra kunder i banken som ikke 
benytter seg av vårt tilbud på dette området i dag, og noe ønsker vi å ta 
fra konkurrentene, sier Trond Moldskred, leder for kapitalforvaltning i 
Sparebanken Møre til FinansWatch.
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De ti bankene i bankalliansen LOKALBANK har 
inngått avtale med Nordea Liv knyttet til distribusjon 
av pensjonsprodukter.

– Vi ser på det som en tillitserklæring at LOKALBANK har valgt oss som 
strategisk partner for pensjonsprodukter, sier Hans-Erik Lind, 
administrerende direktør i Nordea Liv i en pressemelding

Lind tilføyer at distribusjonsavtalen med LOKALBANK gir dem tilgang på 
flere og nye kunder, som understøtter deres mål om vekst. Avtalen gir 
Nordea Liv tilgang på ca. 140 000 kunder som er kunder hos de ti 
tidligere Eika-bankene som utgjør LOKALBANK. Distribusjonsavtalen vil 
tre i kraft fra 01.01.2022.

- Vi ser at pensjon stadig blir et viktigere tema for kundene våre, og det 
er helt avgjørende at vi leverer gode produkter på dette 
området. Nordea Liv er en stor og trygg kapitalforvalter, som har gitt 
god avkastning til pensjonskundene sine i en årrekke. De har gode 
digitale løsninger og et solid fokus på bærekraft […], sier Bjørn Asle 
Hynne, styreleder i LOKALBANK i pressemeldingen.

LOKALBANK består av ti frittstående banker som har valgt å inngå et 
forpliktende samarbeid om felles innkjøp og utvikling av kostnads-
effektive bankløsninger etter at de sa opp sin avtale med Eika Gruppen.
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LOKALBANK utvider samarbeidet med Norne 
Securities når de velger dem som fondsdistributør.

LOKALBANK tilbyr allerede Nornes løsning for Online aksjehandel til 
sine kunder. Den nye avtalen innebærer at de ti frittstående bankene 
også skal tilby Nornes fondsplattform til sine kunder. 
Samarbeidsavtalen omfatter handelssystemer, digitale salg-løsninger 
og fondsprodukter.

- Sparerådgivning og distribusjon av fond er et svært viktig 
satsingsområde for LOKALBANK. Vi har vurdert ulike løsninger og 
kommet til at Nornes tilbud er godt tilpasset for oss og våre kunder. Vi 
har et samarbeid med Norne fra før og ser frem til å utvide dette nå, sier 
Bjørn Asle Hynne, styreleder i LOKALBANK, i en pressemelding.

Nornes fondsplattformen omfatter både fond fra utvalgte forvaltere og 

Nornes egne Fond-i-fond. Norne har fra før avtale med 14 banker og 16 

milliarder kroner under forvaltning. 

- Vi har en svært skalerbar modell i kontinuerlig utvikling og ser nå frem 

til å jobbe tett med våre 24 samarbeidsbanker samt andre aktører som 

etter hvert vil se fordelene vi kan tilby med vår kostnadseffektive 

distribusjons- og rådgivningsplattform, sier Erik Valen, administrerende 

direktør i Norne Securities



DNB har valgt å forlenge avtalen med TietoEVRY 
som leverandør av stormaskin og IT-tjenester i tre 
nye år. 

Avtalen, som ifølge en pressemelding fra TietoEVRY er verdsatt til i 
overkant av 2 milliarder kroner, vil være en forlengelse av selskapenes 
tidligere samarbeid som nå strekker seg i ytterlige tre år. 

DNB uttaler at de også i fremtiden forventer at TietoEVRYs digitale 
løsninger og kompetanse vil gi gode tjenester og løsninger for kundene. 

- Kundene våre har stadig større forventninger til de digitale løsningene 
og tjenestene vi tilbyr. Vi er derfor glade for å kunne kunngjøre denne 
fortsettelsen av vårt strategiske partnerskap med TietoEVRY. Avtalen vil 
styrke DNBs langsiktige konkurranseevne og akselerere vår innovasjon 
og beredskap for forandring, samtidig som det understøtter 
overholdelse av regelverk, sier Maria Løvold, konserndirektør for 
Technology and Services i DNB, i pressemeldingen. 

– DNB leverer samfunnskritiske tjenester med høye krav til 
tilgjengelighet, robusthet og sikkerhet, samtidig som bankindustrien er 
ekstremt konkurranseutsatt. Det betyr at vi hele tiden må komme med 
nye tjenester, og i sum er det en attraktiv kunde å jobbe med for våre 
ansatte, sier Norgessjef i TietoEVRY, Christian Pedersen til 
Finansavisen.  
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Lillestrømbanken inngår samarbeid med Zen Finans 
som formidler lån på vegne av privatpersoner som 
har fått avslag på sin lånesøknad hos andre banker.

- Zen Finans inngår samarbeid med selve flaggskipet i Eika Alliansen. 
Dette betyr at vi fremover vil kunne hjelpe enda flere med boliglån og 
bedre lånebetingelser!, skriver Zen Finans på sin LinkedIn-profil. 

Zen Finans ble opprettet i 2018 med en visjon om å hjelpe 
privatpersoner til en bedre økonomi og likviditet. De bistår 
privatpersoner som har fått avslag hos deres nåværende bank eller 
andre bankinstitusjoner. De tilbyr lån og refinansiering selv om 
lånesøkeren har inkasso og betalingsanmerkninger ved å fremme 
vedkommendes unike situasjon på den beste måten til sine 
samarbeidspartnere. 

I tillegg til Eika Alliansen, samarbeider de med Bluestep, Bank 2, Kraft 
Bank, mybank, SVEA Finans, Resurs Bank, Instabank og TFBank.

Personer kan be om å bli oppringt eller sende et søknadsskjema for å bli 
kontaktet av en kundeveileder som presenterer de muligheter som 
finnes. Deretter utformes en søknad som presenterer personens sak og 
annen relevant dokumentasjon innhentes. Et tilbud fra en av deres 
samarbeidsbanker videreformidles til søkeren, som godkjenner tilbudet 
med BankID.
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En undersøkelse blant Sparebankforeningens 
medlemmer viser at sparebanknæringen bidro med 

2,3 milliarder kroner til allmennyttige formål i 2020.

- […] Satt i perspektiv, tilsvarer beløpet som sparebanknæringen ga til 
allmennyttige formål gjennom fjoråret om lag 600 millioner kroner mer 
enn Lotteri- og stiftelsestilsynet fordelte i momskompensasjon til 
frivillige lag og organisasjoner i 2020 […], fremgår det i rapporten fra 
Sparebankforeningen. 

Totale tildelinger fra sparebanker og sparebankstiftelser endte på 17 
939 for 2020. Sparebankstiftelsenes andel av de samlede tildelingene 
utgjorde 56,6 prosent av det samlede beløpet på 2,3 milliarder kroner til  
allmennyttige formål. 

Idrett og fysisk aktivitet etterfulgt av kultur, fikk de høyeste tildelingene 
med en andel på 59 prosent av samlet tildelingsbeløp.

Videre fremkommer det i rapporten at tildelingsbeløpet er noe lavere i 
2020 sammenlignet med året før da tildelingen endte på over 2,5 
milliarder kroner. Endret tildelingskapasitet blant 
sparebankene/sparebankstiftelsene, som en konsekvens av Covid19-
situasjonen, pekes på som en av årsakene til nedgangen. 

Les hele rapporten her.
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824 428 858

532 280 911

366 747 099

249 871 240

186 011 576

143 010 698

Idrett og fysisk aktivitet

Kultur

Annet

Kompetanse/utdanning/forskning

Næringsutvikling

Uspesifisert

Fordelinger tildelinger per samfunnssektor i 2020 (tall i 
kroner)

Kilde:  Sparebank- foreningens gaveundersøkelse gjennomført blant deres medlemmer 
våren 2021.

https://www.sor.no/globalassets/nyheter/rapport-sparebankforeningens-gaveundersokelse-2020.pdf


• DNB brukte mest penger på markedsføring i april 
med et totalt forbruk på 10,4 millioner kroner,
etterfulgt av Nordea og Danske Bank

• Med sin nyeste kampanje #Bulderutfordrer ønsker 
Bulder Bank å vise hvor enkelt det er å bytte bank

• Gjennom kampanjen «Neste Sommer» skal DNB dele 
ut reisegavekort på 1 000 kroner, der formålet er å 
redde arbeidsplasser og hjelpe lokalsamfunn rundt 
om i Norge

• Nettsiden nyeopplevelser.no viser 87 ulike og nye 
opplevelser i Nord-Norge, som har fått støtte fra 
Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge
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SAMLET FORBRUK
April

14,5
MNOK

39

De 11 utvalgte bankene hadde et samlet 
forbruk på 14,5 MNOK i april, mot 21,7 
MNOK i samme periode i fjor.

Samlet forbruk
Mars: 24 628’
Februar: 22 149’

Medieforbruk for februar, mars og april (tall oppgitt i tusen)
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Medieforbruk inkluderer TV, radio, 
plakater, aviser, kino, fagblader, 

magasiner og internett (ikke 
Google Ads, Facebook Ads og 

lignende).

Kilder for medieforbruk finner du under «Kilder og 
fotnoter» bak i rapporten

Februar

Mars

April 15 955’

2 133’
2 455’

255’ 10’ 30’

1 156’

30’ 119’ 1’ 4’

17 752’

2 779’

992’
1 654’

1 368’

20 45’ 7’ 5’ 1’ 5’

10 393’

1 805’

876’
561’ 400’ 225’ 192’ 22’ 13’ 4’ 0

DNB Nordea Danske Bank Sparebanken
Vest

SpareBank 1
SMN

Sparebanken
Møre

Sparebanken
Sør

SpareBank 1
Østlandet

Handelsbanken SpareBank 1
Nord-Norge

SpareBank 1
SR-Bank
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Markedsføring Internett

Topp ti mest markedsførte selskaper

Markedsføring Tradisjonelle kanaler

Topp ti mest markedsførte selskaper

Medieforbruk april

Kilder for medieforbruk finner du bakerst i rapporten

Cicero Markedsrapport Bank 05/21

TV, radio, plakater, 
aviser, fagblader og 

magasiner

9 836 787

4 330 077

3 261 177

2 980 277

1 762 933

1 744 531

1 595 052

1 450 834

1 138 705

953 940

DNB

Dreams

Amercan Express

SpareBank 1

Nordea

Nordax

Formuesforvaltning

Sbanken

Santander

AS Finansiering

6 037 812

5 217 322

4 254 332

3 773 361

2 473 812

2 223 327

898 340

734 130

721 000

556 692

Nordax

Bluestep Bank

Lendo

SpareBank 1

Zmarta

Bank2

BN Bank

Danske Bank

Pareto Bank

DNB
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Medieforbruk april (gjelder kun tradisjonelle kanaler og ikke internett). Tradisjonelle kanaler omfatter 
markedsføring i TV, radio, plakater, aviser, fagblader og magasiner.
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Kilder for medieforbruk finner du bakerst i rapporten

6 037 812

4 729 444

4 254 332

3 641 594

2 473 812

2 223 327

817 180

734 130

587 292

554 598

Nordax - Boliglån

Bluestep Bank - Boliglån

Lendo - Sammenligningstjeneste

SpareBank 1 - Banktjenester Næringsliv

Zmarta - Sammenligningstjeneste

Bank2 - Diverse lån

BN Bank - Seniorlån

Danske Bank - Banktjenester private

SpareBank 1 - Banktjenester private

Storebrand - Spareavtale/konto



Med sin nyeste kampanje #Bulderutfordrer ønsker 
Bulder Bank å vise hvor enkelt det er å bytte bank.

- Å bytte bank skal være så raskt og enkelt at hvem som helst kan gjøre 
det når som helst. Derfor satte vi banktjenestene våre på en real prøve, 
forteller Bulder Bank-sjef, Torvald Kvamme til Kampanje. 

Tidligere proff-skihopper Fredrik Bjerkeengen ble utfordret av Bulder 
Bank og deres reklamebyrå Trigger til å bytte bank mens han hopper i 
over 100 kilometer i timen i Holmenkollen. Midt i svevet strekker 
Bjerkengen ut en arm og holder mobilen foran seg for bekrefte 
kundeforholdet sitt til Bulder Bank med hjelp av FaceID.

– Når man som bank skal kommunisere og nå ut til folk har man 
egentlig et ganske dårlig utgangspunkt. Det er få mennesker som er 
ivrig på å høre hva en bank har å fortelle. Vi som forbrukere stikker 
heller hodet i sanden, enn å høre på hva vi har å tjene på å bytte bank. 
Det vil Bulder gjøre noe med. Folk trenger inspirasjon, ikke pekefinger
[…], sier Erik Bakke, markedssjef i Bulder Bank.

I følge Kampanje mottok Bulder Bank 10 000 søknader fra kunder etter 
at kampanjen ble lansert. Kampanjen ble lansert i samme periode som 
DNBs mulige oppkjøp av Sbanken ble kjent.

Se reklamefilmen her. 4242Cicero Markedsrapport Bank 05/21

https://www.youtube.com/watch?v=Wjryrza6K_4&t=4s


Gjennom kampanjen skal det deles ut reisegavekort 
på 1 000 kroner. Formålet er å redde arbeidsplasser 
og hjelpe lokalsamfunn rundt om i Norge.

Gavekortet kan brukes på bestillinger over 2 000 kroner. DNB har satt en 
grense på 10.000 gavekort som kan brukes. Totalt skal det dermed 
deles ut inntil 10 millioner kroner.

- Reiselivet i Norge er noe mange av oss kjenner vi er stolte av og vil 
støtte. Den næringen er viktig for lokalsamfunn og skaper store 
ringvirkninger, sier Aina Lemoen Lunde, direktør for marked og digitalt 
salg i DNB til Kampanje.

Bedriftene kan registrere seg i portalen for å markedsføre sitt reistilbud. 
I fjor var det totalt 400 bedrifter som registrerte seg.

I tillegg er det laget en reklamefilm som skal få frem reiselysten til 
nordmenn. Her vises det frem Norges natur og ulike turistattraksjoner., 
samtidig som de ansatte på de forskjellige turistattraksjonene synger 
på DeLillos sommerslagere «Neste sommer» i en karaokeversjon.

Kampanjen er sluppet på TV, nett, sosiale medier og i DNBs egne 
kanaler. Reklamefilmen er utviklet i samarbeid med Pol, Apt og 
Iprospect sammen med DNB Creative.
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Nettsiden nyeopplevelser.no viser 87 ulike og nye 
opplevelser i Nord-Norge, som har fått støtte fra 
Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge.

Under konseptet «en dag til» søkte banken prosjekter som bidrar til en 
grønn omstilling av reiselivet. Det er mer klimavennlig at én person blir i 
sju dager, enn at sju personer kommer i én dag.

Nå er de på jakt etter inntil 50 personer som ønsker å teste 
reiselivsopplevelsene gratis, mot at de forteller om opplevelsen i 
sosiale medier. 

I 2018 omsatte reiselivsnæringen i Nord-Norge for nær 22 milliarder 
kroner. Så kom korona. «En dag til» skal bidra til at bedriftene til tross 
for pandemiens effekter får et pusterom til å tenke nytt og møte 
sommeren med opplevelser tilpasset et endret marked. 

Etter årets sommer vil ti av prosjektene motta ytterligere 200 000 fra 
Samfunnsløftet, for å gjøre sommerens pilot til en permanent løsning. 
En jury plukker ut vinnerne, basert på gjennomføringsevne, lokal 
forankring, måloppnåelse på bærekraft og effekten av prosjektet.

Se nettsiden her. 
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• Sbanken har de mest tilfredse og lojale kundene, i 
følge Norsk Kundebarometer som gjennomføres av 
Handelshøyskolen BI

• Eika kåres til den mest bærekraftige merkevaren 
innen bank i BIs Norsk Bærekraftsbarometer 2021

• FinAuts undersøkelse Forbruker og finanstrender 
2021 viser at nordmenn er mindre tilfredse med 
rådgivningen som tilbys av bankene 

• Norges Banks rapport «Kunderetta 
betalingsformidling 2020» viser et fall på 5 prosent i 
antallet kortbetalinger fra 2019 til 2020. Samtidig 
økte det gjennomsnittlige beløpet fra Prospekt 380 til 
383
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Sbanken har de mest tilfredse og lojale kundene, i 
følge Norsk Kundebarometer som gjennomføres 
av Handelshøyskolen BI. 

Sbanken havner på en samlet 10. plass og får med det den beste 
rangeringen blant finansselskapene i kåringen. Finn vinner 
Kundetilfredshetsprisen 2021 med en kundetilfredshet på 84,6 poeng og 
lojalitet på 95,1. 

Sbanken  får en poengsum på tilfredshet på 81,5 og 88,2 på lojalitet. 
Dette er kun en liten nedgang fra i fjor, da Sbanken fikk en 
tilfredshetsscore på 82,0 og lojalitetsscore på 89,5.

- Det var stas første året, og det er jammen like stas i dag! For 20. år på 
rad har Norsk Kundebarometer slått fast at vi har landets mest fornøyde 
bankkunder […], skriver Sbanken på sin LinkedIn-profil. 

På bunn blant bankene havner DNB. Sistnevnte opplever derimot god 
fremgang siden forrige måling, spesielt på lojalitet der de i år scorer 74,4 
mot 68,2 i fjor. Bank som bransje havner på en 14. plass av totalt 31 
bransjer.

Totalt har 4 670 norske forbrukere sagt sin mening i årets undersøkelse, 
som gjennomføres i samarbeid med Norstat. Se hele oversikten her.

Norsk Kundebarometer 2021 Bank

Plass Selskap Stjerner Tilfredshet Lojalitet

1. Sbanken 81,5 88,2

2. Handelsbanken 77,9 84,4

3. SpareBank 1 75,7 81,6

4. Eika 74,6 77,5

5. Danske Bank 73,5 77,4

6. Nordea 71,2 78,0

7. DNB 68,4 74,4

https://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/


Eika kåres til den mest bærekraftige merkevaren 
innen bank i BIs Norsk Bærekraftsbarometer 2021.

- Ideen bak sparebankene er å sikre økonomisk trygghet, utvikling og 
livskraft i lokalsamfunnet over tid, både for privatpersoner og lokalt 
næringsliv. Det er det tydelig at kundene er klar over og setter pris på, 
sier konserndirektør for bærekraft i Eika Gruppen, Marianne Groth.

Eika havner på en totalt 7. plass. Ser vi alle finansselskapene under ett 
får Gjensidige (Skadeforsikring) den beste rangeringen til et 
finansselskap på en totalt 4. plass. 

På førsteplass i den totale rankingen finner Sporveien T-banen 
(78,7), etterfulgt av Sporveien Trikk (77,2)  og Apotek 1 (76,0). Helt i 
bunnen havner kleskjeden Hennes & Mauritz (45,8), i selskap med Telia 
(Tv-distribusjon) (46,5), Discovery+ (49,1), 7-eleven (49,4) og Telia 
(bredbånd) (49,8).

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat Norge og Barcode Intelligence
i samarbeid med Handelshøyskolen BI. 4 670 personer har sagt sin 
mening om totalt 150 norske bedrifter på forbrukermarkedet i årets 
undersøkelse. Forbrukerne har vurdert bedrifter de er kunder hos langs 
de tre hoveddimensjonene av bærekraft: Økonomisk bærekraft, 
miljømessig bærekraft og sosial bærekraft. 

Se hele oversikten her.
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Mest bærekraftige selskaper innen bank
(tallet i parentes viser rangering totalt) 

Plass Selskap Score

1. Eika (7) 73,5

2. Sparebank 1 (12) 72,5

3. Handelsbanken (15) 71,4

4. Sbanken (48) 67,3

5. Nordea (68) 64,5

6. Danske Bank (94) 62,2

7. DNB (145) 50,0
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Husker ikke

FinAuts undersøkelse Forbruker og 
finanstrender 2021 viser at nordmenn er 
mindre tilfredse med rådgivningen, selv 
om den fortsatt er høy.

Tallene gjelder kunder som oppgir at de har kjøpt nytt 
boliglån i løpet av 2020. Andelen som er usedvanlig 
fornøyd med rådgivningen ligger stabilt på 17 prosent. 
Andelen svært fornøyde går ned fra 53 prosent til 47 
prosent, mens andelen fornøyde går opp fra 27 til 32 
prosent. 

I et år preget av nedstengning har stadig flere kunder 
brukt nettbaserte løsninger for å kjøpe nytt boliglån. 
Andelen som har kjøpt nytt boliglån nettbasert har økt 
fra 8 til 14 prosent, mens andelen som kun har kjøpt via 
medarbeider i bank, har falt fra 72 til 56 prosent. 

Forbruker- og Finanstrender 2021 omfatter 2 026
intervjuer gjennomført i perioden 11.-26. mars 2021 
blant et utvalg over 18 år. Undersøkelsen ble 
gjennomført på Kantar sitt ISO-sertifiserte 
internettpanel som er representativt for den norske 
internettbefolkningen.

Tilfredshet med rådgivning
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Kilde: FinAut , Finans og Forbrukertrender

Kjøpskanal nytt boliglån
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Norges Banks rapport «Kunderetta betalings-
formidling 2020» viser at antallet kortbetalinger 
har falt med 5 prosent fra 2019 til 2020. 
Samtidig økte det gjennomsnittlige beløpet for 
kortbetalinger fra 380 til 383.

I 2020 brukte nordmenn kortet 2 423 millioner ganger for 
884 milliarder kroner. Av de samla kortbetalingane ble 80 
prosent utført mot fysiske betalingsterminalar. To av tre 
kortbetalinger i fysiske betalingsterminaler ble gjort 
kontaktløst. Betalinger med fysiske kort utgjør fortsatt 
flesteparten av de kontaktløse betalingene. Kontaktløse 
betalinger med mobil, klokke eller armbånd utgjorde 14,2 
millioner betalinger i 2020.

Nettbank/mobilbank er fremdeles den mest brukte 
overføringstjenesten for personkunder, men det har vært 
en liten nedgang de siste årene., Samtidig har antall 
straksbetalinger hatt en høy vekst. Veksten i e-faktura i 
løpet av de siste to årene har kommet som følge av at 
det i mars 2019 ble åpnet for distribusjon av eFaktura 
gjennom Vipps.

Den sterke veksten i netthandelen med kort fortsetter i 
2020, men en større andel av netthandelen blir nå betalt 
på andre måter. I følge en undersøkelse frå Norges Bank 
ble en av fire kjøp i første omgang betalt med faktura.13
prosent ble betalt med en mobil betalingsløsning.

Antallet korttransaksjoner per innbygger og 
gjennomsnittlig verdi per transaksjon

Utviklingen i bruk av betalingsinstrument, 
millioner betalinger 
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Kilde: Norges Bank, Kunderetta betalingsformidling 2020
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I Norges Banks rapport kommer det frem at 
bruken av kontanter på utsalgssteder har gått 
ned med 1 prosentpoeng fra 2019 til 2020. I 
tillegg faller uttak av kontanter fra minibanker 
og i forbindelse med varekjøp kraftig. 

I Norges Banks undersøkelse våren 2021 stod 
kontanter for 3 prosent av samla betalinger med 
kontanter, mens de stod for 3 prosent av betalinger på 
utsalgssteder. 

Tallet på uttak fra mininbanker falt med 36 prosent og 
tallet på uttak ved varekjøp falt med 41 prosent fra 
2019 til 2020. Verdien på uttak fra minibanker og ved 
varekjøp falt med henholdsvis 34 og 33 prosent fra 
2019 til 2020. I 2020 lanserte bankene en ny tjeneste 
for uttak og innskudd av kontanter i 
dagligvarebutikken, som er inkludert i statistikken.

I forbindelse med pandemiutbruddet økte faktisk 
etterspørselen etter kontanter gjennom 2020 med 5,5 
prosent. Det vises til at det kan henge sammen med at 
mange ønsker å ha litt mer kontanter i perioder med 
usikkerhet. 

Uttak av kontantar fra minibank og ved varekjøp i perioden 2001–2020

Tallet på kontantbetalinger i prosent av det totale tallet på betalinger
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Vi handler større og sjeldnere
Et interessant funn fra rapporten er at det i forbindelse 
med pandemien har blitt mer vanlig å gjøre større og 
sjeldnere innkjøp. Mens antallet korttransaksjoner går 
ned, går gjennomsnittlig beløp per korttransaksjon 
opp. Dette er en naturlig konsekvens av pandemien vi 
står i og at nordmenn ønsker å redusere antall 
kontaktpunkter. For varekjøp som har hyppig 
kjøpsfrekvens, slik som dagligvarer, har det blitt mer 
vanlig å bestille hjemlevering av mat og da er det 
naturlig å handle større for å senke 
leveringskostnaden. Samtidig tyder tallene på at 
forbrukere har blitt flinkere/mer opptatt av å planlegge 
innkjøpene slik at de ikke trenger å gå på butikken 
flere dager i uka. 

Tæpping har blitt mest vanlig 
En naturlig konsekvens av store kriser og katastrofer 
er at de endrer befolkningens holdninger og 
bruksmønstre, og det ser vi spesielt innen betaling. 
Koronapandemien har gjort tæpping til den nye 
standarden for hvordan vi betaler i fysiske butikker. I 
2020 ble to av tre kortbetalinger i fysiske 
betalingsterminaler gjort kontaktløst, ifølge Norges 
Banks rapport. Rapporten viser også at bruk av kort 
ved kontaktløs betaling fortsatt står for majoriteten av 
de kontaktløse betalingene. 

Fra 2020 ble det et krav at alle norske 
betalingsterminaler skulle ha støtte for kontaktløse 
betalingsløsninger innebygget, samtidig som alle 
utstedte kort skal ha funksjonen implementert. Etter 
koronaens inntog i mars 2020 ble grensen for 
kontaktløs betaling uten PIN-kode økt fra 400 kroner 
til 500 kroner. I tillegg til å representere en enklere og 
smidigere måte å betale med kort på, så ivaretar det 
smittevernet når man ved mindre kjøp under 500 
kroner slipper å taste kode. 

Vanskelig å få nordmenn til å la kortet bli hjemme
Nordmenns bruk av digitale lommebøker ved betaling 
i butikk har økt siste tiden. Ifølge Norges Banks tall så 
har bruk av kort på utsalgssteder gått ned 1 
prosentpoeng fra våren 2017 til våren 2021, mens 
betaling med mobiltelefon har økt fra 3 prosent til 12 
prosent i samme periode. 

Tallene viser likevel at bruken ikke har tatt helt av, selv 
om antallet digitale lommebøker har økt gjennom 
lanseringen av Coopay og Vipps med QR-kode i 
fysiske butikker. Dette viser hvor vanskelig det kan 
være å endre betalingsvaner. Folk er vant med å bruke 
kort, og når kontaktløs betaling med kort tilbyr en reel 
forenkling for kunder så blir det vanskelig for Vipps, 
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Hjemmekontor, samt restriksjoner på 
reise og sosialisering, har påvirket 
folks betalingsvaner i følge Norges 
Banks rapport «Kunderetta 
betalingsformidling 2020». I følge en 
undersøkelse i England bruker 
mennesker i snitt 66 dager på å venne 
seg til nye vaner, så hvordan blir 
nordmenns betalingsvaner etter 
pandemien?
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Apple Pay og Google Pay å overbevise nordmenn om å betale med 
mobilen i fysiske butikker. 

Spesielt tror vi det blir vanskelig for Vipps å overbevise om dette 
ettersom de benytter QR-koder. Vi anser ikke QR-betaling som mer 
brukervennlig enn tæpping. Her har Apple Pay og Google Pay trolig et 
fortrinn ettersom de benytter seg av mobiltelefonenes innebygde og 
trådløse NFC-teknologi for å gjennomføre betalinger i butikk, selv om de 
riktignok begrenses av sin merkevare og at de er avhengig av at 
brukerne har henholdsvis en Apple eller Android mobiltelefon. 

Pandemien har satt fart på netthandelen
Bruk av kort ved netthandel økte med 21 prosent fra 2019 til 2020. Det 
som er interessant er at andre betalingsmåter på nett øker. 13 prosent 
ble betalt med en mobil betalingsløsning. Vipps har lykkes med å gjøre 
kjøpsopplevelsen mer smidig ved betaling med Vipps på nett. Før måtte 
man åpne Vipps appen for å gjennomføre betalinger i nettbutikker, 
mens nå kan man bli automatisk overført til betalingssiden i appen når 
Vipps velges som betalingsmåte. Vi har derfor tro på at straksbetaling
med Vipps vil fortsette å vokse nå som kjøpsflyten har blitt bedre. 

Samtidig viser tallene at betaling med faktura utgjør en stadig større 
andel av betalingsmåter ved netthandel. En av fire kjøp på nett ble i 
første omgang betalt med faktura. Vi har tro på at bruk av "kjøp nå, betal 
senere"-løsninger, med Klarna i spissen, vil fortsette å øke. Vi ser også 
gode muligheter for Vipps' nye satsing innen dette område, men 
foreløpig leder Klarna an i å lage en sømløs netthandelsopplevelse. 
Klarna har gjennom både oppkjøp og pressemeldinger vist en klar 
ambisjon om å gå fra å være en betalingstjeneste til å bli en 

shopping-app. Gjennom bruk av kunstig intelligens skal deres siste 
oppkjøp av Toplooks gjøre Klarna i stand til å bygge personaliserte og 
engasjerende annonser i nettbutikkene, i sosiale medier og i Klarnas 
app slik at nettbutikkene klarer å tiltrekke seg nye kunder og beholde 
eksisterende kunder. 

Vipps fortsetter å forenkle 
Vipps har i løpet av pandemien forenklet betaling og bestilling for 
restauranter på plattformen. Her tilbys det reell kundeverdi ved å gjøre 
det mulig å skanne en QR-kode for å få opp meny og sende bestilling via 
appen slik at sosial kontakt begrenses, og betalingen gjøres opp via 
Vipps. For restauranter og spisesteder muliggjør det enkel besøks-
registrering ved betaling. Løsningen har blitt særlig aktuelt gjennom det 
siste året, og vil skyte fart nå som restauranter og spisesteder 
gjenåpnes. Vi ser ingen grunn til at denne tjenesten ikke skal forbli 
populær også etter pandemien. Selv om mye vil gå tilbake til det vante 
etter pandemien, er dette et eksempel på en forenkling som vi mener 
har kommet for å bli, spesielt der enkelthet og effektivitet verdsettes.

Fortsatt virker det som det er vanskelig å få folk til å la kortet hjemme, 
men det kan endre seg etterhvert som digitale lommebøker får økt 
utbredelse og betalingsopplevelsen forenkles ytterligere. Enkelte av 
bankenes initativ tyder derimot på at de har tro på at kortet fortsatt har 
en plass i fremtidens betalingslandskap. Flere har startet arbeidet med 
å produsere mer miljøvennlige kort og enkelte utforsker kontaktløse 
betalinger ved bruk av biometriske løsninger for å autentisere kunden. 
Sistnevnte initiativ vil kanskje fjerne pinkoden, men det betinger at det 
fysiske kortet består. Lenger frem i tid vil vi kanskje se en utvikling der 
biometriske løsninger ikke er koblet opp mot et fysisk kort, det er i så 
fall en forenkling vi mener vil utfordre bankkortets posisjon. 
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En nylig gjennomført pensjonsundersøkelse 
gjennomført av Nordea viser stor endring i 
nordmenns sparing de siste tre årene. 

Undersøkelsen, som ser på hvordan nordmenn sparer mot pensjon, viser 
klare endringer i sparemønstre. Stadig flere nordmenn ønsker å flytte 
majoriteten av sparingen sin bort fra sparekonto og over i aksjefond. 

I løpet av det siste året har også nordmenn blitt langt mer opptatt av 
avkastningen de får på sparepengene sine. Selv etter et turbulent år på 
verdens børser har andelen som svarer at det viktigste formålet er lav 
risiko sunket kraftig. I 2020 var dette tallet på 48 prosent, mens kun 2 av 
10 årets respondenter svarer det samme. 

Det er også mye som tyder på at landets unge har fått øynene opp for 
pensjonssparing i løpet av det siste året. Dette overrasker 
forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. 

- Andelen unge under 30 år som sparer til pensjon, har økt fra 2 prosent i 
2020 til 35 prosent i 2021. Dette overrasker meg stort, at så mange 
under 30 tar ansvar for egen pensjonssparing, sier Incedursun til 
Nettavisen Økonomi.

Hun spekulerer i at det siste års usikkerhet har bidratt med å sette 
viktigheten av fremtidig sparing på agendaen. 
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Situasjonen har endret seg
For å forstå viktigheten av bankenes rolle, i arbeidet 
med å få ungdom og unge voksne til å spare til 
pensjon, må man sette seg inn i tidligere 
generasjoners pensjonsordninger. Årevis med 
gunstige pensjonsordninger har ført til en situasjon 
der arbeidstakere flest vil ha utbetalinger som 
overstiger det de har bidratt med, og endringene har 
begynt. Problemet dette medfører er at mange av 
dagens unge, som vanligvis henter mye kunnskap fra 
sine foreldres livshistorier, vil oppleve vranglære om 
de tror at de kan kopiere forrige generasjons 
sparevaner og opprettholde måten å leve på.

I 2014 konkluderte Storebrand med at den tids 20-
åringer måte belage seg på 4 års lengre 
arbeidskarriere for samme pensjon som de som gikk 
av med pensjon. 3 år etter varslet NAV at dette tallet 
var steget til rundt 5 og et halvt år. 

Lite tyder på at denne trenden vil snu i den nærmeste 
fremtiden. Dermed sitter mange unge igjen med to 
alternativer; enten må de satse på gunstige endringer i 
norske pensjonsordninger, eller så må de ta grep om 
egen sparing. 

Unge må ta grep tidlig
Som mange andre, så har vi i Cicero vanskelig for å 
spotte drastiske pensjonsendringer som kommer de 
unge til gode i horisonten. Slik vi ser det er det kun 
alternativ to - egen sparing - som fremstår som det 
eneste reelle alternativet for unge som ønsker å 
opprettholde ønsket levestandard også etter 
pensjonsalder.

Det er derfor viktig at bankene er på ballen og 
opplyser om viktigheten av privat pensjonssparing for 
sine yngre kunder så tidlig som mulig. For selv om 
matematikkundervisningen på ungdomsskolen lærer 
elever om renters rente, så er dette for de fleste kun et 
vagt minne den dagen første lønning tikker inn på 
konto. 

Og selv om mange banker fortjener skryt for sitt 
arbeid med sparing og pensjon de siste årene, er dette 
en oppfordring til landets finansrådgivere, 
kundeservicearbeidere og andre bankansatte om å 
fortsette det gode arbeidet og ta de ekstra skrittene 
for dagens unge. Det trenger de.
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Bankenes fokus på pensjon og 
sparing for unge kunder er ikke bare 
lønnsomt, men også ekstremt viktig 
for den yngre generasjonens 
økonomiske fremtid. Tallene fra 
Nordea er derfor hyggelig lesing, men 
det viktigste fremover er at sparing 
blant unge forblir prioritert blant 
landets banker.
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• Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) har anbefalt 
at norske kapitalkrav for banker skal anerkjennes av 
andre EØS-land

• Finanstilsynets årlige rapport Risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS) fastslår at det i 2020 ikke var 
noen større IKT-hendelser som hadde konsekvenser 
for finansiell stabilitet

• Finansdepartementet har fastsatt forskriftsendringer 
som innfører krav om fradrag i finansforetakenes 
kjernekapital for problemlån som ikke er nedskrevet 
tilstrekkelig

• Finans Norge har uttrykt bekymring rundt «den grønne 
brøken» i regelverket for bærekraftig finans og mener 
den ikke vil gi et riktig bilde av norske banker
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Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) har 
anbefalt at norske kapitalkrav for banker skal 
anerkjennes av andre EØS-land. 

Anbefalingen fra ESRB gjelder det nye og økte systemrisikobufferkravet 
og midlertidige IRB-gulv for risikovekting av boliglån og 
næringseiendomslån, som ble innført for norske banker fra utgangen av 
2020. 

For banker som bruker interne modeller for beregning av kapitalkrav 
(IRB-banker), trådte endringen i kraft ved utgangen av 2020. For øvrige 
banker gjelder det økte systemrisikobufferkravet fra utgangen av 2022.

– Vi har over lengre tid jobbet for at alle aktører som opererer i samme 
marked må omfattes av de samme generelle kravene, sier Erik 
Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

ESRB har anbefalt andre EØS-land å anerkjenne det norske 
systemrisikobufferkravet innen 18 måneder etter publisering i EUs 
Official Journal.

Nordea Markets skriver i en oppdatering at dette for Danske Bank sin 
del kan bety en økning på 30 prosent i kravet til ren kjernekapital (CET1-
krav) 
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Finanstilsynets årlige rapport Risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS) fastslår at det i 2020 ikke var 
noen større IKT-hendelser som hadde konsekvenser 
for finansiell stabilitet.

– Det digitale trusselbilde endres stadig. Foretakene bør fortsatt styrke 
arbeidet på IKT-området, både for å redusere sannsynligheten for avvik og 
for å bedre IKT-sikkerheten, sier seksjonssjef i seksjon for IT og 
betalingstjenester Olav Johannessen.

Under koronapandemien har Finanstilsynet og Beredskapsutvalget for 
finansiell infrastruktur (BFI) rettet særlig oppmerksomhet mot 
virksomheter som støtter viktige funksjoner, herunder kritiske samfunns-
funksjoner definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– De sentrale foretakene i den norske finansielle infrastrukturen har 
gjennomgående gode beredskapsplaner. Aktørene har hatt god kontroll 
på driftssituasjonen og har raskt iverksatt nødvendige tiltak, sier 
Johannessen.

Selv om omfanget av digital kriminalitet øker, så har det så langt ikke ført 
til større hendelser i foretak i den norske finanssektoren. 

Hele rapporten kan lese her. Cicero Markedsrapport Bank 05/21
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Finansdepartementet har fastsatt forskriftsendringer 
som innfører krav om fradrag i finansforetakenes 
kjernekapital for problemlån som ikke er nedskrevet 
tilstrekkelig. 

Forskriftsendringene er et resultat av en endring i EUs CRR/CRD IV-
forskrift rundt tapsdekning for misligholdte engasjementer. Formålet 
med endringen er å unngå at bankene samler opp for mye problemlån 
og sikre at bankene  har tilstrekkelig kapital til å møte fremtidige tap på 
disse lånene. 

Problemlån klassifiseres som lån som enten er forfalt med mer enn 90 
dager eller lån der det er usannsynlig at låntakeren er i stand til å betale 
tilbake hele lånet. 

For EØS-landene gjelder de nye kravene for lån som er gitt etter 7. 
februar 2020.

EUs myndigheter jobber for tiden også med et direktiv for å styrke 
annenhåndsmarkedet for problemlån. Dette vil Finansdepartementet ta 
opp til vurdering ved ferdigstillelse. 
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Finans Norge har uttrykt bekymring rundt «den 
grønne brøken» i regelverket for bærekraftig finans 
og mener den ikke vil gi et riktig bilde av norske 
banker. 

I forbindelse med EUs arbeid med regelverket for bærekraftig finans har 
Europakommisjonen bedt om innspill på hvordan selskaper skal 
rapportere sin bærekraftige økonomiske aktivitet. I det originale 
forslaget vil den mest sentrale indikatoren være «den grønne brøken», 
som viser andelene av utlån som er gitt til grønne aktiviteter bestemt av 
EUs klassifiseringssystem. 

Det er dette elementet som Finansdepartementet, med Finans Norge i 
ryggen, nå har kommet med et høringsinnspill på. Bekymringen er at 
fordi små og mellomstore bedrifter ikke omfattes av 
rapporteringssystemet foreslått av EU, så vil norske banker komme 
ufortjent dårlig ut av regnestykket. 

– Vi støtter opp om at finansforetak skal rapportere på 
bærekraftsindikatorer, men i vår gjennomgang av forslaget til utregning 
av den grønne brøken, identifiserte vi momenter som kan slå uheldig ut i 
det norske markedet, sier direktør for bærekraft i Finans Norge, Agathe 
Schjetlein

Høringsfristen var 2. juni og Europakommisjonen har antydet at de 
endelige kriteriene er klar innen slutten av måneden. 
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Finansminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Gruppen Nordic CEOs for a Sustainable Future 
anbefaler alle nordiske selskaper å integrere 
rammeverket Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) innen utgangen av rapporteringsåret 2021.

TCFD er tatt i bruk av selskaper, myndigheter, sentralbanker og 
finansinstitusjoner over hele verden og inneholder anbefalinger for 
klimarapportering. 

Regjeringene i Danmark og Sverige har allerede gitt sin støtte, og 21. 
mai fikk de selskap av Norge, som blir den 12. regjeringen som støtter 
Nordic CEO-gruppens anbefaling. I 2019 godkjente regjeringen TCFD-
anbefalingene og kommuniserte en forventning om at store selskaper 
skulle rapportere klimarelatert informasjon i tråd med TCFD-
rammeverket.

– God rapportering er avgjørende for at vi skal kunne vurdere fremtidig 
inntjening og risiko i investeringsporteføljen vår. Kravet om bedre 
klimadata kommer fra investorer over hele verden - og hvis alle 
rapporterer med de samme standardene, blir det lettere å gjøre disse 
vurderingene. Det utgjør også en stor økonomisk risiko for selskapene 
selv hvis de ikke klarer å tilpasse seg klimatrendene, sier konsernsjef i 
Storebrand, Odd Arild Grefstad, som deltar i Nordic CEOs for a 
Sustainable Future, i en pressemelding.
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Finansdepartementet notifiserte 1. juni EU-
myndighetene om hvilke finansforetak som skal 
regnes som systemviktige i Norge. 

I tillegg til DNB og Kommunalbanken, som tidligere har hatt samme 
status, skal også Nordea Eiendomskreditt i fremtiden anses som et 
systemviktig finansforetak. Dette medfører særskilte bufferkrav.

DNB og Kommunalbankens systemviktighetsbuffer vil forbli på 
henholdsvis 2 og 1 prosent, mens Nordea Eiendomskreditt vil ha krav til 
en buffer på 1 prosent fra utgangen av juni 2022. 

Valget av de systemkritiske finansforetakene utarbeides av 
Finansdepartementet og baserer seg på råd fra Finanstilsynet. Dette 
foregår i tråd med krav som er nedsatt i EUs CRR/CRD IV-regelverk. 

I første omgang vil dette være en uformell liste over systemviktige 
finansforetak, men i løpet av den neste måneden er planen at 
Finansdepartementet skal treffe formelle vedtak om klassifiseringene 
av finansforetakene. 
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Under et stedlig tilsyn i Skagerrak Sparebank 
avdekket Finanstilsynet flere mangler og har ilagt 
banken et gebyr for alvorlige hvitvaskingsmangler på 
to millioner kroner.

– Lovbruddene skyldes klart klanderverdig adferd fra banken da den 
manglende etterlevelsen av loven synes å være et resultat av 
gjennomgående manglende kompetanse og prioritering, skriver tilsynet

Skagerrak Sparebank er en sammenslåing av Bamble og Kragerø 
Sparebank. Finanstilsynet har avdekket en rekke punkter som de mener 
står til stryk. Tilsynet skriver at banken har hatt «gjennomgripende 
mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i 
hvitvaskingsregelverket».

Banksjef i Skagerrak Sparebank, Jan Kleppe, sier at banken tar alle 
rapporter fra tilsynet til etterretning og at målet er å gjøre det bedre 
neste gang.  

– Vi har gjort de nødvendige endringer som vi opplevde tilsynet ga oss 
tilbakemelding på. Vi bruker betydelig mer ressurser på dette området 
nå, sier Kleppe.
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Lagmannsretten ga Bank Norwegian medhold i 
saken der de har kjøpt topplasseringer hos Google 
når kunder søker på konkurrentenes navn. Nå ankes 
saken til Høyesterett.

Det er Komplett Bank, BRAbank og Ikano Bank som anker saken, og 
mener at Bank Norwegian bryter med paragraf 25 i 
markedsføringsloven. 

Komplett Bank beskriver praksisen som «snylting på andres 
markedsføringsinnsats som må være brudd på god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom».

– Lagmannsretten er også enig i at «snylting» er en treffende 
karakteristikk for det som skjer, men mener samtidig at elementet av 
snylting ikke er så sterkt at annonsepraksisen etter sin art alltid vil være 
i strid med «god forretningsskikk», heter det i dommen.

Advokater og eksperter på markedsføring/konkurranseforhold har ifølge 
meldingen gitt uttrykk for at de er overrasket over dommen i 
lagmannsretten.
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• Klarna kjøper amerikanske Toplooks som del av sin 
plan om å bli en shoppingapp

• TietoEvry inngår samarbeid med Svenske Riksbanken 
om svenske e-krona

• Flere unge svensker tar opp raske lån for å finansiere 
aksjekjøp

• MobilePay og Klarna har inngått en partnerskapsavtale

• Dansker er på topp når det kommer til bankbytte i 
Europa, viser undersøkelse fra Finans Danmark

• Lunar tiltrekker seg nye kunder med sine positive 
innskuddsrenter

• Nordea øker sine priser for finske kunder

• Findy-nettverket skal danne et felles nettverk for 
datadeling innen offentlig-privat samarbeid 
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Sverige Sverige Sverige 
Flere unge svensker tar opp raske lån for å 
finansiere aksjekjøp

Klarna kjøper amerikanske Toplooks som del 
av sin plan om å bli en shoppingapp

Det svenske nyhetsprogrammet SVT Nyheter 
rapporterer at et økende antall forbrukslåns-
selskaper har begynt å markedsføre seg mot unge 
mennesker som ønsker å finansiere aksjekjøp. Flere 
anonyme personer snakker ut om hvordan de har 
tatt usikrede lån via nettsteder som Zmarta eller 
brukt studielån på aksjemarkedet. 

Jan Bertoft, generalsekretær i Sveriges 
Konsumenter, sier til SVT Nyheter at trenden er 
foruroligende på grunn av risikoen ved å ta raske og 
dyre lån for å gamble på aksjemarkedet. Han uttaler 
videre at det er uansvarlig av selskaper å tiltrekke 
unge mennesker på denne måten, og at dette kan 
øke problemet knyttet til overdreven gjeld i 
samfunnet.

Granskingen avslører at minst to 
forbrukslånsselskaper sponser aksjerådssider, 
samtidig som flere markedsfører SMS-lån med sikte 
på at kundene skal kunne kjøpe flere aksjer. 

- Det er uansvarlig å lokke unge, kanskje uerfarne 
forbrukere til å tro at dette er en «quick fix» og at det 
finnes noen slags garanti i det hele tatt. Dette er 
ekstremt risikabelt, sier Bertoft. 

TietoEvry inngår samarbeid med Svenske 
Riksbanken om svenske e-krona

TieotoEvry har blitt invitert inn i andre fase av 
pilotprosjektet e-krona - et prosjekt som baner vei 
for et nytt europeisk digitalt alternativ til 
kontanter med statlig garanti. TietoEvry har fått i 
oppdrag å simulere hvordan banker kan samhandle 
med pilotinfrastrukturen for e-kronaen. Dette 
kommer frem i en pressemelding. 

De to partene skal, sammen med en svensk bank,  
utvikle og teste hvordan kommersielle 
transaksjoner kan gjennomføres med digital valuta 
slik at banker skal kunne møte fremtidens 
betalingsbehov, fremme innovasjon og forbedre 
betaling på tvers av landegrenser..

- […] Vi gleder oss til å ta del i denne reisen med mål 
om en inkluderende digital valuta som vil åpne 
dører for innovative og trygge løsninger, sier 
Christian Segersven, leder for Financial Services 
Solutions og Industry Software i TietoEvry, i 
pressemeldingen.

TietoEvry viser til veksten innen kryptovalutaer, 
samt nedgangen i kontantbruk som har falt til under 
ti prosent av alle betalingstransaksjoner i Norden, 
mens nye digitale betalingsløsninger 
som Swish, MobilePay og Vipps har vokst.

Klarna har kjøpt opp den San Fransisco baserte 
programvareutvikleren Toplooks, som leverer 
programvare for målrettet markedsføring innen e-
commerce. De bruker blant annet kunstig 
intelligens for å kartlegge motetrender i sosiale 
medier og hjelper nettbutikker med å forbedre sin 
markedsføring. De to selskapene har samarbeidet 
siden 2020. Det melder Dagens Industri.

Toplooks vil nå fokusere på å lage annonser i 
nettbutikker, i sosiale medier og i Klarna-appen. På 
denne måten vil nettbutikkene nå en bredere 
potensiell kundebase. Oppkjøpet er en del av 
Klarnas strategi om å ekspandere til områder 
utenfor betaling, og å bygge seg opp til å bli en 
shopping-app. De siste årene har Klarna gjort en 
rekke andre oppkjøp av selskaper som jobber med 
inspirasjon, rabatter og anbefalinger innen 
netthandel. Dette er først og fremst for å 
understøtte sin store USA-satsning. 

Samtidig har Klarna nylig kunngjort at den 
amerikanske rapperen og moteikonet A$AP Rocky 
har blitt deleier i selskapet. A$AP Rocky uttaler i en 
pressemelding fra Klarna at hans samarbeid med 
Klarna innebærer å finne et rom for folk å 
gjenoppdage stil når den globale motedvalen er 
over. 
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Danmark Danmark Danmark
Lunar tiltrekker seg nye kunder med sine 
positive innskuddsrenter

MobilePay og Klarna har inngått en 
partnerskapsavtale

I følge Finanswatch har danske Lunar fått 12 000 
nye kunder, som tilsvarer en vekst på 202 prosent, 
etter at de i mai annonserte at de vil tilby danske 
privatkunder en positiv rente på innskudd opptil 50 
000 danske kroner. Bankens privatkunder belastes 
med en negativ rente for innskudd som overstiger 
250 000 danske kroner. De fleste danske banker tar 
i dag en negative rente på bankinnskudd som 
overstiger 100 000 danske kroner, melder 
Finanswatch. 

Basert på debatten om negative renter på private 
danskers bankinnskudd, så har den  danske 
næringsministeren Simon Kollerup bedt 
Finanstilsynet om å undersøke konkurransen i 
banksektoren. Det foregår nå dermed to parallelle 
granskinger av banksektoren, ettersom også 
Konkurransetilsynet har fått i oppgave å undersøke 
negative renter. Ministeren sa nylig at bankene ikke 
burde sette sine egne profittinteresser over sine 
kunders interesser. Han advarte også om at 
regjeringen vil iverksette tiltak hvis terskelen for en 
negativ rente faller under 100 000 danske kroner. 
Den danske sentralbanksjefen, Lars Rohde, gir sin 
støtte til banker og sier at det er viktig for banker at 
de får sette sine egne priser.   

Dansker er på topp når det kommer til bankbytte i 
Europa, viser undersøkelse fra Finans Danmark

En ny undersøkelse fra Finans Danmark, som 
baserer seg på registerdata på danskenes inn- og 
utlånskont,i viser at 18 prosent dansker byttet bank 
i løpet av 2015-2019. Niels Arne Dam, sjefsøkonom 
i Finans Danmark, sier det høye tallet indikerer en 
høy grad av konkurranse i den danske 
banksektoren. Til sammenligning er det tilsvarende 
EU-gjennomsnittet 9 prosent. Danmark har i følge 
tallene den høyeste kundemobiliteten i Europa.

- Når danskene bytter bank så ofte, er det et uttrykk 
for en høy grad av konkurranse i det danske bank-
og boliglånsmarkedet. Fra et internasjonalt 
perspektiv er danskene kritiske forbrukere som 
bytter bank og lån når de ikke er fornøyde med 
priser eller tjenester. Det er enkelt som kunde å 
finne priser, få konkurransedyktige tilbud og bytte 
bank, ikke minst på grunn av de digitale 
plattformene sektoren har utviklet, sier Dam.

I følge analysen avhenger kundemobilitet av flere 
faktorer, inkludert hvor mange tjenester kundene 
etterspør, antall bankforbindelser, om du har flyttet, 
kjøpt et nytt hjem osv. Finans Danmark tilskriver det 
høye tallet til den økende aktiviteten i det danske 
boligmarkedet. 

Klarna har for få uker siden kunngjort at de går inn i 
det danske markedet. Når har de landet en avtale 
med MobilePay som skal sikre større fleksibilitet og 
valgfrihet for Klarnas kunder. Det melder Børsen.

Klarna har avtale med 250 000 nettbutikker i 17 
land. I dag kan MobilePays 4,3 millioner brukere 
betale med betalingstjenesten i 40 000 nettbutikker. 
Gjennom avtalen får MobilePay-brukere tilgang til 
de 250 000 nettbutikkene som Klarna tilbyr sine 
tjenester til i dag. 

- Avtalen med Klarna gir en potensiell eksponering 
for disse 250.000 nettbutikkene, som dansker 
potensielt kan betale med MobilePay hos. Disse 
avtalene med de store aktørene gir oss muligheten 
til å være til stede langt flere steder enn før, sier 
toppsjef i MobilePay, Claus Bunkenborg, til Børsen. 
Store merkevarer som Zara, H&M og Ikea tilbyr i 
dag alle betaling med Klarna i Danmark.

MobilePay hadde i 2020 et netto tap på 218,60 
millioner danske kroner i 2020. Som et resultat av 
tapene har Danske Bank sprøytet midler til en verdi 
av 150 millioner danske kroner i MobilePay. På 
grunn av usikkerhet om virkningen av Covid-19-
pandemien, forventer MobilePay også tap i 2021. 
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Finland Finland
Nordea øker sine priser for finske kunder Findy-nettverket skal danne et felles nettverk for 

datadeling innen offentlig-privat samarbeid 

Findy-nettverket er etablert med et målet om å 
utvikle et felles, delt og sikkert nettverk av 
verifiserbare data gjennom offentlig-privat 
samarbeid som skal være åpen for alle i 2023. 
Nettverket skal sikre at enkeltpersoner og 
organisasjoner i fremtiden kan dele dataene sine på 
en felles og sikker måte ved digitale interaksjoner. 
Nåværende medlemmer inkluderer Finance Finland, 
Social Insurance Institution of Finland (Kela), Nixu, 
Nordea, OP Financial Group, Posti Group, 
Technology Industries of Finland, TietoEvry og 
Vastuu Group. 

- […] Hver dag bruker mennesker og organisasjoner 
forskjellige dokumenter som er verifisert av 
tredjeparter. Slike dokumenter kan brukes til å 
validere et bredt spekter av data, for eksempel en 
persons navn, alder, faglige kvalifikasjoner eller 
medlemskap i et lojalitetsprogram. Organisasjoner 
bruker verifiserte data som organisasjons-ID, samt 
tillatelser og representasjonsrettigheter knyttet til 
sosiale og helsetjenester og finansielle tjenester. 
Vår tillit til data - som borgere og forbrukere - er 
basert på påliteligheten til disse legitimasjonene og 
organisasjonene som utsteder dem, skriver 
TietoEvry i en pressemelding. 

Nordea planlegger å øke den månedlige prisen på 
flere banktjenester i Finland fra 1. september 2021 
og 1. oktober 2021. Det melder det finske mediet 
Kauppalehti. 

Den månedlige avgiften for nåværende konto økes 
fra 0,25 euro til 2,25 euro. Premiumkunder må 
betale en månedlig avgift på 4,50 euro for 
servicepakken, som for øyeblikket er gratis. 

Det å sette inn kontanter på en bankkonto i 
minibanker vil også bli dyrere, mens 
månedsavgiften for Nordeas kreditt-, gull- og 
premiumkort økes med 1 euro til 3 euro. 
Depotgebyrene for Nordeas bokførings- og 
sparekontoer økes fra 1,95 til 2,45 euro per måned. 
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Pris Boliglån Pris Innskudd
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Kilder: Finansportalen og bankenes 
hjemmesider 07.06.2021

For BSU gjelder følgende forutsetning: 
Utvalget gjelder bankens beste betingelser/ 
fordelspriser. Produkter med krav til 
medlemskap er ikke inkludert 
i oversikten

For innskudd 100 000 og 500 000 kroner 
gjelder følgende forutsetning: Utvalget gjelder 
bankens beste betingelser/fordelspriser. 
Produkter med krav til medlemskap eller krav 
til binding er ikke inkludert i oversikten

Gjennomsnittet som er presentert i hver graf 
representerer utvalgets snittrente

Kilder: Finansportalen og bankenes 
hjemmesider 07.06.2021

For boliglån 1 MNOK 75 % og boliglån 2 MNOK 
75 % gjelder følgende forutsetning: Utvalget 
gjelder bankens beste 
betingelser/fordelspriser. Produkter med krav 
til medlemskap er ikke inkludert i oversikten

For BLU 2 MNOK 85 % gjelder følgende 
forutsetning: Utvalget gjelder bankens rente 
for BLU uten krav til medlemskap

Gjennomsnittet som er presentert i hver graf 
representerer utvalgets snittrente

For totaloversikten på boliglån 2 MNOK 75 % 
er det kun valgt ordinære boliglån og alder 35 
år.

For totaloversikten på BLU/førstehjemslån er 
det valgt boliglån for unge og førstehjemslån 
og alder 27 år.
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Markedsføring Forbruk markedsføring

Kilder: Ko&Co innhenter brutto omsetningstall 
fra norske nettsteder på månedsbasis. 
Informasjonen er basert på loggfiler fra 
norske nettsteder og mediehus. AnFa
Research utfører innhentingen på vegne av 
Ko&Co og Nielsen Media. Rapportene 
inkluderer direktekjøp og programmatisk. 
Annonsørene er identifisert på store deler av 
det programmatiske varelageret. Der vi ikke 
får oppgitt annonsør, rapporteres dette 
samlet under navn på kjøpsplattform som 
Google Ads eller Adform. 

Forutsetninger: Medieforbruket gjelder 
morbank, PM og BM. Tallene inkluderer ikke 
markedsføring fra det enkelte bankkontor

Medieforbruk på internett inkluderer ikke 
forbruk via Google Ads. Tradisjonelle 
mediekanaler består av: TV, radio, plakater, 
aviser, fagblader, magasiner/ukepresse

Samlet medieforbruk gjelder kun utvalget og 
ikke alle aktører

Medieforbruk per produkt inkluderer ikke 
medieforbruk på internett, men kun 
tradisjonelle kanaler



Rapporten utgis 12 ganger i året av Cicero 
Consulting. Kildene i rapporten er, om ikke annet er 
oppgitt, hentet fra aktørenes hjemmesider, nyheter 
fra norske aviser og nettaviser, pressemeldinger, 
børsmeldinger, kvartalsrapporter mm. 

Ciceros egne betraktninger 
er markert med «Cicero Mener».

Har du spørsmål om rapporten? 
Kontakt oss: petter.nybakk@cicero.no

© Cicero Consulting 2021
Cicero Consulting AS kan ikke 
innestå for at informasjonen er 
presis eller fullstendig. Våre 
analyser reflekterer Cicero 
Consulting AS’ opplysninger og 
vurderinger på det tidspunkt 
analysene ble utarbeidet, og Cicero 
Consulting AS forbeholder seg 
retten til å endre våre analyser, 
vurderinger og konklusjoner uten 
varsel. 

Cicero Consulting AS påtar seg 
intet ansvar for verken direkte eller 
indirekte tap eller utgifter av noen 
art som skyldes vår informasjon 
eller analyser eller bruk av vår 
informasjon eller analyser.
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Om din bedrift abonnerer på rapporten og du ønsker å motta vår månedlige 
bankrapport direkte til din e-postadresse i fremtiden, kan du gå inn på linken 
nedenfor og registrere e-postadressen din. Da vil du motta fremtidige 
rapporter direkte fra oss.

Bli direktemottaker av Cicero markedsrapport bank

Våre tjenester

https://no.surveymonkey.com/r/MVD7FHW


Podcasten Under lupen er en ufiltrert og nedpå podcast om det som 
rører seg innen bank- og forsikringsbransjen. Her finner du noen av 
våre siste episoder:

Norges beste mobilbank

Gjester: Dag Olav Norem, CEO i Folio og Petter Nybakk, analyseansvarlig 
bank i Cicero Consulting

Forsikringsbransjen anno 2021

Gjest: Elisabeth Solberg, analyseansvarlig skadeforsikring bank i Cicero 
Consulting

Under lupen podcast

Du finner også «Under lupen»  
i din foretrukne podcast-app

https://underlupen.libsyn.com/norges-beste-mobilbank
https://underlupen.libsyn.com/forsikringsbransjen-anno-2021


Cicero Consulting AS er et norsk produkt- og 
analyseselskap med spesialkompetanse innen 
bank- og finanssektoren. Vi tilbyr markedsinnsikt, 
konsulenttjenester og teknologiske 
rådgivningsløsninger til ledende aktører og 
nisjespillere i finansnæringen.

Cicero Consulting er et heleid datterselskap av Itera. 

Les mer om oss her

Kontakt oss:
stefan.astroza@cicero.no

Følg oss på LinkedIn

Tlf: +47 470 30 553
Nydalsveien 28 
Pb. 4814 Nydalen
0422 Oslo

https://www.cicero.no/
mailto:stefan.astroza@cicero.no
https://www.linkedin.com/company/33123/admin/

