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Formål

2

• At blive klogere - sammen
• At skabe netværk
• At så kimen til nye løsninger og bedre støtte



Dagens program

3

13:00 Velkommen v. formand for Vidensfunktionen June Crondahl og facilitator Jesper Henriksen

13:10 Økonomisk (u)tålmodighed på tværs af generationer – går finansielle vanskeligheder i arv? v. Søren 

Leth-Petersen, cand.polit.,ph.d. og professor ved Center for Økonomisk adfærd og ulighed, 

Københavns Universitet

13:40 Spørgsmål til Søren Leth-Petersen v. alle



4

Program – fortsat

13:55 Overgældsætning, konsekvenser for individ og samfund og mulige løsninger v. Richard Ahlström, 

cand.psych.,ph.d. og docent, tidl. Lektor ved Mittuniversitetet.

14:25 Spørgsmål til Richard Ahlström v. alle

14:40 Pause med kaffe, frugt og sødt

15:00 Workshop: Hvordan kan vi omsætte viden til praksis i den konkrete økonomi- og 

gældsrådgivning, og får vi øje på nye relevante indsatser?

16:00 Fortsæt gerne samtalen over et glas og snacks



Økonomisk (u)tålmodighed på 

tværs af generationer -

går finansielle vanskeligheder i arv?Søren Leth-Petersen

27. oktober, 2021



Introduktion

Graden af økonomisk tålmodighed er en central personlig egenskab 
når man kigger på opsparings- og gældsadfærd. 

Tålmodighed og 
formueulighed
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Hvem havner i 
luksusfælden?



Økonomisk tålmodighed og formueulighed

Thomas Epper (Zürich, St. Gallen)
Ernst Fehr (Zürich)

Helga Fehr-Duda (Zürich)
Claus Thustrup Kreiner (Copenhagen)

David Dreyer Lassen (Copenhagen)
Søren Leth-Petersen (Copenhagen)

Gregers Nytoft Rasmussen (Copenhagen

American Economic Review
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Motivation

Grunde til formueulighed:

Forskelle i adfærd / præferencer

Økonomisk tålmodighed

Forskelle i ressourcer

Indkomst

Formueoverførsler

Kapital-afkast



Formål

I. Måle om forskelle i økonomisk tålmodighed forudsiger formueulighed:

Eksperiment Position i faktisk formue-
fordeling

Forskelle i
tålmodighed

Formueulighed



Formål

I. Måle om forskelle i økonomisk tålmodighed forudsiger formueulighed:

II. Isolere betydningen af opsparingskanalen ved at kontrollere for 

konkurrerende forklaringer (forskelle i ressourcer gennem livet)

Eksperiment Position i faktisk formue-
fordeling

Forskelle i
tålmodighed

FormueulighedForskelle i
opsparing



DATA



Data 

Online eksperiment i 2015

Inviteret personer født i
København 1973-83 

3634 respondenter

Vælge mellem penge nu 
eller i fremtiden

CPR

Information om 
 Formue
 Indkomst
 Uddannelse
 Demografi

Også information for
 ikke-deltagere
 10% tilfældig stikprøve

Administrative dataEksperiment



Data: eksperiment

 Invitation med papir-brev fra Københavns Universitet

 Deltag ved at logge på www

 Udfyld spørgeskema

 Gå igennem en række valg-situationer

 En af situationerne udtrækkes til udbetaling

 Respondenterne kører et lykkehjul

 Typisk udbetaling: 245 DKK

 Overføres direkte til NEM-konto

 Varighed: 45 minutter



Data: eksperiment

Noter: (a) fem opgaver med forskellig gevinst ved at udskyde

(b) 100 points = DKK 25



Data: eksperiment

Noter: (a) fem opgaver med forskellig gevinst ved at udskyde

(b) 100 points = DKK 25



Data: administrative data

 Eksperimentelle data samkøres med administrative data. 

 Longitudinel information om formue og indkomst i voksenlivet

 Aktiver: bankindeståender, aktier, obligationer, pantebreve, bolig
(pensionsformue og værdi af biler i 2014)

 Gæld: al gæld undtaget gæld til private

 Alt er tredjeparts-rapporteret



RESULTATER



Resulater: subjektiv diskontering og formueulighed

Tålmodighed og placering i formuefordelingen
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Tålmodighed og placering i formuefordelingen
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40% højere formue

Resultater: subjektiv diskontering og formueulighed



Resultater: forskellenes størrelsesorden

Sammenligning med betydningen af uddannelse og forældres formue

Low Medium High
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Utålmodighed og kreditmarkedet



Resultater: Begrænset adgang til kredit, markedsrenter

 Teori: Relativt utålmodige individer vil altid have færre aktiver

⇒mere tilbøjelige til at være påvirket af (selv-pålagte) 
likviditetsbegrænsninger

To mål

 Hård begrænsning: 1[Likvide aktiver<1 måneds disp. indk.]
E.g. Zeldes 1989; Johnson et al. 2006; Leth-Petersen 2010

 blød begrænsning: marginalrenten

 Beregne ud fra konto-specifikke data fra SKAT

 Marginal-renten = højste rente på lån eller laveste rente fra
indskudkonti hvis ikke lån



Resultater: Begrænset adgang til kredit, markedsrenter



Betalingsvanskeligheder (restancer) og tålmodighed

Restance: 60 dage for sent med betalinger på lån



Opsamling

 Stærk sammenhæng mellem tålmodighed og position i faktisk
formuefordeling over periode på 15 år

 Robust overfor lang række af kontrolvariable for forskelle i
livstidsressourcer (ikke vist)

 Opsparingskanal vigtig

 Relativt utålmodige individer

 Har færre likvide aktiver

 Har højere marginal-renter

 Er mere tilbøjelige til at have restancer



Går betalingsvanskeligheder i arv?

Claus Thustrup Kreiner
Søren Leth-Petersen

Louise Willerslev-Olsen

Economic Journal



Spørgsmål

 Hvorfor kommer nogle personer i økonomiske vanskeligheder mens

andre ikke gør?

Er det på grund af tilfældigheder?

- F. ex. arbejdsløshed

Eller er det forudbestemt at man havner i problemer?

- Økonomisk utålmodighed (“type”) 

 Type: Fødes børn til at have samme adfærd som forældre?

Teste dette ved at måle hvordan restancer er korreleret over generationer



Administrative Register Data

Lån
2004-2011

(# lån: 30,693,273)

Balance

Rentebetalinger

Restancer

Befolkn. Register
1987-2011

(N=4,710,729)

Forælder link

Demografi

Data



Lån
2004-2011

(# lån: 30,693,273)

Balance

Rentebetalinger

Restancer

Indkomst-skatte  

Register
1987-2011

Indkomst

Finansielle aktiver

Befolkn. Register
1987-2011

(N=4,710,729)

Forælder link

Demografi

Fødselsregister
1979-

Fødselsvægt

Skoleregister

Karakterer

Administrative Register Data

Experian/Debitorreg 
2009

Dårlige betalere

Data



Restancer



Den intergenerationelle korrelation

alder, 2011

Forhold > 4 



alder, 2011

Forhold > 4

Den intergenerationelle korrelation



Forhold (forældre i restance/ ej i restance) i 2011 for forskellige lånestørrelser

Forhold det samme for alle låne-niveauer

Den intergenerationelle korrelation



alder, 2004-2011

Forholdet konstant på tværs af år, 2004-2011

Den intergenerationelle korrelation



Karakterer i folkeskolen

Samme forskel på tværs af karakterniveauer

Den intergenerationelle korrelation



Forældres indkomst

Forskel ved alle niveauer af forældres indkomst

Den intergenerationelle korrelation



Er finansielle problemer prædeterminerede - fødselsvægt

Børn med lavere fødselsvægt har større chance for at ende i problemer som voksne



Sætter banken prisen efter risikoen?





https://moneytalk.dk/laan-penge/laan-trods-rki



Sætter bankerne prisen efter risikoen?

Rentesatser på lån

Bankerne sætter ikke prisen efter risikoen for tab ⇒ alle får en højere rente



Opsummering

 Finansielle problemer er stærkt korreleret på tværs af generationer

 Børn overtager forældrenes uhensigtsmæssige finansielle adfærd



Opsamling

 Økonomisk tålmodighed forudsiger opsparingsadfærd

 Der er finansiel social arv: børn overtager forældres adfærd

 Relativt utålmodige personer sparer mindre op og har større risiko for at ende i finansielle 
problemer

 Litteraturen tyder ikke på at finansiel træning ændrer folks adfærd afgørende 

 Dog kan længerevarende uddannelse med økonomisk indhold muligvis gøre en forskel

 Kan man træne folk (børn) til at blive mere økonomisk tålmodige?



Richard Ahlström

OVERGÆLDSÆTNING, KONSEKVENSER FOR INDIVID OG SAMFUND 
OG MULIGE LØSNINGER



Romerretten

 Den tidligste overleverede lovtekst om gæld stammer fra de såkaldte tolv tavlers lov, der udgjorde 
romernes første lovkodeks i 450 f.Kr.

 Gældsvedtægterne, indfanget i indskrifter i tavle III, erklærer, at en gæld, der ikke tilbagebetales 
rettidigt efter offentliggørelsen af en retskendelse, giver kreditor ret til at arrestere skyldneren. Efter 
60 dage i forvaring bringes sagen for retten, og hvis gælden ikke derefter er betalt, kan skyldneren 
sælges til slave i udlandet eller dræbes.

 Romerretten udøvede i sin første fase ekstreme sanktioner over for skyldneren i forbindelse med 
betalingsmisligholdelse, men efterfølgende omformuleringer forbedrede skyldnerens situation ved 
at indføre begrebet: Pacta sunt servanda



Middelalderen

 Middelalderen medførte et radikalt anderledes perspektiv i Europa. Ifølge den katolske kirke 
blev pengeudlån og indtægter fra renter betragtet som manifestationer af grådighed, åger og 
dovenskab, der derfor hørte med til de syv dødssynder, og som følgelig blev alvorligt fordømt. 

 For eksempel, hvis en pengeudlåner (dvs. bankmand) ikke før sin egen død refunderede alle de 
renter, han havde opkrævet sine skyldnere, kunne han ikke forvente at blive begravet i indviet 
jord (Le Goff, 1990). Interessant nok fordømmer Islam udlån med renter den dag i dag.



I dag

 I kølvandet på dereguleringer af markedet, har der været en massiv vækst i antallet af 
husstande på verdensplan, der er ude af stand til at håndtere deres økonomiske forpligtelser -
for nyligt betegnet overgæld. 

 Det betyder, at den disponible indkomst i en længere periode ikke er tilstrækkelig til at kunne 
dække omkostninger til husholdningskreditter og -udgifter. Alene i EU skønnes det, at mindst 20 
millioner mennesker inklusiv deres familiemedlemmer er overgældsatte.



Forskellige definitioner af overgældsætning

 Den administrative metode indebærer, at man tager udgangspunkt i officielle registre over 
betalingsproblemer, fx antal betalingsanmærkninger, konkurser, ansøgninger om gældssanering 
etc. 

 Den objektive metode indebærer, at man beregner en husholdnings gæld i forhold til dens 
indkomster og aktiver. Metoden peger på et gennemsnit for samtlige husholdninger. 

 Den subjektive metode går ud på at måle antal overgældsatte ud fra husholdningens egen 
opfattelse af sine muligheder for at betale gælden. Metoden kan indfange personer, som falder 
uden for andre typer af målinger. 



Er gæld et resultat af markedet eller individuel fiasko?  

 Efterhånden som omfanget og fordelingen af gælds- og betalingsproblemer er steget i USA og 
de fleste europæiske lande i løbet af de sidste årtier, har regeringer i mange lande etableret 
forskellige ordninger for gældssanering eller gældsafviklingsprocedurer. 

 I USA tillader den såkaldte Fresh Start Doctrine i den amerikanske forbruger- og 
konkurslovgivning, at ærlige, men uheldige, skyldnere kan blive fritaget fra deres gældsbyrder 
ganske hurtigt, mens der i de fleste europæiske lande er lagt vægt på et livslangt ansvar og 
straffeforanstaltninger for gæld.



Udelukkelse er en straf

Overgæld kan føre til fem forskellige former for udelukkelse:

 Udelukkelse fra adgang: Man nægtes at få en bankkonto.

 Prisudelukkelse: Folk får kun adgang til finansielle produkter til priser, de ikke har råd til. 

 Betinget udelukkelse: Betingelserne knyttet til de finansielle produkter matcher ikke behovet 
for personer med gæld. 

 Selvudelukkelse: Man trækker sig selv tilbage fra det sociale og økonomiske liv på grund af 
frygt, skam, skuffelse eller resignation.

 Social udelukkelse: Man udelukkes fra at have et socialt liv pga. kreditors sanktioner (Korczak, 
2004)



Følelser hos gældsramte mennesker

 Føler sig ofte bange ved tanken om gælden 

 Gældsproblemer giver følelse af skam 

 Følelse af magtesløshed

 Usikkerheden om fremtiden føles pinefuld

 Kan føle sig tvunget til at gå under jorden uden adresse og identitet

 Væmmes ved, hvordan andre mennesker lever af gæld

 Føler sig som et offer for bank- og finansielle kriser

 Gæld kan give fornemmelsen af at være kriminel 

 Føler sig helt uden rettigheder

 Har udholdt ydmygende behandling

 Ønsker at flygte til et andet land, så ingen kommer efter en 



Hvor psykisk belastende har du oplevet din egen gæld i løbet af de sidste fire uger? 

Slet ikke belastende

Lidt belastende

Relativt stor belastning

Stor belastning

Uudholdeligt belastende



Sundhedsmæssige værdier for gældsramte mænd og kvinder på de otte dimensioner i SF-36 i forhold 
til aldersmatchede normative data for mænd og kvinder.



Mænd

Hjerte-kar-sygdomme

Hjertestop

Slagtilfælde

Højt blodtryk

Diabetes

Astma

Mavesygdom

Allergi

Muskel-, sene- og nervesygdomme

Leversygdom

Skjoldbruskkirtlen

Kræft

Hovedpine

Psykisk sygdom

Gigt



Hjerte-kar-sygdomme

Hjertestop

Slagtilfælde

Højt blodtryk

Diabetes

Astma

Mavesygdom

Allergi

Muskel-, sene- og nervesygdomme

Leversygdom

Skjoldbruskkirtlen

Kræft

Hovedpine

Psykisk sygdom

Gigt

Kvinder



Livet er ikke 
værd at leve

Ville ønske at 
du var død

Alvorligt 
overvejet 
selvmord

Har forsøgt 
at tage sit 

eget liv

Mænd

Kvinder



Overgældsætningens omkostninger for samfundet

I Sverige svarer de samlede merudgifter til:

Sundhedsvæsen

Produktionstab

Arbejdsløshedsydelser

Langtidssygemeldinger

Førtidspensioner

til 201,4 milliarder svenske kroner på årsbasis. 



Resultater – tre år efter afslutning af gældssanering

 Helbredet er ikke forbedret

 Stigning i pludselige dødsfald

 Høje selvmordsrater

 Socialt netværk er stadig hæmmet

 Ingen tilbagevenden til arbejdsmarkedet

 Udtømmelsen af de økonomiske ressourcer bliver ikke genoprettet



Opfattelse af hjælp fra budget- og gældsrådgivning

 Flertallet, næsten 79% af forskningsdeltagerne, oplyser, at kontakten med den kommunale 
budget- og gældsrådgivning resulterede i en løsning af gældsproblemerne.

 Næsten 76% oplyser, at støtten var yderst vigtig for deres selvtillid.

 Knap 72% mener, at støtten skabte orden i forhold til den økonomiske situation. 

 Lidt under 50% oplyser også, at de har haft udholdenhed til at komme videre (42,3%) og følte 
sig mere lettet (46,2%) efter den hjælp, de modtog fra budget- og gældsrådgivningen i 
gældssaneringsperioden.



Rehabilitering efter gældssanering?

 Mange resultater i undersøgelsen indikerer, at levestandarden tre år efter den gennemførte 
gældssanering er uændret i forhold til perioden før, mens den fysiske og mentale sundhed endda er 
forværret. 

 Kan det deraf konkluderes, at loven om gældssanering i denne befolkning har været 
rehabiliterende? (dvs. at stærkt overgældsatte personer havde mulighed for at løse deres 
økonomiske problemer og derved har opnået et mere acceptabelt liv, der er mere rentabelt for 
samfundet?) 

 Svaret kan næppe være ja…Baseret på sundhedstilstanden og de økonomiske og sociale forhold, 
som enkeltpersoner i undersøgelsen står over for tre år efter at have gennemgået gældssanering.

 Analysen af svarene fra forskningsdeltagerne rejser mange spørgsmål om, hvad vellykket og 
rehabiliterende gældssanering indebærer for både skyldnere, men også for samfundet som 
helhed.





Mulige løsningsindsatser I

En tidlig indsats for overgældsatte borgere
 Jo tidligere, gælds- og psykiske problemer opdages, jo lettere bliver det at afhjælpe 

dem, og jo større er sandsynligheden for, at de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser 
af gælden ikke har vokset sig for store.

En helhedsorienteret indsats for overgældsatte borgere
 Kombineret indsats, der både rummer finansiel rådgivning til at afvikle gæld samt en 

psykologisk behandling, der fokuserer på eventuelle psykiske problemer samt at udvikle 
individernes adaptive coping-strategier.

En ungeindsats
 Gældsproblemer kan afhjælpes på den lange bane gennem en forebyggende indsats for 

unge på deres egne medier, der giver de unge en finansiel bevidsthed og lærer dem, 
hvordan de administrerer deres privatøkonomi.



Mulige løsningsindsatser II

En politisk indsats
 Lånemarkedet bør reguleres gennem lovgivning, herunder især de risikable lån. 

 Der bør tilbydes finansiel rådgivning og psykiatrisk behandling til  overgældsatte 
borgere.

En EU-indsats
 En koordineret indsats på tværs af medlemslande, der udvikler praksisser for 

håndtering af overgældsætning (second-chance ordninger) og fælles regulering af 
lånemarkedet 

En forskningsmæssig indsats
 Gennem forskning i gældsproblemer- og tendenser, får vi mere viden om, hvordan 

gæld opstår, omfanget, konsekvenserne af den for individ og samfund og dermed 
også hvilke løsningsmæssige og forebyggende indsatser, der skal til for at 
håndtere dem. 

 Kan bidrage til, at der kan skaffes finansiering til flere indsatser.



Tak fordi du fulgte 
temaseminaret 

Efter pausen er der en workshop, som ikke bliver 
streamet 



Temaseminaret ’Udsat og gældsat – finansiel social arv, konsekvenser for individ og samfund og mulige løsninger’ 27. oktober 2021

Ideen kort fortalt
(Beskriv kortfattet hvad ideen eller løsningen handler om, og hvilken 
viden og hvilke tanker, der ligger bag. Hvad er det nye?)

Ideen tegnet

(Lav en skitse af den idé eller løsning, som I arbejder med. Hvordan 
ser den ud?)

Målgruppe

(Beskriv hvem ideen hjælper) 

Formål

(Beskriv hvilken forandring 
ideen/løsningen skaber for 
målgruppen. Hvordan hjælper 
ideen?) 

Aktiviteter

(Beskriv hvilke aktiviteter og 
leverancer ideen indbefatter) 

Samarbejde

(Beskriv de vigtigste 
samarbejdsparter, der er 
nødvendige forudsætninger for 
at ideen kan lykkes) 

Hvem leverer?

(Beskriv hvem der kan gøre 
ideen til virkelighed. Hvem er 
den primære aktør?) 

Ressourcer

(Beskriv hvilke ressourcer der er 
behov for, for at virkeliggøre 
ideen. Er der behov for særlige 
ressourcer så som 
kompetencer, penge eller tid?) 

Ideens navn
(Giv ideen/løsningen et sigende navn)



Mulige emner for nye løsninger og tiltag

En tidlig indsats for overgældsatte borgere

En helhedsorienteret indsats for overgældsatte borgere

En ungeindsats

En politisk indsats

En EU-indsats

En forskningsmæssig indsats


