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Angående manipulerende design på deres nettsider 
 

Til den det måtte gjelde,  

 

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukere 

og påvirker styresmakter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.   

 

Forbrukerrådet har i flere år undersøkt og dokumentert bruk av manipulerende 

design, som blant annet brukes til å lure forbrukere til å bruke mer tid og 

penger enn planlagt eller dele flere personopplysninger enn det som er i 

forbrukerens interesse. Designet utnytter følelser og menneskelige kognitive 

bias, for eksempel ved at mennesker tillegger høyere verdi til produkter og 

tjenester som andre ser ut til å tillegge verdi, eller som det er lite igjen av.  

 

Forbrukerrådet har i løpet av den siste tiden undersøkt nettsider og apper som 

retter seg mot norske forbrukere, og som benytter manipulerende design. 

Undersøkelsene har i all hovedsak vært basert på tips og innspill fra forbrukere.   

 

Dere finner både funnene fra undersøkelsen og vedlegget her: 

https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/bruker-design-til-a-lure-oss-for-tid-

penger-og-personopplysninger    

 

Telia er et av selskapene Forbrukerrådet mener benytter manipulerende design 

ved kjøp av mobil med abonnement. Når en forbruker skal kjøpe en mobil via 

Telia sine nettsider, er det svært vanskelig å sammenlikne priser mellom de 

ulike mobilene, fordi mobilene noen ganger oppgis med prisen til et «Svitsj»-

abonnement, mens de andre ganger oppgis med prisen for «delbetaling». På 
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denne måten kan det se ut som at en mobil som er oppført til prisen 292,- 

(delbetaling) er billigere enn en mobil som er oppført med prisen 329,- (svitsj), 

når mobilen til 292,- faktisk koster 429,- dersom forbruker skal kjøpe den med 

et svitsj-abonnement.  

 

 
 

Når forbruker kjøper en mobil med et abonnement, er også kategorien 

«ubegrenset data» forhåndsvalgt. Det er helt klart valgene mellom hastighet 

(normal, rask eller max) som fremkommer tydeligst på sidene, mens valgene for 

fast datamengde (som i alle tilfeller er billigere enn å bestille normal hastighet 

på ubegrenset data) ligger høyere opp på siden, med mindre bokstaver og 

blikkfang.  

 

 
 

Skjermforsikring er også forhåndsvalgt, av Telia. Denne designteknikken 

utnytter at mennesker er naturlig disponert til å anta at forhåndsvalgte 
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alternativer er lønnsomme eller nødvendige. Skjermforsikring er for eksempel 

en type forsikring som mange forbrukere allerede har integrert i 

innboforsikringen sin.  

  

 

 

Forbrukerrådet ber dere gjennomgå de eksemplene som er nevnt ovenfor, og 

eventuelt andre kontaktflater dere har med forbrukere, for å sikre at dere ikke 

benytter manipulerende design. Dere finner råd om hvordan dette kan gjøres i 

bransjeveilederne som er nevnt i rapporten.   

 

Som en del av Forbrukerrådets kartlegging av manipulerende design, har 

YouGov gjennomført en undersøkelse blant norske forbrukere om deres 

opplevelser av manipulerende design. Undersøkelsen viser blant annet at 

forbrukere reagerer svært negativt på denne typen design, og at mange mister 

tillit til virksomhetene som bruker dette. I tillegg oppgir flere forbrukere at de 

har hatt lyst til, eller valgt å slutte å bruke nettsider eller apper der de legger 

merke til manipulerende design.   

 

Forbrukerrådet ønsker med dette brevet å gjøre Telia oppmerksom på at 

mange av de typene manipulerende design som er kartlagt i rapporten er, etter 
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Forbrukerrådets syn, i strid med flere lover. Aktuelle lovbestemmelser er listet 

opp i rapporten og i rapportens vedlegg.    

 

Forbrukertilsynet, som håndhever blant annet markedsføringsloven, er satt i 

kopi på dette brevet.   

 

Vi ser fram til å høre fra dere.   

 

Vennlig hilsen 

Forbrukerrådet 

 

Finn Lützow-Holm Myrstad  

Fagdirektør 

Finn.myrstad@forbrukerradet.no  
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