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Utvalg og metode

Bakgrunn og formål

Forbrukerrådet fikk over 6000 henvendelser og over 1500 klager på helsekostfirmaet Uno Life i 2014. Så høye tall for et 
enkeltstående firma er unikt i Forbrukerrådets historie. Formålet med studien er å undersøke hvordan forbrukerne  som 
klagde på Uno Life erfarte og opplevde de uberettigede regningene og påfølgende inkassokrav de mottok. Vi undersøker 
hvordan de først ble kontaktet av Uno Life, hvorfor de takket ja til tilbudet, hvordan inkassosaken forløp og hvorvidt saken 
har påvirket dem i ettertid. Forbrukerrådet vil bruke innsikten fra undersøkelsen i arbeidet med å forebygge lignende saker. 

Kort om inkasso

Uberettigede regninger og påfølgende inkassovarsler knytter seg til varer eller tjenester forbrukerne mener de ikke har 
bestilt, bestillinger/kjøp som involverer feilleveringer eller feil beløp, samt mangelfulle varer og tjenester. Dersom man lar 
være å betale en regning, vil man etter hvert få varsel om inkasso. Inkasso betyr å kreve inn penger for regninger som ikke 
er betalt innen fristen, og kan foretas av den opprinnelige selgeren eller et inkassobyrå. 

Målgruppe

Forbrukere som har klaget til Forbrukerrådet på helsekostfirmaet Uno Life i 2014. 

Metode og gjennomføring 

Det ble gjennomført 2 fokusgrupper á to timer med forbrukere som har klaget på Uno Life. Fokusgruppene ble gjennomført 
i Forbrukerrådets lokaler i Fred Olsens gate 1 i onsdag 10. februar 2016 på ettermiddag/kveldstid. 

Rekruttering og incentiv 

Deltagerne til fokusgruppene ble rekruttert per telefon fra Forbrukerrådets liste over 113 klagere fra Osloområdet. Det ble 
rekruttert 8 deltagere til hver fokusgruppe. Det møtte opp 4 deltagere til den første fokusgruppen, og 5 deltagere til den 
siste fokusgruppen. Aldersspennet blant deltagerne i gruppene var 26 til 63 år. Alle deltagerne som møtte opp fikk et 
universalgavekort på 500 kr. 
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Gjennomføring

2 fokusgrupper 

2 timers varighet

Gruppe 1

Klaget på Uno Life

5 deltagere

2 menn 

3 kvinner

26-63 år 

10. februar 2016

Gruppe 2

Klaget på Uno Life

4 deltagere

3 kvinner 

1 mann

27-60 år 

10. februar 2016 
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Hovedfunn 

Navn på presentasjon4

 Forbrukerne ble kontaktet av Uno Life både ved direkte telefonsalg og etter å ha deltatt i en konkurranse på Internett 

 Uno Life fremstilte tilbudet som en gratis prøvepakke på helsekost, og at et eventuelt videre abonnement på 

produktet var valgfritt 

 Flere ble kontaktet etter at de fylte inn sitt telefonnummer i forbindelse med en Internettkonkurranse

 Etterpå ble de oppringt av Uno Life som sa at de måtte godta en gratis prøvepakke for at deres deltagelse i 

konkurransen skulle være gyldig 

 For å motta prøvepakken måtte forbrukene sende en bekreftelse på SMS. De færreste tenkte på at Uno Life kunne 

bruke SMS 'en som en signatur 

 Forbrukerne fikk inntrykk av at konkurransen var arrangert i samarbeid med VG, Dagbladet, Se og Hør eller Rema 

1000 – etablerte merkenavn de har tillit til 

 Flere av deltagerne opplevde en kraftig økning i telefonsalg etter at de oppgav sitt telefonnummer i forbindelse 

med nettkonkurransen 

 Deltakerne forteller ulike historier om hvordan Uno Life saken forløp. Noen mottok til og med prøvepakker og regninger fra 

Uno Life selv om de hadde takket nei til tilbudet, og heller ikke sendte en bekreftelse på SMS 

 Forbrukerne sier de ble stresset, sinte og redde da de mottok uberettiget inkassokrav fra Uno Life og stevning til Forliksrådet 

 Det å motta inkassovarsel utløste usikkerhet og bekymring omkring fremtidig økonomi – de ble redde for å anmerkninger og 

redusert låneevne i fremtiden. Noen ble også redde for å miste jobben 

 Forbrukerrådet mottok mailer der forbrukerne rapporterte psykosomatiske stressreaksjoner på Uno Life saken, som for 

eksempel eksem og søvnløshet 

 Først da forbrukerne fikk kontakt med Forbrukerrådet følte de seg trygge på at saken ville ordne seg og slappet av. De 

uttrykker stor takknemlighet for hjelpen de fikk 
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Navn på presentasjon5

 Det kan synes som terskelen for å klage til Forbrukerrådet er noe høy. For mange forbrukere hadde saken 
pågått i flere måneder før de tok kontakt 

 Dette kan trolig knyttes til følelsen forbrukerne rapporterer av å føle seg naive og ha gjort noe dumt. 
Mange var flaue over at de hadde «latt seg lure», og snakket ikke med sine nærmeste om saken

 Historiene til deltagerne bærer preg av at de følte seg stresset og alene før de kontaktet Forbrukerrådet 

 Flere tok kontakt med Forbrukerrådet etter at de kom over medieoppslag om saken. Da følte de seg ikke 
lenger alene om å ha latt seg lure, og det var lettere å ta kontakt 

 Forbrukerne som allerede var i kontakt med Forbrukerrådet da de mottok det uberettigede inkassokravet 
Uno Life, synes saken var mye lettere å forholde seg til, enn de som lenge prøvde å takle saken på egen 
hånd 

 Uno Life saken har satt dype spor hos de som klaget, fordi de opplevde seg trakassert over lengre tid 

 Deltagerne sier de fortsatt blir sinte når de snakker om Uno Life saken. De oppgir at saken har gjort dem 
mer skeptiske til telefonsalg og konkurranser på Internett 

 De har utviklet ulike strategier for å unngå svindel igjen - for eksempel å google ukjente telefonnummer før 
de eventuelt ringer tilbake

 De som klaget på Uno Life saken etterspør informasjon fra Forbrukerrådet om hvordan saken ble avsluttet

 Ber om at Forbrukerrådet holder enkeltpersoner som har vært involvert i svindelforsøk tidligere under 
oppsikt, for å unngå at flere forbrukere blir lurt i fremtiden 
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8. Eventuelt utlegg 

Uno Life har ikke fulgt vanlig prosess i inkassosaker 

 Historiene til deltagerne i fokusgruppene bekrefter at Uno Life ikke kan sies å ha 

fulgt vanlig prosess i inkassosaker 

1. Regning 

2. Vanlig purring 

3. Inkassovarsel  

4. Betalingsoppfordring

5. Prosessvarsel 

6. Stevning til Forliksrådet 

7. Dom i Forliksrådet 

Inkassoprosessen:

 Firmaet har blant annet sendt ut 
inkassovarsel og stevninger uten at 
forbrukerne har mottatt de forutgående 
regningene 

 I noen tilfeller har Uno Life også sendt 
ut pakker med helsekost og regninger 
uten at forbrukerne takket ja til tilbudet 
over telefon, og uten å ha mottatt 
bekreftelse fra forbrukeren på SMS 

 Firmaet har gjort seg utilgjengelig på 
telefon og mail og ikke latt forbrukerne 
melde seg av abonnementet 
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Assosiasjoner til Uno Life 

Jeg ble truet med både det ene 

og det andre på kundeservice 

Hele sommeren satt jeg og 

små-gråt, drakk rødvin og 

forbannet Uno Life 

Deltagerne sier de opplevde Uno Life saken og det å motta uberettigede inkassokrav 

som en stor påkjenning. Noen mottok også stevninger til Forliksrådet. De brukte mye tid 

og energi på å bekymre seg over inkassovarselet og prøve å komme i kontakt med Uno 

Life på telefon og mail. 

Nesten litt vondt inni sjela å 

tenke på det  

Kriminell energi – helt  

samvittighetsløse  

Respektløst å lure folk trill rundt 

bevisst på den måten 

Var så sint at jeg vibrerte, ville 

dra og smashe kontoret deres 

med et balltre  

Følte meg skikkelig trakassert. 

Stevning – da får du litt noia…

Den konkurransen på 

nettet… Det er vel slik de 

har fått tak i meg tenker jeg 
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Forbrukerne oppgir at de ble kontaktet av Uno Life hovedsakelig på to ulike måter – både ved 

direkte telefonsalg og etter å ha deltatt i en konkurranse på Internett:

1.  Direkte telefonsalg 

 Uno Life fremstilte tilbudet som en gratis prøvepakke på helsekost, og at et eventuelt videre 

abonnement på produktet var valgfritt  

 For å motta prøvepakken måtte forbrukerne svare ja på en SMS. Ikke alle deltakerne forstod at Uno 

Life kunne bruke bekreftelsen på SMS som en signatur 

 Deretter kunne forbrukerne velge å avslutte abonnementet på helsekostproduktet. Dette viste seg 

å være vanskelig i praksis  

 Noen av deltagerne fikk også prøvepakker og regninger fra Uno Life selv om de takket nei til 

tilbudet på telefon, og heller ikke sendte en bekreftelse på SMS 

Fikk liksom en gratis 

gave 

Fikk en følelse av at her er det ugler i 

mosen, men av en eller annen grunn, dum 

som jeg var, svarte jeg ja på SMS 'en 

Virket som et godt tilbud 

Var ikke på utkikk etter helsekost. 

Men tenkte det sikkert var litt sunt 
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2. I forbindelse med en konkurranse eller test på Internett 

 Flere deltagere ble kontaktet av Uno Life etter at de deltok i en konkurranse på Internett der de 

fylte inn sitt navn og telefonnummer 

 Uno Life sa de var en av få utvalgte som kunne vinne et gavekort til 20 000 kr hos Rema 1000, eller 

reise til 50 000 kr til Bali 

 Et par forbrukere hadde også oppgitt sitt telefonnummer i forbindelse med tester på Internett

 Facebook oppgis som en vanlig nettside der deltagende klikker seg inn på konkurranser og tester 

 Etter at de deltok i konkurransen ble de oppringt av Uno Life, som sa at for konkurransen skulle 

være gyldig, måtte de takke ja til å motta en prøvepakke med helsekost fra Uno Life 

 Forbrukerne måtte sende bekreftelsen «JA» på en SMS de mottok fra Uno Life om at de ville motta 

en prøvepakke. De færreste tenkte på at SMS bekreftelsen kunne bli brukt som en signatur av 

helsekostfirmaet

Måtte ta imot den gratisprøven, jeg 

skulle jo vinne den turen! Var jo så 

heldig, VG hadde valgt meg ut –

måtte jo stole på det

Det var VG eller Se og Hør som hadde 

en konkurranse og jeg var en av 20 som 

kunne vinne en reise til 50 000. Måtte 

først takke ja til å motta en prøvepakke 

Uno Life ringte og sa at jeg hadde deltatt i 

en konkurranse på nettet og var en av 11 

som kunne vinne gavekortet fra Rema, men 

først måtte jeg takke ja til en prøvepakke 

Måtte si ja til en prøvepakke for å 

delta i konkurransen. Men de sa jeg 

kunne melde meg av abonnementet 

når som helst 
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 Forbrukerne fikk inntrykk av at konkurransene de deltok i var arrangert i samarbeid med Dagbladet, Se og 

Hør, Rema 1000 og VG – etablerte markedsaktører deltagerne har tillit til  

 Flere deltagere har opplevd en kraftig økning i telefonsalg etter at de oppgav sitt telefonnummeret i 

forbindelse med nettkonkurransen

 Deltagerne i fokusgruppene mistenker at svindlere kopierer nettsidene til kjente merkevarer der de 

arrangerer falske konkurranser og kampanjer for å få telefonnummeret til forbrukere

 De tror at telefonnumrene til forbrukerne samles i lister som selges videre til useriøse aktører som 

bedriver telefonsalg  

 Opplevelsen med Uno Life har gjort deltakerne mer skeptiske til konkurranser på Internett med henhold til 

hvem som står bak – er det «ekte» konkurranser i regi av etablerte merkevarer, eller svindlere som har 

arrangert en «falsk» konkurranse eller nettside skjult bak etablerte merkevarer? 

Man kan aldri vite. De bygger jo 

opp nettsider som er helt identiske 

med L-kjøp sine, liksom 

De betaler mye for slike lister. Det er stort i 

utlandet i alle fall. Jeg blir oppringt av 

telefonselgere fra Sverige, Tyskland og 

Sveits 

Når det er VG, Dagbladet og Se og 

Hør som poster konkurransen, da 

er det ok. Derimot om det er en 

dodgy side – prøver jo å unngå det 

Etter den konkurransen om 

gavekort på Rema har jeg blitt 

bombardert av gode tilbud både på 

telefon og nett 



I

Hvordan opplevde forbrukerne Uno Life inkassosaken? (1/2)

12

 Deltakerne deler noen felles erfaringer i Uno Life saken: 

o De mottok alle uberettigede fakturaer fra Uno Life

o De opplevde vanskeligheter med å meldes seg av abonnementet

o De brukte mye tid og krefter på å komme igjennom til Uno Life kundeservice på mail og telefon

o De prøvde å benytte seg av angreretten – uten at dette nyttet 

o Det opplevde det lettere å komme i kontakt med inkassobyrået enn Uno Life 

 På andre punkter forteller deltakerne svært varierende historier om hvordan Uno Life inkassosaken forløp:

o Noen mottok prøvepakker i posten og hentet disse, men fikk ikke meldt seg av abonnementet og 

mottok flere pakker med regninger 

o Noen fikk aldri prøvepakken, men fikk flere forsendelser av pakker med regninger som de aldri 

hentet ut. De mottok så purringer fra Uno Life på SMS, og deretter uberettiget inkassovarsel 

o Andre igjen hentet pakkene med regninger på, og fikk tilsendt flere og flere pakker 

o Et par forbrukere mottok også inkassovarsel uten å sagt ja til prøvepakke, og uten å ha hentet noen 

av pakkene med regninger 

o Noen mottok etter hvert også stevninger til Forliksrådet

Men det gikk i alle fall an å ringe 

inkassobyrået – fikk aldri noe svar 

da jeg ringte Uno Life 

Jeg som alltid har vært så stolt 

over å aldri ha utestående 

regninger 
Helt jævlig. Har aldri hatt en inkasso 

på meg i hele mitt liv

Tok mye tid. En gang satt jeg fire 

timer på vent på kundetelefonen 
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 Deltagerne sier de opplevde Uno Life saken og det å motta uberettigede inkassokrav og stevninger som en 

stor påkjenning 

o Det kunne gå flere måneder mellom hver gang deltagerne fikk regninger eller purringer på SMS fra 

Uno Life. Så kunne de plutselig få mange  purringer eller pakker i løpet av noen få dager 

 Forbrukerne brukte mye tid og energi på å bekymre seg over inkassovarselet og prøve å få kontakt med 

Uno Life 

o Noen sitter i gruppen med utskrift av all maikorrespondanse med Uno Life, inkassobyrået og 

Forbrukerrådet, og sier de nok har brukt flere arbeidsdager på saken 

o Enkelte opplevde en truende tone hos Uno Life kundeservice

 Deltagerne sier de ble stresset, sinte og redde og følte seg trakasserte av Uno Life 

o Det å motta inkassovarsel utløste usikkerhet og bekymring omkring fremtidig økonomi – de ble 

redde for å få anmerkninger, redusert låneevne og miste jobben

o Pågikk over lang tid, og forbrukerne brukte mye energi på å bekymre seg for utfallet av saken 

o Forbrukerrådet mottok også mailer der forbrukerne rapporterte psykosomatiske stressreaksjoner 

på inkassosaken, som for eksempel eksem og søvnløshet

Fremtidsusikkerhet – jeg ble redd 

for å få redusert låneevne 

Jeg ble veldig stressa, redd og sint. 

Var sikker på at jeg hadde rett.  
Får jeg anmerkninger mister jeg 

jobben min. Ble bekymret. Det tok 

mye energi og tid  

Jeg er redd for at inkasso skal gå ut 

over mitt liv i fremtiden 

Jeg fikk faktisk eksem av Uno Life 

saken
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 De som søkte hjelp i forbindelse med Uno Life saken har svært positive assosiasjoner til Forbrukerrådet 

(trygghet, imøtekommende, effektiv, hjelpsom) 

 Deltagerne ble stresset, sinte og redde da de fikk flere uberettigede regninger fra Uno Life samt 

inkassovarsel. Først da de fikk kontakt med Forbrukerrådet slappet de av og følte seg trygge på at saken 

ville ordne seg 

 Forbrukerne sier de er veldig fornøyde med hvordan de ble tatt i mot av Forbrukerrådet. De føler seg møtt 

på en respektfull måte og utrykker stor takknemlighet for hjelpen de fikk

 Deltakere som allerede var i kontakt med Forbrukerrådet da de mottok det uberettigede inkassokravet fra 

Uno Life, synes saken var mye lettere å forholde seg til enn de som prøvde å takle saken på egenhånd 

Kjapp respons. Veldig enkelt og 

greit  

Ble tatt imot på en ordentlig 

måte 

Ekstremt glad for hjelpen vi fikk –

TAKK!  

Fantastisk deilig å få hjelp av 

Forbrukerrådet 

Hjelp for vanlige folk som trenger det. 

Visste ikke at det var så enkelt som å 

bestride kravet

Fikk vite at det holdt med å 

sende en mail og bestride kravet 

– det var en lettelse 
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 For mange forbrukere hadde Uno Life saken pågått over forholdsvis lang tid før de tok kontakt 

Forbrukerrådet 

 De mottok flere uberettigede regninger og purringer over noen måneders tid, og tok kontakt med 

Forbrukerrådet først da de mottok inkassokravet eller stevning 

 Funnet kan indikere at forbrukerne hadde en ganske høy terskel å klage til Forbrukerrådet – noe som trolig 

er knyttet til følelsen de rapporterer av «å være naiv» og «ha gjort noe dumt»

 Historiene til deltagerne bærer preg av at de følte seg stresset og alene før de kontaktet Forbrukerrådet

 Flere av deltagerne sier de var flaue og følte skam over at de lot seg lure. Dette førte til at de ikke snakket 

med sine nærmeste eller venner om saken. De følte derfor en enorm lettelse da de fikk hjelp og veiledning 

av Forbrukerrådets rådgivere 

 En viktig inngang til å klage på svindelsaken var medieoppslag. Etter å ha googlet Uno Life og lest 

medieoppslag om saken, skjønte forbrukerne at de ikke var alene om å la seg lure, noe som senket 

terskelen for å kontaktet  Forbrukerrådet 

Da jeg fikk kontakt med 

Forbrukerrådet slappet jeg av 

og følte meg helt trygg 

Litt strengt. Jeg har høy terskel for å 

klage på noe til Forbrukerrådet  
Jeg sa ikke til mine nærmeste at jeg 

hadde gått på dette tullet her. Var 

flaut å si det til noen 

Følte meg veldig naiv 
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 Uno Life saken har utvilsomt satt dype spor hos deltagerne. Flere føler seg fortsatt sinte og stresset når de 
snakker om saken, fordi de opplevde seg trakassert over lengre tid 

 Kombinasjonen av å motta uberettigede fakturaer og inkassovarsel over flere måneder, og så 
plutselig få flere purringer på SMS over en intensiv periode opplevdes som truende 

 I tillegg brukte deltagerne mye tid og energi for å få kontakt med kundeservice, som regel uten hell. 
Noen av de som fikk kontakt, opplevde en truende tone hos kundeservice 

 Etter Uno Life saken sier deltagerne de har blitt mer skeptiske til telefonsalg og konkurranser på Internett. 
De har ulike strategier for å unngå å bli svindlet igjen: 

 Reserverer seg mot telefonsalg 

 Leser vilkårene med liten skrift nøye

 Tar aldri telefonen når det ringer fra ukjente nummer. Googler nummeret før de eventuelt ringer 
opp igjen 

 Tar ikke telefonen når det ringer ukjent nummer fra utlandet 

 Bruker aktivt mobilapplikasjonen True Caller (oppfører nummer som er knyttet til telefonsalg) 

 Vurderer om det er en autentisk hjemmeside før de bestiller varer på nett 

Brent barn skyr ilden, er det 

noe som heter 

Jeg tar ikke lenger telefonen når 

det er ukjente nummer. Googler

nummeret først og ringer evt. opp 

igjen 

Nå leser jeg det med liten 

skrift. Etter Uno Life fadesen 

min 

Kjenner at pulser går raskere 

når vi snakker om Uno Life 

saken, ja
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 Forbrukerne uttrykker sorg over at Norge har blitt mindre trygt – at man ikke kan stole på folk som tar 
kontakt. De tror at kanskje nordmenn er spesielt tillitsfulle og lette å lure for svindlere 

 Uno Life har gjort at deltagerne har fått mindre tillit til fremmede som ringer dem 

 Likevel tar noen av deltagerne fortsatt telefonen om de blir oppringt av telefonselgere 

o Noen tar telefonen for å sette dem på vent og irritere selgerne 

o Andre ønsker ikke å være uhøflige og synes synd på dem som jobber med telefonsalg. De som 
ringer er arbeidsledige som ønsker en jobb, det er bakmennene som er de kriminelle

 Deltagerne etterspør informasjon om hva som skjedde med de som drev helsekostfirmaet Uno Life. De 
skulle gjerne fått informasjon fra Forbrukerrådet om hvordan saken ble avsluttet 

 De uttrykker videre ergrelse over at bakmennene ikke fikk fengselsstraff, og synes i det minste at de skulle 
blitt sanksjonert slik at de ikke kan starte nye foretak 

 Ber Forbrukerrådet om å holde dem under oppsikt for å unngå at de prøver seg på nye svindelforsøk 

Jeg tar telefonen, legger den 

på bordet og lar dem snakke i 

vei mens jeg tar oppvasken 

Jeg snakker med dem. Har hatt 

en ringejobb selv, vet at det ikke 

er kult. Ingen vits i å være 

drittsekk når du tar telefonen

De trenger straff! De skulle blitt svartelistet 

Nordmenn er blåøyde 
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Gjør det enkelt å tipse Forbrukerrådet om svindelforsøk og juks 

Brukernes råd til Forbrukerrådet 

 De som har opplevd Uno Life saken har flere forslag til mulige tiltak eller kampanjer som kan 

bevisstgjøre forbrukere og slik forebygge svindelforsøk på Internett og telefon 

Advar forbrukerne om lenken mellom konkurranser på Internett og telefonsalg 

Informer om at SMS med bekreftelse brukes som en signatur 

Informer de som har klaget om det endelige utfallet av svindelsaken 

Medieoppslag om svindelsaker senker terskelen for å søke hjelp fra Forbrukerrådet 

Følg med på dem som svindler og svartlist enkeltpersoner

Informer nordmenn om at det er ok å legge på røret ved telefonsalg…  

Sørg for at svindlere blir sanksjonert og ikke har mulighet til å starte nye foretak

Informer forbrukerne om nyttige apper og tjenester som True Caller

Mulige tiltak/ kampanjer:  

Arbeid for at lister der man reserverer seg mot telefonsalg faktisk fungerer 
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Forbrukerrådets personlighet

Løve

Elefant

Bjørn

• Myndig, urokkelig
• Har makt til å gjennomføre ting 
• Brøler og setter seg i respekt 

• Deltagerne har et tosidig syn på bjørnen
• På den ene siden et aggressivt og farlig 

rovdyr 
• På den andre siden oppfattes bjørnene som 

koselig, trygg og stødig 

• Står stødig og urokkelig i en feide 
• Elefanten står trygt i veien for de som vil 

drive med svindel 
• Har kunnskap om hvordan ting skal være 
• Passer på og rydder opp 

Elefanten tar snabelen 

og bare deljer bort 

svindlerne 



I

21

Forbrukerrådets personlighet

Mamma   

Rådgiver på jobb

Pappa

• En mamma som vet alt  
• Hjelper når du trenger det 
• Myndig og beskyttende 

• Mann rundt 45 år med høy utdannelse, 
grå i håret

• Kunnskapsrik advokat i blå dress som 
ordner opp

• Sørger for kvalitetssikring og sikkerhet

Jeg så for meg Randi 

Flesland komme inn 

døra! 

• En mann i 60 årene
• Som en far - en mann som ordner ting når du 

trenger hjelp 
• Autoritær og trygg
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