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Anette Willumsen
Administrerende direktør 
i Lindorff AS

LEDER

Verre for  
de som sliter

Det er stadig flere lyspunkter i norsk økonomi, ledet an av  
høyere vekst og en lavere arbeidsledighet. Samtidig blir 

inkassokravene større og flere mot de som har fått økonomiske 
problemer. Boligprisfall kan føre til ytterligere inkassovekst.

De siste utgavene av Lindorff-analysen har vist et 

sammensatt bilde av norsk økonomi. Nye, positive 

vekstanslag og fall i arbeidsledigheten over de siste 

månedene gjør oss til optimister. Samtidig ser vi at  

de som skylder penger, får stadig større utfordringer.

De siste årene har kravene mot hver person som 

 skylder penger vokst. Ved utgangen av tredje kvartal 

var kravet til hver person med betalingsanmerkning 

på over 160 000 kroner – syv prosent høyere enn for 

ett år siden. Vi ser også med bekymring at de som 

først havner i uføre, får stadig flere inkassosaker  

mot seg. 

Det norske boligmarkedet er et viktig usikkerhets-

moment. Da boligprisene falt under finanskrisen,  

så vi en sterk vekst i misligholdet. Det var imidlertid  

ikke boliglånet som gikk til inkasso. Husholdningene 

 prioriterer nemlig å betale regninger og forpliktelser 

knyttet til boliglån, der långiver har sikkerhet, fremfor 

eksempelvis kredittkortregninger eller mobiltelefon. 

Vi forventer at antall inkassosaker også fremover  

vil øke i perioder med fallende boligpriser.

Den regionale lavkonjunkturen fortsetter å sette  

press på husholdningene på Sør-Vestlandet. Siden 

 sommeren 2014 har inkassogjelden i oljebeltet økt 

med hele 50 prosent, mot 16 prosent i resten av 

 landet. I tredje kvartal var det blant annet rundt syv 

prosent flere personer med betalingsanmerkning  

i Rogaland, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. 

Fortsatt vekst i inkassogjelden antyder at gjelds-

problemene på Sør-Vestlandet vil vokse i 2018.

Konkursandelene i næringslivet er stabile 

 sammen lignet med tredje kvartal i fjor, fordi både 

 ny etableringer og antall konkurser vokser. Den fort-

satte veksten i nyetableringer og konkurser tyder på 

raskere utskiftning av selskaper. På kort sikt kan dette 

skape usikkerhet knyttet til kredittrisikoen i nærings-

livet. Næringslivets evne til å sysselsette de som 

 mister jobbene sine avgjør om konkursene vil føre  

til lavere sysselsetting på sikt.

En annen del av vår virksomhet er å følge opp både 

nordmenn og utlendinger som tar med seg sine 

uopp gjorte regninger til utlandet. Vi har aldri før 

krevd inn tilsvarende summer mot utlandet – og  

i dag ser vi på over 32 400 saker med en saldo på 

over 2,2 mrd. kroner.

> Innhold



GJESTEKOMMENTAR

Alt kan alltid  
gå galt, men gjør  

det sjelden
Et mulig sterkt boligprisfall er nok den største  

usikkerheten for norsk økonomi i dag. Ja, det blir noen  
negative effekter og noen husholdninger kan få problemer.  

Men nei, det vil ikke knekke konjunkturoppgangen.

Sterkt økende boligpriser siden årtusen-

skiftet gjenspeiler kraftig inntektsvekst for 

husholdningene, demografiske endringer 

og, i de senere år, svært lave renter. 

Boligbyggingen har også økt kraftig. 

Neste sommer
Prisomslaget i vår kom brått, men ikke 

uventet. Innstrammingen i boliglåns-

forskriften for ett år siden var nok dråpen 

som fikk det til å flyte over, særlig for 

Oslo. Bruktboligprisene var definitivt 

 «luftige», men «boble» var det nok ikke.  

Et mulig unntak er Oslo, hvor svært få 

bruktboliger for salg nok delvis skyldtes 

en forventning om «evig» prisstigning. 

Utflyttingen til Akershus er tegn på at 

boligprisene var for høye. 

Det er ikke mulig å si sikkert hvor lenge og 

mye boligprisene faller. Vårt scenario fra 

juni tilsier prisnedgang til tredje kvartal 

2018. Hittil har fallet vært litt sterkere, 

men klart større enn antatt for Oslo.  

Det tror vi  fortsetter. 

Dempet befolkningsvekst endrer balansen 

mellom demografi og ferdigstilte boliger. 

Vi tror fortsatt det overheng av nye 

 boliger i år og neste år – Det påvirker 

boligprisene. Forventninger om ytter-

ligere prisnedgang kan holde  potensielle 

kjøpere på sidelinjen og dermed gi 

 ytterligere nedgang inntil prisene igjen  

blir «fornuftige».

Crisis? What crisis? 
Boligprisene faller ikke dypt og lenge  

uten sterkt hopp i arbeidsledigheten, mye 

 høyere boliglånsrenter eller banker som 

går i revers. Ingenting tilsier at dette skjer 

nå. Sysselsettingen er på vei opp, lønns-

veksten blir bedre i år og neste år, og 

halvert inflasjon løfter husholdningenes 

disponible realinntekt.

Dessuten – «context matters». Et 

 eventuelt ti prosent videre fall i bolig-

prisene gir nivåer som sent i 2015. Da  

var prisene 13  prosent høyere enn to år 

 tidligere. Selv med et slikt ytterligere fall 

Boligprisene 

 faller ikke dypt 

og lenge uten 

sterkt hopp  

i arbeids-

ledigheten, mye 

høyere bolig-

låns renter eller 

banker som går  

i revers. 
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Stein Bruun
Sjefsøkonom  
i Arctic Securities

er de aller  fleste boligeierne vel «in the 

money» (dagens antatte verdi er høyere 

enn kjøpssummen). De aller færreste har 

jo kjøpt bolig de siste ett til to årene.

Dette knekker neppe forbrukerne. Noen 

som har kjøpt bolig det siste halvannet 

året kan få problemer ved eksempelvis 

refinansiering fordi boligens verdi har falt. 

Ifølge Finanstilsynet var gjennomsnittlig 

belåningsgrad 67 prosent på nye boliglån 

i 2016. Men de aller fleste av oss får det 

ikke. 

Når «ulykken» først er ute
Både i fjor og i år er boliginvesteringene 

opp ni prosent, og de har gitt et årlig 

bidrag på 0,6 prosentpoeng til veksten  

i fastlandsøkonomien. I verdi var andel  

av fastlands-BNP rekordhøye 7,5 prosent  

per tredje kvartal.

Enkelte frykter at kraftig fall i bolig-

byggingen reverserer konjunktur-

oppgangen. I det forrige, kraftige 

omslaget falt boliginvesteringene vel 

20  prosent over en treårsperiode fra 

 toppen tidlig i 2007. Det skyldtes (mest) 

renteoppgangen fra 2005 som i løpet  

av tre år økte husholdningenes rente-

kostnader med hele fem prosent av 

 inntekten. 

Boliginvesteringene får en nedtur som 

trolig varer lenger enn nedgangen i 

 boligprisene. Det vil merkes. Samtidig  

er «timingen» litt heldig. Nå kan 

 entreprenørene vri noe aktivitet til andre 

deler av bygge- og anleggsmarkedet  

som offentlige bygg, vei og bane og 

 kraft sektoren. Dessuten er både bedrifts-

investeringene eksporten av tradisjonelle 

varer (samlet utgjør dette 1,8x bolig-

investeringene). Investeringene i olje-

sektoren er i ferd med å bunne ut og 

begynner ventelig å stige igjen fra  

neste år. I sum vekst og arbeidsmarked 

 mot virke omslaget i boligsektoren.
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Boliglån går sjelden til inkasso. Hittil i år  

er under én prosent av innkommende 

inkasso  saker til Lindorff tilknyttet boliglån. 

Selv under finanskrisen utgjorde boliglån 

rett i overkant av én prosent av alle inn-

kommende inkassosaker. Likevel øker 

antall inkassosaker i perioder med 

 fallende boligpriser. Årsaken er at hus-

holdningene  prioriterer å betale  regninger 

og for pliktelser knyttet til boliglån. Her har 

långiver sikkerhet i eiendelene, fremfor 

eksempelvis kredittkortregninger, mobil-

telefon eller andre former for usikret 

 kreditt. 

Boliglån er et lån der långiver har pant  

i boligen. Det innebærer at banken kan 

overta boligen dersom boliglånet blir 

mislig holdt. Dette gir boliglånskunden et 

sterkt incentiv til å prioritere boliglånet 

fremfor annen gjeld, selv om de løpende 

kostnadene ved å misligholde sistnevnte 

er høyere. 

Samspillet mellom boligpris- og kredittvekst
Høyere boligpriser øker sikkerheten bak 

et boliglån, noe som gjør at boligeierne 

kan ta opp mer gjeld. Igjen presser dette 

boligprisene høyere (se faktaboks til 

 venstre). 

Den selvforsterkende effekten mellom 

boligpris- og kredittvekst virker begge 

veier. Fallende boligpriser medfører at 

sikker heten bak boliglånet reduseres  

– noe som svekker kredittveksten, som 

igjen reduserer etterspørselen etter 

 boliger. Effekten er et ytterligere fall  

i boligprisene.

Formue og sparing
Størstedelen av norske husholdninger har 

formuen plassert i egen bolig. Når bolig-

prisene faller, innebærer dette at verdien 

på formuen til husholdningene faller. 

Dersom boligprisene faller kan gjelden 

overgå verdien på formuen. Hvor stort 

ANALYSESJEFENS KOMMENTAR

Et boligprisfall  
vil øke misligholdet

Boligprisveksten er på full fart nedover og nærmer  
seg nå negativt territorium. Forrige gang boligprisene  

falt var det en markert oppgang i inkassosaker.  
Det er imidlertid ikke boliglånet som går til inkasso.

Finansiell akselerator 

Boligpriser og gjeld 
 på virker  hverandre. En 

boligprisøkning øker 
 verdien på sikkerheten 

som kan stilles bak et 
boliglån. Dette medfører 
at bolig eieren kan ta opp 

mer kreditt. Dette øker 
kjøpekraften til hus-

holdningen, noe som 
presser bolig prisene 

ytterligere opp. 

Dette øker i neste 
omgang sikker heten som  

kan stilles bak et lån igjen, 
noe som  presser opp 

kreditt veksten. Denne 
mekanismen refereres til 

som en finansiell 
 akselerator, der boligpris- 

og kredittvekst påvirker 
hverandre gjensidig.
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boligprisfallet må være for at en hus-

holdning får negativ egenkapital  (verdien 

på gjelden er større enn  formuen) vil 

 variere på tvers av hus holdningene. 

Husholdninger med negativ egenkapital 

vil normalt øke sparingen for å gjen-

opprette balansen mellom gjeld og 

 formue. Økt sparing innebærer imidlertid 

lavere inntekter andre steder i økonomien. 

Reduserte inntekter gir igjen færre 

arbeids plasser, noe som reduserer 

 inn tektene ytterligere. Når inntektene  

i økonomien faller, øker misligholdet.

Misligholder løpende utgifter
Et boligprisfall vil i første omgang ikke 

medføre økt mislighold av boliglån, men 

av andre typer gjeld. Dette så vi også 

under finanskrisen, som var sist periode 

med boligprisfall. 

Fra 2007 til 2009 økte antall saker til-

knyttet telefoni, kredittkort, forsikring, 

varehandel og offentlig avgifter betydelig. 

Antall innkommende inkassosaker 

 til knyttet boliglån økte også, men i et  

langt mindre omfang sammenlignet  

med overnevnte type krav, se figur 1.1. 

Et boligprisfall vil i første omgang ikke 

ramme utstederne av boliglån, men andre 

former for kredittbasert forbruk. For at 

boligprisfallet skal føre til en markert 

misligholds økning av boliglån, må ned-

turen i boligprisene og norsk økonomi 

 trolig være på størrelsen med Bankkrisen 

på slutten av 80- og starten på 90-tallet.

Anette Huseby
Analysesjef i Lindorff
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Figur 1.1  Antall inkassosaker under finanskrisen 
Utvalgte sektorer

7

> Innhold



Blir forslaget om 

ny autorisasjons-

ordning ved-

tatt, vil det 

føre til et viktig 

kompetanse  løft 

for hele bransjen. 

Det er i dag ingen formelle kompetanse-

krav til å saksbehandle inkassosaker. For 

personlig inkassobevilling krever 

Finanstilsynet minst tre års dokumentert 

praksis fra alle sider av inkassovirksomhet. 

Bransjeorganisasjonen Virke Inkasso tilbyr 

en frivillig autorisasjonsordning for 

 personer med personlig inkassobevilling. 

Et forslag om ny regulering av ordningen 

er ute på høring i inkassobransjen. Det 

foreslås skjerpede kompetansekrav for 

utdanningen og innføring av autorisering 

av faktiske ledere av inkassovirksomhet. 

Blir forslaget vedtatt, vil det føre til et 

 viktig kompetanseløft for hele bransjen. 

Kompetanse først
I fjor undersøkte Finans Norge hvilke 

behov organisasjonens bedrifts-

medlemmer har for kompetanse nå  

og i årene fremover. Bedriftene svarte  

at de først og fremst vil møte behovet for 

ny kompetanse gjennom intern utvikling 

av sine ansatte. Forskningsrapporter viser 

at kompetanseutvikling lønner seg. En 

avgjørende faktor for lønnsomhet er at 

bedriften vet hvilken kompetanse de 

 trenger, hvor de skal få tilgang til 

 kompetansen og hvordan den ivaretas 

internt. 

Inkassobransjen opererer i et spennende 

landskap der strenge regulatoriske 

virksomhets krav møter forventninger om 

salg av tjenester, effektive innfordrings-

prosesser og gode brukerløsninger. En 

viktig forutsetning for å ivareta de ulike 

behovene er dynamisk lovregulering. 

Derfor er det positivt at autorisering av 

bransjen og kompetanseheving er satt  

på agendaen.

JURIDISK 

Ja til ny 
autorisasjonsordning 
for inkassobransjen

Inkassoloven har nesten ikke vært endret siden innføringen  
for 30 år siden. Nå foreslås det skjerpede kompetansekrav og 

innføring av en ny autoriseringsordning i bransjen. Ja til forslaget 
betyr et viktig kompetanseløft for alle som driver med inkasso.
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Digitalisering av inkasso
Til sammenligning ble world wide web 

oppfunnet i 1991 og førte som kjent til en 

eksplosiv økning i internettbruk. Mange 

aktører i inkassobransjen har for lengst 

startet prosessen med automatisering av 

manuelle oppgaver og vil benytte maskin-

læring ved bruk av kunstig intelligens. 

Men hvordan står det til med kompetanse-

utviklingen av de som til daglig håndterer 

prosesser som er vanskelig å  automatisere? 

Der det trengs forståelse av komplisert 

regelverk, innsikt i systemer, vurdering  

av ulik informasjon og sosiale ferdigheter 

til å håndtere mennesker i en presset 

 økonomisk situasjon?

Kompetanse vinner
Konkurransefortrinnet i bransjen vår vil 

skapes ved å sette kompetansen i system. 

Advokatene i Lindorff er leverandører av 

kursinnholdet til autorisasjonsordningen, 

og Lindorff Academy er opprettet for  

å utvikle internkompetansen. 

Over tid vil inkassoselskap som satser  

på kompetanseutvikling og aktiv bruk av 

kompetansen til å levere bedre tjenester 

stå best rustet til å møte teknologiske 

utfordrere innen kredittadministrasjon. 

Kompetanseheving vil være en strategisk 

prioritering, og Lindorff vil tilpasse sin 

virksomhet til de skjerpede kravene. 

Hanne Riksheim
Juridisk direktør i Lindorff og
leder for Virke Inkasso Lovutvalg
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Prognosen for 2017 tilsier at Lindorff 

International på vegne av sine kunder vil 

få over 268 millioner kroner betalt på sine 

internasjonale krav. Det er 46 prosent mer 

sammenlignet med samme periode i fjor. 

– De som skylder penger kan være en 

norsk mann som flytter til Thailand, eller 

en svensk gjestearbeider som flytter hjem. 

Felles for alle de som skylder penger er  

at de tar med seg ubetalt gjeld knyttet  

til eksempelvis kredittkort, mobiltelefoni 

eller forsikring når de flytter fra Norge, 

sier Rune Ohlgren, Lindorff Internationals 

ekspert på området. 

63 prosent av kravene på 2,2 milliarder 

kroner er det Lindorff omtaler som 

 «overvåkningssaker» – eldre krav  

mot  tidligere konstaterte insolvente  

skyldnere. 

Dyrt å ignorere problemet
Lindorff International er ansvarlig for 

 innkreving av gjeld på tvers av lande-

grensene, uavhengig om kravet er  

mellom to bedrifter eller mellom  

bedrifter og privat personer. 

– Selv om en som skylder penger flytter 

ut av Norge, forsvinner ikke kravet 

 personen har opparbeidet seg. Å kjøre 

saker mot utlandet kan være dyrt, men 

våre høye løsningsgrader i mange deler 

av  verden viser at det er verdt det, sier 

Ohlgren.

Gjennom trekk i trygd eller lønn som den 

som skylder penger får fra Norge, eller 

utlegg i eventuelle aktiva, kan Lindorff  

og kundene få dekket sine krav til tross 

for at folk oppholder seg på andre siden 

av jordkloden.

Menn er verst 
De fleste utenlandskravene er rettet mot 

våre naboland. 24,7 prosent av sakene  

er mot Sverige. Totalt er en tredjedel av 

 kravene mot folk som skylder penger  

og har flyttet til Sverige eller Danmark. 

Menn står for hele tre fjerdedeler av  

alle inkassosaker mot utlandet. Av 516 

aktive saker i Thailand er eksempelvis 

96   prosent av utestående saldo mot 

menn, og snitt alderen på en som  

skylder penger er 55 år. 

LINDORFF INTERNATIONAL 

Forfølger krav for  
2,2 mrd. internasjonalt

Lindorff har aldri hatt flere saker mot privatpersoner som 
oppholder seg i utlandet. Ved utgangen av november har 

Lindorff International alene 2,2 milliarder kroner til inkasso. 
Totalt i år er sum innfordret mot utlandet 46 prosent  

høyere enn ifjor. 

Lindorff Internationals 
saker deler seg i tre  
hovedgrupper 

• Arbeidsinnvandrere 
som drar til hjemlandet 
(Norden og Øst-
Europa)

• Nordmenn som flytter 
til solrike strøk (Spania, 
Thailand etc)

• Personer som flytter  
ut av Europa (flytter  
til hjem landet eller  
får avslått søknad  
om  opphold) til for 
eksempel Afrika,  
Asia og Midt-Østen.

10
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• Fra 2007 til i dag er antall saker  
i  utlandet mer enn doblet, fra  
15 900 til 32 400 saker ved 
 utgangen av november.

• Usikrede kredittlån (35 prosent),  
Telecom (18 prosent), forsikring  
(15 prosent) og handel (9 prosent)  
utgjør de største kravstypene  
mot utlandet.

• De laveste løsnings gradene var 
per juli i Syria, Eritrea, Irak og 
Afghanistan.

• Høyeste løsningsgrader er i 
Taiwan, Qatar, Sveits og Hong 
Kong.

• Tsjekkia, Finland og Malta topper  
listen over land hvor vi de siste  
to til fem årene har hatt størst 
 positiv endring i løsningsgrader.

• Nepal, Kamerun og Bangladesh  
er de landene hvor det har vært 
størst negativ endring i løsnings-
grader de siste to til fem årene.

Mange menn flytter også tilbake 

til sitt opprinnelige hjemland. 

Dette ser vi for eksempel i saker 

mot skyldnere i Litauen, Irak og 

Polen. I Polen er det 900 aktive 

saker. 88 prosent av disse sakene 

og 94 prosent av saldoen er mot 

menn.

Bruker sosiale medier
I en internasjonal sak er debitor 

eller  kreditor i utlandet, inkludert 

de hvor adressen er ukjent. 

«Adresse ukjent» er for øvrig  

et økende problem og kan 

vanskelig  gjøre det å få tak  

i  vedkommende. 

– Da kan vi være avhengige av  

å bruke sosiale medier, hvor en 

skyldner legger igjen spor om 

hvor han eller hun befinner seg.  

I andre tilfeller får vi hjelp fra 

lokale samarbeidspartnere, 

 forklarer Ohlgren. 

Individuell behandling av hver 

enkelt sak av språkkyndige, 

 erfarne saksbehandlere og et 

sterkt agentnettverk sørger for  

at godt over en kvart milliard 

 kroner blir betalt i inneværende 

år. 
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Kilde: Lindorff
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3,8 prosent flere 
privatpersoner fikk 
betalingsanmerkning 
i tredje kvartal 
sammenliknet med  
tredje kvartal i fjor,

Personmarkedet



men andelen med betalingsproblemer 
er fortsatt stabil på rundt syv prosent 
av befolkningen.





I tredje kvartal økte størrelsen på inn-

kommende inkassosaker til Lindorff med 

over 20 prosent sammenlignet med til-

svarende periode i fjor. Inkassogjelden 

øker samtidig raskere enn antall saker,  

noe som innebærer at beløp per inkasso-

sak vokser. Antall personer med betalings-

anmerkning har økt med nesten fire 

prosent det siste året. 

Samlet sett er det mye som tyder på  

at antall husholdninger som sliter med  

å få budsjettet til å gå opp er økende,  

på tross av tiltagende økonomisk  

aktivitet og  lavere arbeidsledighet. 

Høyt gjeldsnivå 
Vedvarende lave renter har økt etter-

spørselen etter lån. Gjeldsgraden til 

 norske husholdninger, gjeld som andel  

av  disponible inntekter, er nå over 220 

 prosent, ifølge Norges Bank. Ifølge OECD 

er gjeldsgraden kun høyere i Danmark  

og Nederland i hele OECD-området.

Husholdningenes gjeld vokser fortsatt 

raskere enn inntektene. Gjeldsgraden er 

dermed fortsatt økende. Lavere boligpris-

vekst vil på sikt trolig bidra til å redusere 

gjeldsveksten, og dermed isolert sett 

redusere gjeldsgraden. Dette vil dempe 

den finansielle sårbarheten til hus-

holdningene på lang sikt, men kan  

øke misligholdet på kort sikt (se også 

 analysesjefens kommentar).

Problemer er i vente
Gjeld er ulikt fordelt på tvers av hus-

holdningene. Det er flere indikatorer  

som antyder at gjeld i økende grad 

 konsentreres i et utvalg av husholdningene: 

• Antall betalingsanmerkninger  

vokser raskere enn antall personer 

med betalingsanmerkning.

• Beløpet på innkommende 

 inkasso saker vokser raskere enn 

antall saker. Dette innebærer at 

beløp per sak som går til inkasso  

er økende. 

• Eksponeringen øker i innkommende 

inkassosaker. 

Eksponering er ytterligere gjeld tilknyttet 

innkommende krav som har gått til 

 inkasso. Større eksponering innebærer  

at den samlede gjelden til personer  

med innkommende inkassosak(er) øker. 

OVERORDNET 

Gjelden øker for  
folk som allerede sliter
I tredje kvartal økte størrelsen på innkommende inkassosaker  

til Lindorff med over 20 prosent sammenlignet med tilsvarende 
periode ifjor. Inkassogjelden øker samtidig raskere enn antall 

saker, noe som innebærer at beløp per inkassosak vokser. 

Personmarkedet

• Inkassogjelden øker 
raskere enn antall saker 

• 3,8 prosent flere med 
betalingsanmerkning  
i tredje kvartal 

• Flere husholdninger  
får alvorlige saker. 
Andelen med 
betalings   anmerkning  
er på 5,4 prosent, 
 marginalt opp det  
siste året

• Reguleringer, og ikke 
renter, skal redusere 
gjeldsgraden til 
 husholdningene

Personmarkedet
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Ubalanse
Utviklingen antyder at husholdningenes 

finansielle balanse er forverret. Relativt 

små endringer i renter og arbeids-

markedet kan medføre økte tap for 

kreditt givere og at flere husholdninger 

havner i alvorlige gjeldsproblemer.

Husholdningens gjeldsvekst er korrelert 

med utviklingen i boligmarkedet. Bolig-

prisveksten, og den tilhørende gjelds-

veksten, er en konsekvens av lave renter. 

Fordi mange hensyn skal  ivaretas ved 

rente settingen, er det nå  reguleringer  

som skal dempe gjeldsveksten i hus-

holdningssektoren.

Nye reguleringer
Det har kommet regulatoriske endringer 

både på sikret og usikret kreditt i år. Ny 

boliglånsforskrift ble gjeldene fra 1. januar 

i år og Finanstilsynets nye retningslinjer 

for forsvarlig utlånspraksis for  forbrukslån 

ble gjeldende 1. oktober. Det over ordnede 

formålet med både bolig låns forskriften og 

retningslinjene for forbruks lån er å dempe 

gjeldsveksten til husholdningene.

Boliglånsforskriften innebærer blant annet 

at samlet gjeldsgrad ikke skal overskride 

fem ganger brutto årsinntekt, og den 

strammet inn bankenes muligheter til  

å innvilge lån som ikke oppfyller ett  

eller flere av øvrige krav. 

Innstramningene ser ut til å virke etter 

hensikten. Ifølge Norges Banks utlåns-

undersøkelse har bankene strammet inn 

på lånebetingelsene og strammet inn 

kreditt praksisen til husholdningen hittil  

i år. Det er for tidlig å fastslå effekten av 

nye retningslinjer for forbrukslån, men  

de vil trolig redusere utlånsveksten.

Redusert utlånsvekst, blant annet som  

en følge av nye reguleringer, vil isolert  

sett øke misligholdet på kort sikt. Lavere 

gjeldsvekst reduserer likviditeten til 

 husholdningen, noe som reduserer 

 hus holdningenes gjeldsbetjeningsevne.  

På lang sikt vil det imidlertid begrense 

misligholdet. Det kommer av at hus-

holdninger med lavere gjeldsgrad er 

bedre rustet til å møte uforutsette 

 hendelser.

Fall i ledigheten skyldes i hovedsak redusert arbeidsstyrke

Arbeidsledigheten har ifølge SSB falt fra fem prosent til 4,1 prosent i løpet av det siste 
året. Arbeidsledigheten måles i prosent av arbeidsstyrken, og derfor vil både økning  
i antall jobber og nedgang i arbeidsstyrken redusere arbeidsledigheten. Førstnevnte 
reduserer misligholdet, mens sistnevnte øker misligholdet. Om lag 2/3 av nedgangen i 
arbeids ledigheten skyldes redusert arbeidsstyrke ifølge SSBs Arbeidskraftsundersøkelse.  
Dette bidrar til å øke misligholdet.

Personer som går ut av arbeidsstyrken går i hovedsak over i pensjon, utdanning eller 
over på ulike trygdeytelser. Felles for disse er at inntektene er lave, noe som fører til 
redusert betalingsevne og økt sannsynlighet for kredittproblemer. Når antall personer 
utenfor arbeidsstyrken øker, tar det kort tid før dette slår ut i misligholdsstatistikken. 
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Figur 1.6  Arbeidsmarkedet
Arbeidsstyrken og arbeidsledighet,   
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Kilde: SSB

Forventet utvikling  
i tredje kvartal

De senere årene har det vært en 
 nedgang i andel av befolkningen med 
betalingsproblemer. I forrige utgave 
av Lindorff-analysen anslo vi at denne 
nedgangen trolig ville stagnere og 
flate ut i tiden fremover. Utviklingen  
i tredje kvartal er i henhold til denne 
forventningen, der andelen med 
betalings anmerkning nå er på samme 
nivå som tilsvarende kvartal 2016. 
Hovedårsakene til dette er svakere 
økonomisk vekst de siste to årene, 
samt redusert nettoinnvandring  
og lavere andel sysselsatte. Ett 
usikkerhets moment er knyttet til 
utviklingen i boligmarkedet. En sterk 
prisnedgang vil medføre økte kreditt-
problemer, noe som også vil øke 
antallet personer med betalings-
anmerkning. Det har hittil også vært 
tegn på at en generell utlånsvekst  
har demmet opp for økt mislighold  
på kort sikt, slik at strammere 
 kredittpraksis kan øke andelen av 
 befolkningen med betalings-
anmerkning. Vi forventer at den flate 
utviklingen vil fortsette ut 2019, og  
at andelen av befolkningen som er 
syssel satt i større grad vil påvirke 
utviklingen i misligholdsratene  
i tiden fremover.

Personmarkedet
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Fylker med høyest – og lavest – andel 
innbyggere med betalingsanmerkninger.  

Folk i Finnmark og Østfold sliter fortsatt mest 
med gjeldsproblemer. Oppgitt i prosent av det 

totale innbyggertallet.

Utviklingen i antall personer med betalingsanmerkning.
Prosentvis endring i antall personer med betalingsanmerkning 
(3. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017). Fortsatt økning oljefylkene, 
med Rogaland i spissen. 

Utviklingen i antall personer med betalingsanmerkninger

Andel av 
befolkningen 

med betalings
anmerkninger

Oslo 3,6

Hedmark 2,4

Oppland 1,0

Buskerud 
2,9

Vestfold 3,5

Telemark 
2,6

Aust-Agder 3,1Vest-Agder 5,8

Rogaland

7,3

Hordaland

5,8

Sogn og 
Fjordane

3,2

Møre og Romsdal 

3,3
Sør-Trøndelag 4,7

Nord-Trøndelag 3,4

Nordland 0,6

Troms 2,7

Finnmark 1,2

Østfold 3,6

Akershus 4,7

Oslo 6,0

Hedmark 6,5

Oppland 5,9

Buskerud 
6,0

Vestfold 6,5

Telemark 
6,6

Aust-Agder 5,8Vest-Agder 5,4 

Rogaland

4,6

Hordaland

5,1

Sogn og 
Fjordane

3,2

Møre og Romsdal 

4,6 Sør-Trøndelag 4,8

Nord-Trøndelag 5,6

Nordland 5,7

Troms 5,6

Finnmark 7,0

Østfold 7,1

Akershus 5,2

Lands basis
3,4

Lands basis
5,6

Kilde: Lindorff/Experian
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Inkassogjelden langs oljebeltet, som omfatter Vest-

Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og 

Møre og Romsdal, har siden sommeren 2014 økt med 

om lag 50 prosent. Utviklingen må sees i sammen-

heng med den real økonomiske utviklingen. Lavere 

økonomisk vekst medfører lavere inntekter og færre 

jobber, noe som igjen øker betalingsproblemene. 

Fortsatt vekst i inkassogjelden antyder at gjelds-

problemene på Sør-Vestlandet vil  fortsette å vokse  

i 2018.

Verst utvikling i Rogaland, Vest-Agder og Hordaland
I tredje kvartal hadde 18 900 rogalendinger betalings-

anmerkning. Det er om lag syv prosent flere sammen-

lignet med til svarende periode i fjor. I Vest-Agder og 

Hordaland var veksten i underkant av seks prosent.  

At økningen er størst i Rogaland er ikke overraskende. 

Rogaland er det  fylket i landet hvor petroleums-

industrien relativt sett utgjør den største andelen  

av  produksjonen i privat sektor. I tillegg er arbeids-

markedet i Rogaland mindre enn i Hordaland, noe 

som trolig gjør det  vanskeligere å flytte ledig arbeids-

kraft over i andre næringer i Rogaland sammen lignet 

med Hordaland.

Endringer i arbeidsmarkedet fører til inntekts-

endringer, som igjen medfører betalingsproblemer.  

I Rogaland har arbeidsledigheten falt noe tilbake, 

men yrkesdeltagelsen faller fortsatt. Det er derfor 

ikke uventet at betalings problemene fortsatt vokser. 

Mindre regionale forskjeller 
I øvrige deler av landet har utviklingen i antall personer 

med betalingsanmerkning vært flat, mens betalings-

problemene har avtatt i Innlandet og Nord-Norge. 

Felles for de to sistnevnte regionene er at de har 

 relativt sett lite næringsaktivitet tilknyttet petroleums-

sektoren. Effektene av oljeprisfallet i disse regionene 

var derfor begrensede, mens lavere renter og økt 

offentlig pengebruk bidro til å bedre  økonomien  

til mange husholdninger. 

Forbedringen i Innlandet og Nord-Norge ser nå 

imidler tid ut til å flate ut. Dette kommer trolig av  

at mesteparten av  effektene av den økonomiske 

 politikken nå er hentet ut. Sannsynligheten for at 

 rentene skal videre ned virker også begrenset i takt 

med høyere økonomisk vekst. Den økonomiske 

 politikken vil  dermed i mindre grad bidra til å 

 redusere misligholdet kommende år. 

Omfanget av betalingsproblemer fordelt på regioner 

er nå i ferd med å utjevnes. Før oljeprisfallet var  

det en relativt sett lav andel av befolkningen med 

betalings problemer på Sør-Vestlandet, mens  andelen 

var høy i Innlandet og i Nord-Norge. Tiltagende 

betalings problemer i vest og avtagende betalings-

problemer i nord innebærer at regionene er i ferd 

med å nærme seg landsgjennomsnittet. 

GEOGRAFI

Inkassogjelden  
vokser raskest  

i oljebeltet
Oljeprisfallet sommeren 2014 utløste en regional lavkonjunktur  

med tydelige effekter både i inkasso- og betalingsanmerknings-
statistikken. I løpet av de siste tre årene har inkassogjelden i 

oljebeltet økt med 50 prosent, mot 16 prosent i resten av landet. 
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• Syv prosent flere med 
betalings anmerkning  
i Rogaland det siste 
året

• Inkassogjelden er opp  
50 prosent i olje beltet 
de siste tre årene

• Mindre kreditt-
problemer i Innlandet 
og Nord-Norge

• 41 600 personer med 
betalings anmerkning 
på Sør-Vestlandet  
i tredje kvartal,  
6,5 prosent flere enn 
tilsvarende periode  
i fjor

Oljebeltet Resten av landet
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Figur 1.7 Betalingsanmerkninger i oljebeltet og resten av landet
Indeks, 2. kv. 2014=100
 

In
d

ek
s

4. kv.
2014

4. kv.
2015

2. kv.
2015

4. kv.
2016

2. kv.
2016

2. kv.
2017

85

90

95

100

105

110

115

2. kv.
2014

Innlandet Sørlandet

Nord-Vestlandet Midt-Norge

Totalt

Østlandet

Sør-Vestlandet

Nord-Norge

Figur 1.3  Antall personer med betalingsanmerkning
Sesongjustert indeks, 2. kv. 2014=100. Fordelt på regioner

Kilde: Lindorff/Experian

4. kv.
2014

2. kv.
2014

4. kv.
2015

2. kv.
2015

4. kv.
2016

2. kv.
2016

2. kv.
2017

4,0 %

4,5 %

5,0 %

5,5 %

6,0 %

6,5 %

7,0 %

Rogaland Hordaland Hedmark

Oppland Nordland Totalt

Figur 1.5 Andel personer med betalingsanmerkning
Utvalgte fylker

Kilde: Experian/Lindorff

Kilde: Lindorff

Personmarkedet

21

> Innhold



Bedriftsmarkedet

Konkursandelen 
i næringslivet er 
marginalt ned i 
tredje kvartal i år



1034 selskaper gikk konkurs  
i tredje kvartal 2017.



Antall selskaper med betalings-

anmerkning har økt med nesten 600 

 selskaper fra tredje kvartal i fjor, til 24 040 

i år. Økningen er imidlertid mindre enn 

økningen i antall selskaper. Dette betyr  

at andelen selskaper med betalings-

anmerkning har gått ned. 

Samtidig har det over tid vært en utvikling 

der flere selskaper er oppført med en 

aktiv inkassosak hos Lindorff, men 

gjennom snittlig utestående saldo per  

sak har gått nedover de senere årene 

(figur 2.1). 

Flere inkassosaker
Antall innkommende inkassosaker har økt. 

Lavere produksjonsvekst, kombinert med 

fortsatt stigende lån til bedriftene, har  

i sum redusert evnen enkelte selskaper 

har til å betjene gjeld. Dette innebærer  

at færre bedrifter har klart å kvitte seg 

med inkasso gjelden. Fortsetter  utviklingen 

kan det føre til økt antall selskaper med 

betalings anmerkning. Dersom veksten i 

antall selskaper flater ut, vil også andelen 

selskaper med inkassosak og betalings-

anmerkning trolig stige. 

Yngre selskaper
Veksten i nyetableringer tilsier at det er 

flere yngre selskaper innenfor de ulike 

næringene. Dette er selskaper som ikke 

har opparbeidet seg misligholdt gjeld. 

Yngre selskaper har ofte både høyere 

konkursandeler og flere betalings-

anmerkninger sammenlignet med de mer 

etablerte selskapene over tid (figur 2.2). 

Dersom veksten i antall selskaper flater  

ut, betyr dette at andelen selskaper  

med misligholdt gjeld vil stige.

OVERORDNET

Bedringen lar  
vente på seg

Til tross for tegn til konjunkturoppgang er det ikke tydelig 
nedgang i andel selskaper som har gått konkurs i tredje kvartal. 
Den viktigste årsaken er en jevn vekst i antall aktive selskaper, 

uten at antallet som går konkurs har gått ned over tid.

Økningen  

i konkurser er 

mindre enn 

økningen i antall 

selskaper. Dette 

betyr at  andelen 

selskaper med 

betalings-

anmerkning har 

gått ned i tredje 

kvartal. 
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Tor-Erik Ingebretsen
Analytiker i Lindorff

Ensrettet næringsstruktur gjør  
konkurser kostbare
Veksten i nyetableringer og konkurser 

tyder på raskere utskiftning av selskaper. 

På kort sikt kan dette skape usikkerhet 

knyttet til kredittrisikoen i næringslivet. 

Effekten av dette kan være økte priser  

på bedriftslån, det vil si renter på 

 selskapsgjeld. 

Lån til bedriftene benyttes blant annet  

til investeringer – en forutsetning for 

 økonomisk vekst. At næringslivet evner å 

omstille seg er imidlertid et sunnhetstegn. 

Enkelte andre dynamiske effekter kan 

imidlertid følge, og de kan slå ut ulikt  

i de  forskjellige landsdelene. 

Når selskaper går konkurs, medfører dette 

mer ledig arbeidskraft. Dersom arbeids-

kraften ikke er mobil, næringslivet ikke er 

stort eller diversifisert nok i regionen det 

gjelder, vil konkursene kunne føre til lavere 

sysselsetting. 

Dersom ikke arbeidsgivere evner å 

 absorbere den ledige arbeidskraften,  

vil flere gå ut av arbeidsstyrken over tid. 

Historiske tall indikerer at evnen til å ta 

opp de som må gå som følge av  konkurser 

varierer på tvers av regionene. 

I fylker med mer ensrettet næringsliv,  

som i oljebeltet, har økning i antall ansatte 

per konkurs større konsekvenser enn 

eksempel vis i trøndelagsfylkene, som  

har en mer differensiert næringsstruktur 

(figur 2.3). Dette kan ha sammenheng 

med at veksten i antall årsverk har vært 

størst i offentlig sektor de senere årene.

Bedriftsmarkedet 

• 1034 konkurser i tredje kvartal – konkursandelen fortsatt stabil 

• 20 prosent flere ansatte per konkurs

• Antall aktive selskaper fortsetter å vokse – opp 1,5 prosent i tredje kvartal

• Ingen tydelig nedgang i inkasso saker for bolig rettede næringer

Lindorff-analysen #4 2017
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Visste du at…
DU KAN få avslag på søknad om blant annet bil- og boliglån, samt kreditt, hvis du har en betalingsanmerkning. 
Du kan også få problemer med å få visse typer jobber. Men anmerkningen blir slettet så raskt du gjør opp for deg. 

259 871 PERSONER står oppført med betalingsanmerkning i tredje kvartal.  
Det er en økning på 3,8 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal  
i fjor. Totalt har i overkant av hver 18 nordmann betalingsanmerkning. 
Oljefylkene påvirker fortsatt statistikken negativt. 

1,3 millioner
BETALINGSANMERKNINGER i andre kvartal. Nordmenn 
hadde 1 295 862 betalingsanmerkninger i tredje kvartal 
2017. Det er en økning på 7,6 prosent mot samme periode i 
fjor. Dette er regninger som ikke er betalt, etter gjentatte 
purringer. 

42 milliarder kroner
NORDMENN har ubetalte regninger 
til en verdi av over 42 milliarder 
 kroner. De utestående beløpene  
har økt med 11,1 prosent fra tredje 
 kvartal i fjor.

5,0 anmerkninger
PER PERSON i snitt. De som har 
betalingsanmerkninger har i snitt 
5,0 anmerkninger hver. Personer 
mellom 30 og 50 år trekker opp 
statistikken. 

PER PERSON i snitt. Nordmenn 
med betalingsanmerkning skylder  
i snitt over 160 000 kroner hver. 
Det er en vekst på syv prosent 
sammen  lignet med for ett år siden.

162 552  
kroner

17 128 eldre
SLITER med å gjøre opp regningene sine, mot  
11 207 personer over 66 år for fem år siden. Ingen  
andre aldersgrupper har en like negativ utvikling. 

De yngste
HAR EN STABIL UTVIKLING. Gjeldsproblemer blant  
de yngste er mye omtalt, og de siste årene har antallet 
unge med betalingsproblemer ligger mellom 51 000 og 
53 000 personer. I tredje kvartal sliter 53 270 personer 
under 30 år med regningene, en vekst på 3,7 prosent 
mot samme kvartal i fjor. 

Oljefylkene
PÅVIRKER NEGATIVT. Oljefylker 
som Rogaland, Hordaland og Vest-
Agder påvirker statistikken negativt. 
Dette har sammenheng med økt 
arbeidsledighet som følge av 
oljenedturen.

53 prosent 
ØKNING BLANT ELDRE. De fem siste årene, fra tredje 
kvartal 2012 til tredje kvartal 2017, har det vært en 
økning på 53 prosent i antall personer over 66 år med 
betalingsanmerkning. 

Dette var en økning på tolv prosent sammenlignet med 
til svarende kvartal i fjor. Økningen skyldes dels aldrende 
 befolkning, men hovedårsaken til veksten er trolig 
endrede kreditt vaner blant de eldste. 
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Ifølge Statistisk Sentralbyrå falt bolig-

prisene på landsbasis med én prosent fra 

andre til tredje kvartal 2017. 12-måneders-

veksten er fortsatt positiv, men har falt 

igjennom året. Samtidig er det ikke tydelig 

nedgang i antallet bygg- og anleggs-

bedrifter med inkassosaker registrert  

hos Lindorff (figur 2.6). 

Inkassosaker i seg selv er ofte et tydelig 

tegn på betalingsproblemer ettersom 

evne eller vilje til å betale utestående 

 fordringer er avhengig av selskapenes 

 likviditet. Det er igjen påvirket av inn-

tjeningen til selskapet. Kredittap for 

 ut lånere til bedrifter finner sted også  

før det har blitt til betalingsanmerkning. 

Lavere utlånsrisiko, og tap for kreditt-

ytere, hadde også vært synlig i inkasso-

statistikken. 

Mindre selskaper
Nedgangen i andeler er også en konse-

kvens av at det er flere mindre selskaper, 

målt i antall årsverk, som har etablert seg 

den senere tiden. Dette har klar sammen-

heng med prisstigningen i boligmarkedet. 

Som i konkursstatistikken for øvrig er det 

også her en raskere  utskiftning av små  

og mellomstore  aktører. Det er imidlertid 

store geografiske forskjeller, spesielt 

ettersom boligprisene har steget i 

 varierende grad avhengig av  regionale 

konjunkturendringer. 

Lavere andeler med problemer
Selskaper innen omsetning og drift av  

fast eiendom opplever lavere andeler  

med betalingsanmerkninger og konkurs-

begjæringer sammenliknet med 

 til svarende kvartal i 2016 (figur 2.7). 

Det er også en nedgang i antall selskaper 

med aktiv inkassosak hos Lindorff,  

hvilket vil påvirke antallet selskaper med 

betalings anmerkning på kort sikt (figur 

2.8). På mellomlang og lang sikt er 

 utviklingen mer usikker. En eventuell 

 utflating av boligprisveksten vil redusere 

insentivene til selskaper for å etablere  

seg i bransjer knyttet til boligutvikling  

og omsetning av disse. 

Økt press for de gjenværende selskapene 

vil også medføre flere konkurser. En 

reduksjon i volumene målt i kroner og  

øre vil kunne presse marginer og, på   

kort- og mellomlang sikt, også likviditeten 

og betalings evnen til aktørene. Dette vil 

kunne øke misligholdet i bransjene,  

målt i både inkassosaker og betalings-

anmerkninger.

BRANSJE

Usikkerhet rundt  
bygg og anlegg

Det har vært en nedgang i andelen selskaper innen bygg og 
anlegg som har gått konkurs eller som har betalingsanmerkning. 

Det er imidlertid tegn på at denne vil kunne flate ut. 

Tor-Erik Ingebretsen
Analytiker i Lindorff

Lindorff-analysen #4 2017
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Figur 2.6  Inkassoskyldnere, bygg og anlegg, indeksert, sesongjustert
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En Lindorff-undersøkelse viser at offentlig 

sektor i snitt får 39 dager å gjøre opp 

 regningene sine i  samtlige bransjer. Selv 

om de får lengst tid av alle til å betale 

 regningene, klarer de ikke holde fristen.

Bedrifter i transportbransjen svarer at 

offentlig sektor i snitt bruker 48 dager på 

å betale regningene, mens bedrifter innen 

informasjon og kommunikasjon ikke får 

betalt før etter 50 dager. Det er hele 

 elleve dager for sent. 

Flere jobber
En vesentlig del av selskapene svarer  

at raskere betaling ville gjort at de kan 

ansette flere medarbeidere. Sen betaling 

betyr svakere  likviditet for bedriftene, 

som igjen setter press på en virksomhets 

økonomiske spille rom. I tillegg kan det 

bety at enkelte bedrifter går glipp av 

muligheter de ellers kunne fulgt.

Analysen tar utgangspunkt i respondenter 

innen bransjene varehandel, transport og 

lagring og informasjon og kommunikasjon. 

Her  svarer henholdsvis 24, 43 og 37 

 prosent av bedriftene at raskere betaling 

fra  kundene ville gjort det aktuelt å 

 ansette flere. Ved utgangen av tredje 

kvartal var det over 300 000 aktive 

 aksjeselskaper her til lands. 

Ineffektive eller med overlegg
Det er flere årsaker til sen betaling,  

og blant dem som nevnes ofte er 

 administrativ ineffektivitet, sen  betaling 

med vilje, uenigheter med kjøperne og 

 finansielle problemer. 

Nesten samtlige bedrifter i transport-

bransjen sier at finansielle problemer hos 

kjøperne er hovedårsaken til sen betaling. 

Innen varehandel er treghet hos  kundene 

hovedårsaken til for sen betaling.

KREDITTVANER I NÆRINGSLIVET

Offentlig sektor  
tregest til å betale  

regningene
Offentlig sektor får desidert lengst betalingsfrist  

i norsk næringsliv. Til bedrifter i enkelte bransjer betaler  
offentlig sektor i gjennomsnitt elleve dager for sent. 

Offentlig 

sektor betaler 

regningene hele 

elleve dager i 

snitt for sent 

mot bedrifter i 

enkelte bransjer

Lindorff-analysen #4 2017
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«Urimelig lange frister» 
Bedriftene i samtlige bransjer forteller  

at de har blitt bedt om å akseptere  

lenger betalingsfrist enn hva de selv  

er  komfortable med. 

En tredjedel av bedriftene i informasjons- 

og kommunikasjons bransjen forteller den 

vanligste  reaksjonen på spørsmål om økt 

kredittid er å innvilge dette. 

Åtte av ti innen varehandel forteller at  

de har blitt bedt om å akseptere urimelig 

lang betalings utsettelse. Det er mye 

 høyere enn det europeiske gjennom-

snittet. I tillegg har mer enn syv av ti  

av respondentene i handelsbransjen 

 akseptert betalingsfrister som de ikke  

er komfortable med. 

Likviditetsskvis
Sen betaling fører først og fremst til lav 

likviditet i næringslivet, noe som påvirker 

flere norske  virksomheter enn europeiske. 

Mange av aktørene ifølge undersøkelsen 

 bruker kredittsjekk for å sikre seg mot 

dårlige betalere. I handelsbransjen kreditt-

sjekker over syv av ti av respondentene 

kundene sine.

Ja Ja, mest sannsynlig Nei Nei, sannsynligvis ikke 195 respondenter
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Figur 2.4  Ville raskere betaling gjort det mulig å ansette flere i din virksomhet? (Norge)
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• Undersøkelsen er 
 foretatt blant 195 
 norske virksomheter  
og er del av en inter-
nasjonal undersøkelse 
blant 10 468 virksom-
heter

• Gjennomført som en 
nettbasert under-
søkelse og telefon-
intervjuer 
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