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Omstillingstakten i norsk økonomi øker, og veksten 

har tatt seg opp. Over tid forventer vi at dette vil gi 

positive utslag i husholdningenes betalingsevne og 

konkurser i næringslivet, noe som igjen vil redusere 

kredittrisikoen. Samtidig peker Lindorffindeksen i 

 retning av at antall personer med betalings

anmerkning vil øke svakt neste år.

De oljedrevne utfordringene fortsetter for hus

holdningene på SørVestlandet. Antall personer med 

betalingsanmerkning øker i alle regioner, men veksten 

er størst i Rogaland, Hordaland og VestAgder, til 

tross for utflating i arbeidsledigheten. I andre kvartal 

var det rundt fem prosent flere personer med 

betalings anmerkning i Rogaland, sammenlignet med 

andre kvartal i fjor. Hordaland og VestAgder hadde 

en økning på rundt fire prosent i samme periode. 

Hovedforklaringen er at det tar tid fra en økning i 

arbeidsledighet gir utslag i økte betalings

anmerkninger, og tilsvarende effekt ser man når 

arbeidsledigheten faller eller flater ut. Men heldigvis 

vet vi at de aller fleste som får betalingsvansker på 

grunn av konjunkturavhengig arbeidsledighet, også 

kommer ut av betalingsvanskene når de er tilbake  

i jobb igjen. 

Vi er derimot bekymret for økningen i betalings

vansker blant de eldre. I andre kvartal var det nesten 

17 000 over 66 år som hadde betalingsanmerkninger. 

Det er 60 prosent eller 5 000 flere enn for fem år 

siden. Endring i atferdsmønstre og større kreditt

aktivitet hos de eldre har trolig bidratt til denne 

 utviklingen. Det er samtidig viktig å understreke  

at økningen kommer fra et lavt nivå. Men siden 

utsiktene til inntekstvekst for denne aldersgruppen er 

beskjedne, kan betalingsvanskene fort kan bli varige. 

Det er bekymringsfullt..

Konkursandelen blant norske bedrifter har falt med i 

overkant av to prosent i andre kvartal, sammenlignet 

med andre kvartal i fjor. Men selv om antall konkurser 

stiger noe i andre kvartal sammenlignet med samme 

periode i fjor, så gjør flere nyetableringer av selskaper 

at konkursandelen likevel faller noe tilbake. Geografisk 

er også forskjellene store. Størst konkursøkning ser  

vi i Innlandet og på NordVestlandet, mens det er  

en bedring i oljebeltet på Sør og SørVestlandet. 

Rogaland og Hordaland er to av fylkene med størst 

konkursnedgang, noe som stemmer godt med andre 

signaler fra oljefylkene. Samtidig ser vi at antall 

 ansatte i per konkurs er økende.

Vår analyseavdeling har utviklet Lindorffindeksen, 

som skal hjelpe oss med å gi gode prognoser på 

hvordan misligholdsutviklingen blir fremover. Jeg  

er helt sikker på at dette vil bli et nyttig verktøy for 

mange av våre kunder. Basert på indeksen, forventer 

vi at andelen personer med betalingsanmerkning 

 flater ut i løpet av 2017, og at vi neste år vil se vi en 

liten økning. Årsaken til dette  kan du lese mer om 

senere i analysen.

LEDER

Bedring, men fortsatt  
tøft for mange

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp og ledigheten er fallende, 
men Lindorffanalysen viser at ikke alt ser like lyst ut. 

Betalingsvanskene fortsetter å øke i oljebeltet, eldre sliter stadig 
oftere med regningene og antall ansatte per konkurs vokser videre.

Anette Willumsen
Administrerende direktør 
i Lindorff AS
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GJESTEKOMMENTAR

Mislighold  
tar tid

Det tar ofte tid før økonomiske problemer blir til 
betalingsanmerkninger. Det ser vi i etterkant av oljekrisa.  

Vi kan også få se det etter fjorårets boligprisoppgang.

Oljekrisa er på en måte ikke riktig over. Når det 

 gjelder betalingsanmerkninger, øker oljefylkene 

 fortsatt mest. Kanskje dette er noe vi skulle vente,  

at betalingsanmerkninger er det økonomer kaller en 

 laggende indikator, altså en indikator som markerer 

det som har skjedd snarere enn noe nytt som er i 

vente. Når krise og ledighet rammer, finner mange  

en midlertidig løsning i å leve på kreditt. Så kommer 

betalings problemene i etterhånd for dem som har 

strukket kredittstrikken for langt.

Det er bedring i sikte. Boligbygging og 

 infra struktur  investeringer gir vekst. Dessuten er 

 optimismen i oljesektoren tilbake. Selv om vi gjer

ne skulle ha sett arbeidsledigheten falle raskere, har 

den klart passert toppen. Veksten i sysselsettinga 

kunne godt ha vært raskere, men den vokser i alle 

fall. Ettersom situasjonen stabiliserer seg for folk flest, 

må vi kunne tro det vil gå greiere å overholde kreditt

forpliktelser også.

De strukturelle trekkene i rapporten er mer uro

vekkende. Selv om veksten i antall anmerkninger er 

beskjeden, har utestående beløp vokst betydelig.  

Det betyr betydelig vekst i utestående gjeld for hver 

 person med betalingsanmerkning. Etter at mange 

moralske pekefingre er blitt rettet mot de unge,  

er det de eldre som nå leder an. Er det dessert

generasjonen som ikke har forstått at det finnes 

 grenser? Kanskje, men like viktig tror jeg det har vært 

at banker og andre finansinstitusjoner har sett nye 

forretningsmuligheter i å tilby de eldre skreddersydde 

låneprodukter som før ikke fantes. Ukritisk utnytting 

av finansiell innovasjon av blant annet denne typen  

er blitt identifisert som en av de viktigste årsakene  

til den store finanskrisa som rammet verden for ti år 

siden. Dessverre ser det ikke ut til at alle har lært 

 leksen fra den gangen.

At situasjonen blant de unge har stabilisert seg, er 

naturligvis hyggelig, men her er jeg redd vi er vitne  

til et stille før stormen. Ifølge løse anslag fra megler

bransjen, som trolig bare fanger opp toppen av 

 isfjellet, ble over 5  prosent av boligkjøpene i fjorårets 

 galopperende marked gjort med forbrukslån som 

egenkapital. Håpet var nok at slike dyre lån skulle 

kunne erstattes av langt billigere pantelån så snart 

boligverdien steg tilstrekkelig mye. Nå har bolig

prisene sluttet å stige, og i Oslo har de falt. Resultatet 

av dette har vi ikke sett ennå.

Det tar tid før mislighold eventuelt kommer. Det har  

vi sett etter oljekrisa. Vi kan også komme til å se det 

etter boligbobla.

Knut Anton Mork
Professor NTNU
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Omstillingstakten i norsk økonomi øker. 

Dette medfører større betalings

utfordringer for privat personer i deler av 

landet, mens økningen i antall konkurser 

og antall etableringer innebærer økt 

kreditt risiko i bedrifts markedet. 

Den økonomiske omstillingen norsk 

 økonomi nå er inne i kommer til syne i 

denne utgaven av Lindorffanalysen. Dette 

gjelder både betalingsutfordringene for 

privatpersoner og konkurs statistikken for 

bedrifter. Økningen i antall personer med 

betalingsanmerkning på Sør og Sør

Vestlandet indikerer at utfordringene ikke 

er over i denne regionen, selv tre år etter 

at olje prisen begynte å falle. På bedrifts

siden vitner økningen i antall konkurser  

og  ny etableringer om at omstillings

hastigheten i norsk økonomi har økt. Det 

samme gjelder økning i antall ansatte  

per aksjeselskap som går konkurs. 

Flere utenfor arbeidslivet
Andelen nordmenn med betalings

anmerkning har falt de siste årene. Dette 

kommer av at befolkningsveksten har 

vært høyere enn veksten i antall personer 

med betalingsanmerkning. Fremover er 

det grunn til å vente et skifte. Hoved

årsaken til at andelen personer med 

betalings anmerkning flater ut er basert  

på forventninger om at fallet i netto

innvandringen avtar, og at andelen 

 personer utenfor arbeidsstyrken øker. 

Sist nevnte gir grunn til bekymring.

Arbeidsledigheten har falt det siste året. 

Hovedårsaken til dette er at flere personer 

går ut av arbeidsmarkedet, i tillegg til at 

det skapes flere jobber, se figur 1.1. Våre 

analyser viser at andelen personer med 

betalingsanmerkning isolert sett øker når 

flere faller utenfor arbeidsstyrken. 

Grunnen til dette er at de som faller uten

for arbeids styrken ofte har vært 

ANALYSESJEFENS KOMMENTAR

Omstilling og 
mislighold

Veksten i norsk økonomi er på vei opp.  
Til tross for dette øker både antall personer  

med betalingsanmerkning og antall konkurser.
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arbeidsledige i en lengre periode før de 

går over på ulike trygdeytelser, og 

 dermed ut av arbeidsstyrken. Dette 

 medfører lavere inntekter, noe som igjen 

kan skape utfordringer i privatøkonomien. 

Det er store regionale forskjeller i arbeids

markedet. En konsekvens av dette er at 

det også er store regionale forskjeller i 

betalingsdyktigheten. Selv om tall fra NAV 

viser at arbeidsledigheten har vært om lag 

uendret i «oljebeltet» det siste året, 

 fortsetter antall personer med betalings

anmerkning å øke. Det er to årsaker til 

dette. For det første har de  fleste hushold

ninger en finansiell buffer å tære på når de 

 løpende inntektene reduseres. For det 

andre tar det ofte mange måneder, og 

noen ganger opp mot ett år, fra fakturaen 

forfaller til betalings anmerkningen blir 

registrert. Det tar dermed tid før endringer 

i arbeids markedet fører til endringer i 

 statistikken over betalings anmerkninger.

Flere eldre sliter
Antall eldre med betalingsproblemer øker 

fortsatt betydelig raskere sammenlignet 

med andre aldersgrupper. Dette skyldes 

at det blir flere eldre, men også at kreditt

vanene blant dem som nå går over til å bli 

pensjonister trolig er annerledes sammen

lignet med de som gikk av med pensjon 

for 10–20 år siden. Holdnings og 

befolkningsendringene antyder at denne 

utviklingen vil fortsette. 

Et næringsliv i omstilling
Flere aksjeselskaper går konkurs, se figur 

1.2. Det etableres også flere aksje selskaper, 

noe som betyr at konkursandelen har en 

flat utvikling. Dette er en indikasjon på 

omstilling av norsk økonomi. Knapphet på 

arbeidere og kapital forutsetter at ulønn

somme bedrifter legges ned for å gi plass 

til nye, lønnsomme bedrifter. Dette inne

bærer samtidig at risikoen for kredittap 

blir høyere i perioder der økonomien 

omstiller seg raskere.

Stadig flere ansatte per konkurs
Antall ansatte per bedrift som går  konkurs 

øker fortsatt. Det er to grunner til dette. 

For det første medfører lavere økonomisk 

vekst at større selskaper, målt i antall 

ansatte, går konkurs. Antall ansatte per 

konkurs vokste også under finanskrisen 

og i etterkant av dot comkrisen i 2003. 

For det andre står relativt sett arbeids

intensive næringer for en større andel av 

konkursene. 

Antall ansatte per konkurs er betydelig 

høyere enn ved de to foregående 

 lav konjunkturene. Dette indikerer at 

omstillings behovet i norsk økonomi  

er større nå, sammenlignet med tidligere.

Antall ansatte 

per konkurs er 

betydelig høyere 

enn ved de to 

foregående lav

konjunkturene. 

Dette indikerer 

at omstillings

behovet i norsk 

økonomi er 

 større nå 

Anette Huseby
Analysesjef i Lindorff
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Å lære nordmenn 

å ta bedre 

økonomiske 

valg, synes langt 

vanskeligere 

enn å regulere 

kredittmarkedet. 

Men under

vurderes mulig

heten for effekt 

av digitale 

løsninger?

Med boliglånsforskriften og strengere 

regulering av kredittmarkedsføring og 

forbrukslån, forventes det en positiv inn

virkning på nordmenns privatøkonomi. 

Brems i boligmarkedet er så langt den 

klare effekten av de innførte tiltakene. 

Vedtak av gjelds informasjonsloven er et 

annet virkemiddel som på sikt skal bidra 

til bedre kreditt vurdering fra bankene og 

forhindre  uforsvarlig låneopptak. 

Samtidig burde myndighetene være opp

tatt av at nordmenn bedrer sin finansielle 

forståelse. OECDundersøkelsen av 

 finansiell forståelse i Norge (2016) viste  

at forskjellene er store i ulike grupper av 

befolkningen. Det er særlig forståelse  

av sparebegreper som utmerker seg 

 negativt. Nordmenn ligger dessuten  

på bunn når det gjelder budsjettering. 

En nasjonal strategi for å lære nordmenn  

å ta bedre økonomiske valg, synes langt 

vanskeligere enn å regulere 

kredittmarkedet. Men undervurderes 

muligheten for effekt av digitale løsninger? 

Kan vi snart laste ned en digital personlig 

trener innen privatøkonomi?  

På Lindorffkonferansen 2016 presenterte 

jeg altiettappen «ØkonoMin». Foruten 

totaloversikt over mine konti og trans

aksjoner i ulike banker, sørger den blant 

annet for å betale regningene i tide, 

 overfører til ulike spareformål, gir varsel  

om (over)forbruk, og gir sparetips og 

 øko nomiske råd tilpasset mitt forbruks

mønster. Ikke minst er den morsom å 

bruke på grunn av «belønningssystemer» 

når jeg som bruker gjør fornuftige 

 økonomiske valg. 

Kursdeltagerne fant riktignok ikke 

«ØkonoMin» i AppStore. Appen eksisterer 

ikke annet enn på papiret, fordi det ikke er 

mulig å lage den som ønsket.  

JURIDISK 

Digitalt 
samfunnsansvar

2017 er året myndighetene innførte en rekke tiltak  
i finansnæringen for å redusere gjeldsvekst og forebygge 

betalingsmislighold i norske hjem. Vil 2018 bli året der  
digitale hjelpemidler bidrar til det samme?
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Med EUs reviderte betalingstjeneste

direktiv PSD2 vil en slik app være mulig. 

Det har vært stor oppmerksomhet rundt 

konsekvenser for bankene når reglene trer 

i kraft i 2018. Det har vært skrevet mindre 

om mulighetene det gir forbrukerne. 

Spørsmålet er hvem som vil være i  

front for å utvikle tjenester innen privat

økonomi. Flere fintechbedrifter sam

arbeider allerede med banker, og nye 

spareapper har sett dagens lys. Ser 

 bankene en videre utvikling som en del  

av bransjens samfunnsansvar? Vil det 

være fintechbedrifter med en brukbar 

forretnings modell som tar denne 

 posi sjonen? Eller er det et offentlig ansvar 

å ha en digital strategi for økt finansiell 

forståelse? 

Noen vil kanskje spørre hva resultatet vil 

gjøre med inkassoselskapenes forret

ningsmodell. Vil det bli slutt på mislig

holdte krav – og et farvel til hele bransjen? 

Den teknologiske utviklingen utfordrer oss  

til å tenke nytt. Lindorff legger allerede til 

rette for digitale løsninger som skal gjøre 

det enklere å gjøre opp for seg. Vi vet det 

vil komme løsninger som er langt mer 

effektive enn i dag. Utviklingen gir oss 

samtidig mulighet til å bruke våre 

menneskelige ressurser enda bedre. Men 

eliminere mislighold? En så god app vil 

ikke være mulig å lage! Men eliminere 

 mislighold? En så god app tror jeg ikke 

det vil være mulig å lage! 

Hanne Riksheim
Juridisk direktør i Lindorff og
leder for Virke Inkasso Lovutvalg
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En vekst i 

husholdningenes 

gjeld gir isolert 

sett en nedgang 

i misligholdet 

på kort sikt. På 

lang sikt er trolig 

effekten den 

motsatte 

Det er ulike måter å måle mislighold på. Vi 

bruker andel personer med betalings

anmerkning som indikator på mislighold. 

Hovedårsaken er at betalingsanmerkning 

er alvorlig mislighold. Andel personer med 

betalingsanmerkning er nært knyttet til 

tap for kredittgiver. 

Husholdningenes gjeldsvekst,  økonomisk 

vekst, nettoinnvandring og andel 

 personer utenfor arbeidsstyrken er de 

 viktigste parameterne for misligholds

utviklingen i modellen vår. Nedenfor er 

det kort redegjort for variablene som er 

inkludert i Lindorffindeksen.

Økning i husholdningenes gjeld gir  
nedgang i misligholdet
Økt gjeldsvekst innebærer at hus

holdningene blir mer likvide på kort  

sikt, noe som gjør at misligholdet faller. 

Effekten endringen i husholdningenes 

gjeld har på misligholdet er relativt 

umiddel bar. En vekst i husholdningenes 

gjeld gir dermed isolert sett en nedgang  

i misligholdet på kort sikt. På lang sikt  

er trolig effekten den motsatte, men vår 

modell er laget for å anslå misligholds

utviklingen på kort og mellomlang sikt.

Økt økonomisk vekst reduserer 
misligholdet 
Økonomisk vekst medfører at produk

sjonen i økonomien øker, noe som igjen 

gir økte inntekter til husholdningene.  

Økte inntekter gjør husholdningene i 

bedre stand til å betjene gjeld, noe som 

igjen innebærer at misligholdet isolert  

sett faller. Det tar imidlertid noe tid før  

økt økonomisk vekst reduserer mislig

holdet. Det er flere grunner til dette.  

Økt produksjon resulterer normalt  

i høyere lønnsvekst. 

Sett i et makroøkonomiskperspektiv er 

lønnsfastsettelsen rigid. Dette gjør at det 

tar tid før økt  produksjon smitter over i 

økte lønninger. I tillegg til lønnsøkning 

resulterer økt økonomisk vekst normalt i 

høyere sysselsetting. Dette gir knapphet 

på arbeidskraft, noe som igjen øker 

 lønningene. Det tar derfor forholdsvis 

lang tid før økt økonomisk vekst reduserer 

misligholdet. 

LINDORFF-INDEKSEN 

Andelen med 
betalingsanmerkning 
er i ferd med å flate ut

Lindorff-indeksen er en modell vi har  
utviklet for å anslå hvordan husholdningenes  

mislighold vil utvikle seg frem i tid.
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Vi anslår at 

 andelen personer 

med betalings

anmerkning 

flater ut i løpet 

av 2017. Neste år 

forventer vi en 

liten økning 

Nettoinnvandring påvirker mislighold 
Endringer i nettoinnvandringen påvirker 

misligholdet. Årsaken til dette er todelt. 

For det første er gjennomsnittsinntekten 

blant innvandrere lavere sammenlignet 

med den øvrige befolkningen, noe som 

gjør det vanskeligere ved eventuelle 

 uforutsette utgifter. For det andre er 

 konsekvensene av en norsk betalings 

anmerkning mindre for innvandrere som 

ikke etablerer seg i Norge, men kun 

 jobber i landet i en begrenset tidsperiode. 

I likhet med økonomisk vekst tar det 

 forholdsvis lang tid før endringer i 

 netto innvandringen påvirker mislighold

utviklingen. Dette kommer trolig av at det 

tar tid før innvandrere får opparbeidet 

seg kreditt. I tillegg tar det tid før 

betalings anmerkningen blir registrert.

Vekst i antall personer utenfor 
arbeidsstyrken gir økt mislighold 
Endringer i antall personer utenfor 

arbeidsstyrken har en umiddelbar effekt 

på misligholdet. Arbeidsstyrken er 

 summen av sysselsatte og arbeidsledige. 

Personer som faller utenfor arbeids styrken 

har ofte vært arbeidsledige over en lengre 

periode før de faller utenfor arbeids

styrken. Arbeidsledige har gjennom

gående lavere inntekter sammen lignet 

med sysselsatte personer. Personer som 

faller utenfor arbeidsstyrken har dermed 

hatt relativt lave inntekter over tid, noe 

som øker sannsynligheten for å pådra seg 

en betalingsanmerkning. En økning i antall 

personer utenfor arbeidsstyrken gir derfor 

en umiddelbar effekt på mislig holdet.

Andre effekter
Et åpenbart spørsmål er hvorfor andre 

parametere, som for eksempel renter og 

husholdningenes forbruk, ikke er med  

i modellen. Årsaken til dette er at de 

 inkluderte variablene også fanger opp 

effektene av rente og forbruksendringer. 

Effektene renteendringer har på mislig

holdet blir fanget opp av husholdningenes 

gjeldsvekst. Renter er prisen på gjeld. 

Dersom renten øker blir gjeld dyrere, noe 

som isolert sett vil redusere gjeldsveksten. 

Ifølge vår modell innebærer dette at 

mislig holdet øker. Effektene av en 

 renteendring er derfor indirekte med i 

modellen.

Tilsvarende fanger økonomisk vekst opp 

endringer i husholdningenes forbruk. 

Husholdningenes forbruk utgjør om lag 

halvparten av BNP for FastlandsNorge. 

En økning i husholdningenes forbruk gir 

økt økonomisk vekst, noe som igjen 

 reduserer misligholdet. Utelatte variabler 

er derfor indirekte med i modellen. 

Fra 2013 til 2016 falt andelen personer 

med betalingsanmerkning. Økt offentlig 

etterspørsel og økt sysselsetting i 

 offentlig sektor har trolig bidratt til å 

redusere omfanget av misligholdet i en 

periode der inntektene fra petroleums

rettet virksomhet har falt. Fremover 

 forventer vi imidlertid et skifte. 

Forholdsvis god økonomisk vekst i årene 

frem mot 2013 bidro også til å redusere 

misligholdet under overnevnte periode.

Fallet i andel personer med 
betalingsanmerkning er over
Vi anslår at fallet i andelen personer med 

betalingsanmerkning flater ut i løpet av 

2017, se figur 2.1. Neste år forventer vi  

en liten økning i andel personer med 

betalings anmerkning, og deretter en 

 relativt flat utvikling frem til inngangen  

av 2020. De ulike variablene trekker 

 misligholdet i ulike retninger. 

Vi legger til grunn at den økonomiske 

veksten tar seg noe opp, noe som trekker 

misligholdet nedover. Veksten blir 

 imidlertid ikke sterk nok til å trekke opp 

nettoinnvandringen (vekst gir økt lønns 

og sysselsettingsvekst, som igjen gir økt 

innvandring). Vi legger derfor til grunn at 

nettoinnvandringen vil være om lag 

 uendret ut prognoseperioden. 

12

Lindorff-analysen #3 2017



Netto innvandringen vil dermed ikke bidra 

til å trekke misligholdsandelen ned, slik 

den har gjort de siste tre årene. Andelen 

 personer utenfor arbeidsstyrken antas å 

øke noe i løpet av prognoseperioden, på 

tross av noe sterkere økonomisk vekst. 

Dette kommer av at det hovedsakelig er 

strukturelle forhold som ligger bak 

 økningen i andelen personer utenfor 

arbeidsstyrken. Dette trekker misligholdet 

opp. Når det gjelder gjeldsveksten til 

 husholdningene, forventer vi marginale 

endringer.

Boligmarkedet og usikret gjeld 
Prognoser er usikre. Dersom den makro

økonomiske utviklingen blir annerledes 

enn det vi legger til grunn vil det påvirke 

misligholdet. Den største risikoen for at 

misligholdet blir større er effektene av et 

eventuelt kraftig boligprisfall. Dette vil øke 

misligholdet gjennom flere effekter i vår 

modell. For det første vil gjeldsveksten bli 

lavere. For det andre vil den økonomiske 

veksten bli lavere, noe som igjen vil 

 medføre en økning i andelen personer 

utenfor arbeidsstyrken, ettersom lavere 

 økonomisk vekst normalt gir et fall i 

syssel settingen.

Økningen i usikret gjeld er et annet 

usikkerhets moment. Dette er også knyttet 

til utviklingen i boligmarkedet. 

Hovedprognosen vår er imidlertid at tiden 

med en fallende andel av befolkningen 

med betalingsanmerkning er forbi for 

denne gang.

Morten Trasti
Analytiker i Lindorff
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Figur 2.1  Andel personer med betalingsanmerkning
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Tor-Erik Ingebretsen
Analytiker i Lindorff
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Antall betalings
anmerkninger har økt 
med om lag fire prosent 
over det siste året

Person/
Husholdninger



samtidig ser vi at flere 
betalingsanmerkninger 
fordeler seg på færre 
personer.
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Dette kan i utgangspunktet virke som  

en motsetning. Effektene den makro

økonomiske utviklingen har på betalings

anmerkninger inntreffer imidlertid med  

et betydelig tidsetterslep, noe som i stor 

grad forklarer misligholdutviklingen. 

Antall personer med betalingsanmerkning 

økte i andre kvartal. Sammenlignet med 

tilsvarende kvartal i fjor var det en vekst 

på i overkant av to prosent. Veksten  

i andre kvartal er den sterkeste siden 

 årsskiftet 2013/2014, se figur 3.1. 

Antall betalingsanmerkninger økte også  

i andre kvartal. Det ble registrert nærmere 

1,3 millioner betalingsanmerkninger til

knyttet privatpersoner i andre kvartal, se 

figur 3.2. Sammenlignet med tilsvarende 

kvartal i fjor økte antall betalings

anmerkninger med om lag fire prosent.  

Når antall betalingsanmerkninger vokser 

 raskere enn antall personer med betalings

anmerkning, innebærer dette at flere 

betalings anmerkninger fordeler seg på 

færre personer.

Lysere for norsk økonomi, men  
misligholdet øker
Norsk økonomi er i bedring. Ifølge tall fra 

Nasjonalregnskapet er veksten på vei opp, 

og arbeidsledigheten på vei ned. Økt øko

nomisk vekst innebærer at hus

holdningenes inntekter øker, noe som 

 isolert sett skulle tilsi mindre mislighold i 

husholdningssektoren. Dette er imidlertid 

ikke tilfelle. Hovedårsaken til at mislig

holdet vokser, på tross av tiltagende  

vekst i realøkonomien, er at det tar tid  

før økt økonomisk aktivitet reduserer 

 misligholdet. 

For det første er trolig arbeidsledige 

 personer og personer utenfor arbeids

markedet overrepresentert i betalings

anmerkningsstatistikken. Den økonomiske 

veksten må sannsynligvis få bedre feste 

før personer med svak tilknytning til 

arbeidsmarkedet igjen blir sysselsatte, 

noe som isolert sett vil redusere hus

holdningenes betalingsproblemer. 

OVERORDNET

Økt mislighold  
i andre kvartal

Pilene peker oppover for både norsk økonomi og 
betalingsanmerkninger. Dette kan i utgangspunktet virke  

som en motsetning, men det tar lang tid før endringer  
i makrobildet slår ut i misligholdsstatistikken. 

Person/Husholdninger
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For det andre tar det tid før press i arbeidsmarkedet 

løfter lønnsveksten. Lønn er husholdningenes 

 viktigste inntektskilde. Økt lønnsvekst vil derfor 

 redusere misligholdet. 

For det tredje tar det ofte tid å få privatøkonomien på 

rett kjøl dersom man har fått én eller flere betalings

anmerkninger.

I andre kvartal var gjennomsnittlig beløp per person 

med betalingsanmerkning i overkant av 155 000 

 kroner, se figur 3.3. Dersom det legges til grunn at en 

person som har stått utenfor arbeid kommer tilbake i 

jobb med en årslønn på 400 000 kroner er det ikke 

urimelig å anta at det vil ta mer enn ett kvartal å til

bakebetale beløpet, noe som vil medføre at betalings

anmerkningen slettes.

Flere i jobb
Redusert arbeidsledighet innebærer ikke nødvendig

vis at flere personer er i jobb. Arbeidsledigheten, målt 

i prosent av arbeidsstyrken, kan reduseres på to ulike 

måter; økt sysselsetting og reduksjon i arbeids styrken. 

En reduksjon i arbeidsstyrken kan skyldes en rekke 

forskjellige omstendigheter. Personer kan for 

 eksempel gå fra arbeidsmarkedet til helserelaterte 

ytelser,  begynne med utdanning, gå av med pensjon, 

eller ikke ønske å jobbe. Alt dette vil redusere 

arbeidsstyrken, noe som igjen vil resultere i at 

arbeidsledigheten, som måles i prosent av arbeids

styrken, faller. 

Personer som forlater arbeidsmarkedet, uavhengig  

av årsak, blir trolig ikke bedre i stand til å håndtere 

 eventuelle gjelds problemer. Dersom arbeidsledigheten 

 faller på grunn av at flere blir sysselsatt, er det imidler

tid nærliggende å anta at flere personer med betalings

anmerkning over tid vil bli bedre rustet til å tilbake

betale gjeld. 

Ifølge SSBs Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) var det 

18 000 færre arbeidsledige i mai i år, sammenlignet 

med juli i fjor,  justert for sesongvariasjoner. I juli 2016  

var det flest arbeidsledige i løpet av lav konjunkturen, 

som startet ved årsskiftet 2014/2015. Under tilsvarende 

periode er arbeidsstyrken redusert med 14 000 

 personer, mens sysselsettingen har økt med 4 000 

personer, se figur 3.4. Dette innebærer at om lag to 

tredjedeler av reduksjonen i arbeidsledighet skyldes 

at personer har trukket seg ut av arbeidsstyrken, 

mens kun 1/3 kan forklares  gjennom flere jobber. 

Dette innebærer at nedgangen i arbeidsledigheten  

de siste ti månedene i begrenset grad vil redusere 

misligholdet. 

Boligmarkedet største usikkerhetsmoment
Det er to faktorer som kan medføre at mislighold

veksten tiltar kommende  periode. For det første kan 

et potensielt boligprisfall resultere i økt mislighold. 

Bolig prisene har falt gjennom våren og sommeren. 

Dersom boligprisfallet fort setter, og med større kraft, 

vil dette kunne resultere i økt mislighold. I første 

omgang kan dette komme til uttrykk gjennom lavere 

gjeldsvekst, deretter lavere  økonomisk vekst og 

syssel setting. 

For det andre er det usikkerhet knyttet til utlåns

veksten av usikret kreditt. Økt tilgang på usikret 

 kreditt kan medføre at flere «utsetter» en betalings

anmerkning ved å ta opp forbrukslån. Dette kan 

 medføre at det i kommende periode kommer en 

økning i betalingsanmerkninger,  dersom det blir 

 vanskeligere å refinansiere gjeld. 

Det finnes imidlertid noen mot argumenter. Veksten  

i usikret gjeld har vedvart i flere år. Det betyr at vi 

 allerede burde sett tegn på vekst i misligholdt beløp, 

 hvilket ikke er tilfelle. Videre har kredittvurderingene 

til långiverne trolig forbedret seg i takt med bedre 

 tilgang på informasjon og erfaring. Det kan også 

 nevnes at långiverne melder om fortsatt lave tap på 

usikret kreditt.1 Dermed er  risikoen rundt usikret kre

ditt trolig størst dersom det oppstår et nytt, negativt 

sjokk i norsk økonomi.

Morten Trasti
Analytiker i Lindorff

1 Kilde: Finansielt utsyn 2017
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Figur 3.1  Endring i antall personer med betalingsanmerkning
Vekst sammenlignet med tilsvarende kvartal året før

Figur 3.3  Gjennomsnittlig beløp per person  
med betalingsanmerkning
Løpende priser

Figur 3.2  Betalingsanmerkninger
Antall betalingsanmerkninger og antall personer

Figur 3.4  Arbeidsstyrken, sysselsatte og arbeidsledige
Antall 1000personer

Kilde: Lindorff/Experian

Kilde: Lindorff/Experian

Kilde: Lindorff/Experian

Kilde: SSB

Person/Husholdninger
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I løpet av de fem 

siste årene har 

antall  personer 

over 66 år 

med betalings

anmerkning økt 

med rundt 60 

prosent 

I andre kvartal var det i underkant av 

17  000 personer over 66 år med én eller 

flere betalingsanmerkninger. Dette er en 

økning på over 10 prosent, sammenlignet 

med tilsvarende kvartal i fjor. Målt i antall 

personer er det en økning på om lag 

1  600 personer, se figur 3.5. 

De eldste skiller seg ut
De to eldste aldersgruppene skiller seg 

klart fra øvrige aldersgrupper i befolk

ningen. I løpet av de fem siste årene har 

antall personer over 66 år med betalings

anmerkning økt med rundt 60  prosent. 

For personer i aldersgruppen 51–65 år  

er økningen på 20 prosent. 

I øvrige aldersgrupper har det vært små 

eller ingen endringer. De fire siste årene 

kan hele økningen i antall personer med 

betalingsanmerkning tilskrives de to 

 eldste aldergruppene, se figur 3.6. Det  

er trolig sammensatte årsaker til at  

stadig flere eldre pådrar seg betalings

anmerkninger. For det første øker antall 

eldre. Antall  personer med ligning har fra 

første kvartal 2012 til andre kvartal 2017 

har antall personer med ligning vokst med 

om lag 10 prosent, mens antall personer 

med ligning over 66 år har økt med 25 i 

tilsvarende periode. Befolkningsveksten 

har dermed vært størst blant de eldste. 

Befolkningsvekst og nye kredittvaner 
Det er imidlertid verdt å legge merke til  

at befolkningsveksten blant de eldre er 

betydelig lavere sammenlignet med 

økningen i antall personer over 66 år med 

betalingsanmerkning. Dette antyder at 

befolkningsveksten alene ikke kan forklare 

økningen i antall personer med betalings

anmerkning blant de eldste. 

Endrede kredittvaner er trolig også en 

medvirkende årsak. Husholdningenes 

konsum og inntekt i Nasjonalregnskapet 

er ikke fordelt på aldersgrupper. Men det 

virker sannsynlig at de som går ut i 

 pensjon i dag har andre kreditt og for

bruksvaner enn de som pensjonerte seg 

for noen tiår siden. 

DEMOGRAFI

Problemene tårner  
seg opp for de eldre 

60 prosent flere betalingsanmerkninger på fem år

Nordmenn over 66 år er aldersgruppen med størst økning  
i betalingsproblemer. I dag har er rett under 17 000 eldre over  
66 år betalingsanmerkning, 5 000 flere enn for fem år siden.

Person/Husholdninger
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De største 

skyldner gruppene 

er fortsatt 30 

og 40åringene, 

i antall personer 

med én eller 

flere betalings

anmerkninger 

utgjør disse om 

lag halvparten av 

alle skyldnere

Morten Trasti
Analytiker i Lindorff

30- og 40-åringene skylder mest
Den største skyldnergruppen 30 og 

40åringer settes i en gruppe. Målt i antall 

personer med én eller flere betalingsan

merkninger utgjør disse om lag halvpar

ten av alle skyldnere. De har også flest 

betalings anmerkninger. Veksten her er 

imidlertid  moderat, både når det gjelder 

antall  personer med betalingsanmerkning  

og antall anmerkninger.

Gjennomsnittlig beløp per person med 

betalingsanmerkning vokser i takt med 

alder, før det synker litt igjen når folk blir 

eldre, se figur 3.7. Etter endt utdanning 

blir man mer kredittaktiv. Samtidig øker 

kredittverdigheten med inntektene, noe 

som gjør det mulig å låne større beløp.

Lindorff-analysen #3 2017

22



P
ro

se
n

t

A
n

ta
ll 

p
e
rs

o
n

e
r

Prosent Endring antall personer

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Nord-
Norge

Midt-
Norge

Nord-
Vestlandet

Sørlandet Sør-
Vestlandet

InnlandetØstlandet

0

1

2

3

4

5

In
d

e
k
s

Under 30 31–40 41–50 51–65 Over 66 Totalt

1. kv. 2013 1. kv. 2014 1. kv. 2015 1. kv. 2016 1. kv. 20171. kv. 2012
80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

In
d

e
k
s

2. kvartal 2017

31–40 41–50 51–65 Over 66 TotaltUnder 30
0

50 000

150 000

100 000

200 000

250 000

Figur 3.5   
Antall personer med betalingsanmerkning, endring fra tilsvarende kvartal i fjor. Antall personer og i prosent

Figur 3.6  Personer med betalingsanmerkning fordelt på alder
Indeks, 1. kv. 2012 = 100

Figur 3.7  Gjennomsnittlig beløp per person med betalingsanmerkning
Nominelle kroner

Kilde: Lindorff/Experian

Kilde: Lindorff/Experian

Kilde: Lindorff/Experian
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Lindorffanalysen viser at det er et klart 

skille mellom SørVestlandet og Sørlandet 

og resten av landet, se figur 3.8. 

Vi legger til grunn at de regionale 

 forskjellene vedvarer en stund til. Dette 

innebærer en gradvis utjevning på tvers 

av ulike regioner, i og med at det fortsatt 

er en relativt liten andel av befolkningen 

med betalingsanmerkning på SørVest

landet sammenlignet med innlandet og 

NordNorge.

Hovedsakelig en regional lavkonjunktur
Lavkonjunkturen i norsk økonomi kom 

som en følge av oljeprisfallet sommeren 

2014. I motsetning til under finanskrisen  

i 2008/2009 har det ikke vært en bred 

nedgang i produksjon og sysselsetting på 

tvers av ulike næringer i denne konjunktur

nedgangen. Produksjons og syssel

settings nedgangen har i hovedsak vært 

avgrenset til petroleumsrelaterte  næringer. 

Disse næringene er hoved sakelig 

 lokalisert på SørVestlandet. Arbeids

ledigheten økte derfor i denne regionen, 

mens den forble uendret eller falt i andre 

deler av landet.En konsekvens av denne 

utviklingen var også at antall personer 

med betalingsanmerkning vokste på  

SørVestlandet, se figur 3.8. 

Færre arbeidsledige, flere med 
betalingsvansker
Ifølge NAV har antall helt ledige i Rogaland 

og Hordaland vært om lag uendret siden 

våren 2016. På tross av dette øker antall 

personer med betalingsanmerkning fort

satt. 

I andre kvartal var det rundt fem prosent 

flere personer med betalingsanmerkning  

i Rogaland, sammenlignet med andre 

 kvartal i fjor. Hordaland og VestAgder 

hadde en økning på rundt fire prosent  

i samme periode. 

Det er to grunner til at økningen i 

betalings anmerkninger kommer i etter

kant av veksten i arbeidsledighet. For det 

første tar det tid å pådra seg en betalings

anmerkning. Normalt tar det opptil ett år 

GEOGRAFI

Fortsatt mørke skyer  
på SørVestlandet

De oljedrevne utfordringene fortsetter på Sør-Vestlandet.  
Det er en økning i antall personer med betalingsanmerkning  

i alle landets regioner, men veksten er størst på Sør-Vestlandet, 
til tross for utflating i arbeidsledigheten.

I andre kvartal 

var det rundt 

fem prosent 

flere personer 

med betalings

anmerkning 

i  Rogaland, 

sammen lignet 

med andre 

 kvartal i fjor 
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fra fakturaen forfaller til man får en betalingsanmerk

ning. For det andre har de fleste husholdninger en 

økonomisk buffer å tære på når inntekter blir redusert 

eller faller bort. 

Høy sparing de siste årene
Husholdningenes sparerate har, i et historisk 

 perspektiv, vært høy de siste årene. Det er imidlertid 

ikke gitt at den høye spareraten har medført at hus

holdningene har bygget opp den finansielle bufferen 

under denne perioden. Det er flere årsaker til dette.

For det første kan husholdningene spare på to ulike 

måter. Om lag 2/3 av husholdningenes sparing de 

siste årene har skjedd gjennom egen bolig, se figur 

3.9. Resten er gjennom finansiell sparing. Nedbetaling 

av boliglån medfører ikke at den finansielle bufferen 

øker.

For det andre er spareraten betydelig lavere dersom 

vi trekker fra aksjeutbytte. Det er lite trolig at en stor 

andel av aksjeutbytteinntektene tilfaller gruppen med 

kredittproblemer, eller personer i fare for å komme i 

kredittproblemer. Den finansielle bufferen er derfor 

trolig liten for mange husholdninger.

Det finnes ikke regionale tall for sparingen, men det 

er nærliggende å anta at spareatferd på Sør

Vestlandet ikke er vesentlig annerledes enn i resten 

av landet. En liten finansiell buffer tilsier at hus

holdningene der inntektene reduseres må redusere 

forbruket, siden den finansielle bufferen i de fleste 

 tilfeller ikke vil strekke langt. Dette øker sannsynlig

heten for at husholdningene pådrar seg betalings

anmerkninger, ettersom det ofte tar tid å tilpasse 

forbruket ved en inntektsreduksjon.

Morten Trasti
Analytiker i Lindorff
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Figur 3.8  Antall personer med betalingsanmerkning
Indeksert

Figur 3.9  Husholdningenes sparerate
Fordelt på netto finans og realinvesteringer
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Fylker med høyest – og lavest – andel 
innbyggere med betalingsanmerkninger. 

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

innbyggertallet.

Utviklingen i antall personer med betalingsanmerkning.
Prosentvis endring i antall personer med betalingsanmerkning 
(2. kvartal 2016 – 2. kvartal 2017). Fortsatt økning oljefylkene, 
med Rogaland i spissen. 

Utviklingen i antall personer med betalingsanmerkninger

Andel av 
befolkningen 

med betalings-
anmerkninger

Oslo 1,5

Oslo 6,0

Hedmark 0,5

Hedmark 6,4

Oppland -0,2

Oppland 5,9

Buskerud 
1,8

Buskerud 
6,0

Vestfold 1,9

Vestfold 6,4

Telemark 
0,6

Telemark 
6,5

Aust-Agder 0,8

Aust-Agder 5,7

Vest-Agder 4,5

Vest-Agder 5,3 

Rogaland

5,3

Rogaland

4,6

Hordaland

4,3

Hordaland

5,0

Sogn og 
Fjordane

1,5

Sogn og 
Fjordane

3,1

Møre og Romsdal 

1,9

Møre og Romsdal 

4,6

Sør-Trøndelag 2,2

Sør-Trøndelag 4,8

Nord-Trøndelag 1,2

Nord-Trøndelag 5,5

Nordland 0,5

Nordland 5,7

Troms 1,6

Troms 5,6

Finnmark 2,7

Finnmark 7,1

Østfold 2,4

Østfold 7,1

Akershus 3,1

Akershus 5,2

Lands basis
2,0

Lands basis
5,6

Kilde: Lindorff/Experian
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Pensjonistene
SKYLDER MER. I andre kvartal ligger de utestående 
beløpene på 34 milliarder kroner, en vekst på 11 prosent 
fra samme kvartal i fjor. For fem år siden skyldte de 22 
milliarder kroner.

De eldre
FÅR FLERE ANMERKNINGER. I årets andre kvartal har 
personer over 66 år 56 657 betalingsanmerkninger. Det 
er en økning på 12 prosent på ett år og hele 81 prosent 
på fem år. 

255 055 PERSONER står oppført med betalingsanmerkning i andre kvartal. Det er en 
økning på 2,2 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Totalt har  
i underkant av hver 20. nordmann betalingsanmerkning. Oljefylkene påvirker 
fortsatt statistikken negativt. 

1,3 millioner
BETALINGSANMERKNINGER i andre kvartal. Nordmenn 
hadde 1 254 355 betalingsanmerkninger i andre kvartal 2017. 
Det er en økning på 4,2 prosent mot samme periode i fjor. 
Betalingsanmerkning oppstår på regninger som ikke er 
betalt til tross for gjentatte purringer. 

40 milliarder kroner
NORDMENN har ubetalte regninger 
til en verdi av nærmere 40 milliarder 
kroner. De utestående beløpene har 
økt med 5,3 prosent fra andre kvar
tal i fjor. 

PER PERSON i snitt. Nordmenn 
med betalingsanmerkning skylder  
i snitt over 150.000 kroner hver.  
Det er en vekst på tre prosent 
sammen lignet med for ett år siden. 

155 563 
kroner

60 prosent 
ØKNING BLANT ELDRE. De fem siste årene, fra andre kvartal 2012 til 
andre kvartal 2017, har det vært en økning på 60 prosent i antall  personer 
over 66 år med betalingsanmerkning. Veksten henger blant annet 
sammen med endrede forbruks mønstre hos de eldre. 

16 768 eldre
SLITER med å gjøre opp regningene sine, mot 10 532 
 personer over 66 år for fem år siden. Ingen andre alders
grupper har en like negativ utvikling.

4,9 anmerkninger
PER PERSON i snitt. De som har 
betalingsanmerkninger har i snitt 
4,9 anmerkninger hver. Personer 
mellom 30 og 50 år trekker opp 
statistikken. 
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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. Anmerkningen blir slettet så raskt du gjør opp for deg.

De yngste
HAR EN STABIL UTVIKLING. Gjeldsproblemer blant de 
yngre er mye omtalt, men den siste tiden har vi sett en 
stabilisering. I andre kvartal sliter 51 157 personer under  
30 år med regningene, en marginal økning på 0,2 prosent 
mot samme kvartal i fjor.

Personer under 30 
SKYLDER MER. Selv om antall yngre med betalings
vansker holder seg på et stabilt nivå, øker de utestående 
beløpene. De skylder i snitt 53 919 kroner hver i andre 
kvartal, en vekst på syv prosent fra samme periode i fjor. 

Rogaland 
HAR STØRST ØKNING når det gjelder antall personer med gjeldsproblemer. 
18 328 rogalendinger står oppført med betalingsanmerkning, en vekst på 5,3 
prosent det siste året. Rogaland befinner seg på et «all time high»nivå, og det 
har aldri vært flere rogalendinger som sliter med å gjøre opp for seg enn nå. 
Historisk sett er det ikke i Rogaland eller de andre oljefylkene folk har størst 
betalingsutfordringer. Før oljenedturen var det gode tider i disse  fylkene. Etter 
oljeprisfallet har imidlertid utviklingen vært mest negativ her.

Vest-Agder
HAR STØRST ØKNING når det 
 gjelder antall betalings
anmerkninger. Innbyggerne i Vest
Agder står oppført med 45 047 
anmerkninger i andre kvartal, en 
vekst på 13 prosent mot samme 
kvartal i fjor. På landsbasis er 
 økningen på 4,2 prosent.

Arbeidsledigheten
FLATER UT. Det tar litt tid før vi 
merker effekten av dette i vår 
 stati stikk, men utviklingen betyr at 
økningen i betalingsvansker på Sør
Vestlandet trolig vil avta fremover. 

Oslo
ER BLANT FYLKENE med en liten 
nedgang i antall personer med 
betalingsvansker i første kvartal;  
0,3 prosent ned mot samme kvartal 
i fjor. 39 579 Oslofolk har én eller 
flere betalings anmerkninger.

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

Mørke skyer
I SØR-VEST. Selv om arbeidsledig
heten flater ut, øker fortsatt betalings
problemene på SørVestlandet. 
Veksten i antall personer med 
betalings anmerkning i fylker som 
Rogaland, Hordaland og VestAgder 
ligger på henholdsvis 5,3 prosent,  
4,3 prosent og 4,5 prosent. For 
 befolkningen som helhet er økningen 
2,2 prosent.
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Aksjeselskaper

Andelen selskaper 
som har gått konkurs 
er relativt stabil, 
selv i etterkant av 
oljeprisnedgangen



konkursandelen i andre kvartal 2017 
ligger på i underkant av 0,4 prosent.



Hvilken type selskaper som går konkurs er i endring. 

Økt andel konkurser i én bransje påvirker sammen

setningen av selskaper i andre bransjer over tid. Etter 

oljeprisenfallet utgjorde industrirelaterte selskaper i 

gjennomsnitt 6,8 prosent av alle  konkurser, mot kun 

5,8 prosent de fire siste kvartalene. Videre er det tegn 

på at konkursandelene innenfor industri, varehandel 

og omsetning og drift av fast eiendom har stabilisert 

seg de siste par årene. 

Tøffere for andre
I samme periode har konkursandelene økt for bran

sjer som overnatting og servering samt bygg og 

anlegg. Dette har  særlig vært tilfelle for overnatting 

og  servering de siste kvartalene. Dette kan ha 

sammen heng med hvordan konkurser i bransjer 

direkte koblet til oljeindustrien påvirker andre nærin

ger. 

De direkte virkningene, i form av  reduserte 

 investeringer i petroleums rettede næringer, resulterer 

følgelig i  redusert lønnsvekst og sysselsetting. Dette 

påvirker igjen etterspørselen, og dermed konkurs

andelene i andre bransjer over tid.

Flere etableringer
1 466 aksjeselskaper gikk konkurs i andre kvartal 2017, 

opp fra 1 425 samme kvartal i fjor. Samtidig var det i 

overkant av 301   000 aktive aksjeselskaper i Norge, 

noe som er en oppgang på omtrent 18 000 selskaper 

fra forrige kvartal, se figur 4.2.

Stabile konkursandeler, regionale forskjeller
Andelen selskaper som har gått konkurs er relativt 

stabil, selv i etterkant av oljeprisnedgangen. Andelen 

aksjeselskaper som har gått konkurs i andre kvartal 

2017 ligger på i underkant av 0,4 prosent, omtrent 

uendret fra samme kvartal i fjor. Til tross for at 

konkurs andelene jevnt over er ganske uendrede,  

er det visse regionale forskjeller. 

Nedgangen er størst på SørVestlandet, herunder 

Rogaland og Hordaland. I disse fylkene har andelene 

samlet sett gått fra 0,66 prosent til 0,43 prosent,  

se figur 4.3. I andre kvartal i fjor var det imidlertid 

 unormalt høye tall for Hordaland, slik at nedgangen 

kan representere en konvergering mot et normalnivå 

for fylket. 

OVERORDNET

Bedring i industrien, 
konkursene faller
Omstillingen i næringslivet ser ut til å fortsette  
i form av næringsstrukturelle endringer. Det er  

stadig flere ansatte per selskap som går konkurs.

Tor-Erik Ingebretsen
Analytiker i Lindorff
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Sammenlignet med andre kvartal i fjor er det størst 

økning i konkursandelene i innlandsfylkene, mens 

nedgangen er størst på SørVestlandet. Det er 

 imidlertid noe ulikhet mellom Hordaland og Rogaland. 

Nedgangen er tydelig i Hordaland, mens Rogaland 

har en oppgang på 11,8 prosent. 

Ulik utvikling i vestlandsfylkene 
De siste årene har imidlertid utviklingen i de to 

 fylkene vært preget av sammenlignbare trender, 

samtidig som konkursandelene i Rogaland har vært 

gjennomgående lavere enn i Hordaland, se figur 4.4. 

Samtidig kan det indikere at Hordaland har klart å 

omstille seg etter oljeprisfallet i større grad enn 

Rogaland. Et tegn på dette er at ettersom økningen i 

antall ansatte per konkurs har vært lik i begge  fylkene, 

har sysselsettingsratene i Rogaland falt mer enn i 

Hordaland.

Dette kan blant annet komme av at arbeidsmarkedet  

i Hordaland er større og mer mangfoldig enn i 

Rogaland. En arbeidstaker i Rogaland som mister 

jobben som følge av oljeprisnedgangen har større 

sannsynlighet for å falle utenfor arbeidslivet enn 

 tilsvarende tilfeller i Hordaland. 

Som en effekt er det tydelige tegn på at 

sysselsettings ratene på Vestlandet, som en 

konsekvens av omstillingene i næringsstrukturene, 

beveger seg mot landet for øvrig, og i størst grad i 

Rogaland, se figur 4.5.

Stabil vekst i aksjeselskaper
Parallelt med utviklingen i konkurser har det vært en 

stabil vekst i antall aktive selskaper de senere årene. 

Økningen avtok noe etter oljeprisfallet, men siden har 

det vært en stabil utvikling. Dette skyldes delvis økt 

tilvekst av nyetableringer, men ikke minst også at 

andelen konkursrammede selskaper har holdt seg  

på et forholdsvis lavt prosentnivå, se figur 4.6. 

Uklar sammenheng med alder 
Selv om konkursene berører flere sysselsatte, inne

bærer ikke dette nødvendigvis at selskapene som går 

konkurs er eldre eller mer etablerte i markedet. Det 

har vært en liten oppgang i medianalder kun den 

senere tiden. Dette henger sammen med at det ved 

begynnelsen av oljekrisen først og fremst var nyere 

selskaper, blant annet med mindre kapital å tære på, 

som måtte likvidere i form av konkursbegjæring eller 

tvangsavvikling. De senere kvartalene har det 

 imidlertid også vært tegn til at også flere eldre 

 selskaper må stenge dørene, se figur 4.7. 

GEOGRAFI 

Forverring i Rogaland
Konkursandelen faller for de fleste fylkene i landet.  

Rogaland hadde på sin side en konkursvekst  
på nesten 12 prosent i andre kvartal.
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Selskapene rammes ulikt
Lavkonjunkturen gir ulikt utslag over tid. I 

første rekke har oljeprisnedgangen 

 rammet selskaper i regioner der 

 produksjonen er mer arbeidsintensiv 

 relativt. I en senere fase vil det gjerne 

være større og mer etablerte selskaper 

som opplever hardere konkurranse om 

marginene –  spesielt på kostnadssiden. 

Utviklingen de senere kvartalene kan 

være et tegn på dette.

Kan påvirke alder på sikt
I tillegg er det, etter Østlandsregionen, 

flest selskaper med over hundre ansatte 

på SørVestlandet, se figur 4.8. Siden olje

prisfallet i første rekke har rammet leve

randører til petroleumsrettet virksomhet, 

som hovedsakelig er lokalisert i denne 

regionen, vil antall ansatte per konkurs 

stige, uten at det umiddelbart vil henge 

sammen med alder på selskapene.Etter 

hvert vil eldre selskaper, med enklere og 

gjerne billigere tilgang på kreditt, bli 

utkonkurrert av selskaper med større 

omstillings og kostnadsbesparelsesevne. 

Dette vil igjen antakeligvis gi utslag også 

på aldersstatistikken. 

Nedgang i andel selskaper med 
betalingsanmerkning
På landsbasis er det i andre kvartal en 

nedgang på 1,7 prosent i andel selskaper 

med betalingsanmerkning, sammenlignet 

med tilsvarende kvartal i fjor, se figur 2.4.

Den generelle nedgangen har to domine

rende årsaker. For det første er det fort

satt vekst i antall nye selskaper. Disse har 

ofte lite likviditet de kan dra nytte av for å 

ta opp kreditt. Samtidig regner vi med at 

det tar noe tid før nye selskaper eventuelt 

misligholder gjelden. For det andre har 

veksten i nye selskaper vært høyere enn 

selskaper som har fått kredittverdighet. 

Dette drar andelen selskaper med 

betalings anmerkning nedover.
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Figur 4.7  Selskaper med over 250 ansatte
1. januar 2017, regionsinndelt

Figur 4.8  Andel selskaper med betalingsanmerkning
Q2 2016 – Q2 2017 
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For Norge totalt går konkursandelene  

ned med i overkant av to prosent i andre 

 kvartal, sammenlignet med andre kvartal  

i fjor, se figur 4.9. Rundt 30 prosent av 

samtlige konkurser kommer fra bygg  

og anleggsbransjen og varehandelen. 

Verst for bygg og anlegg
Situasjonen er verst innen bygg og 

anlegg, hvor 0,84 prosent av alle 

 selskapene gikk konkurs i årets andre 

kvartal, mot 0,80 prosent i samme 

 periode i fjor. Økningen ser med andre 

ord ut til å fortsette, se figur 4.10. Opp

gangen innen bygg og anleggsbransjen 

bør som tidligere ses i sammenheng med 

lavkonjunkturen med utspring i oljepris

fallet. 

I tidligere perioder med konjunktur

oppgang var det en disproporsjonal 

økning av mindre aktører som etablerte 

seg i markedet. Disse aktørene forsøkte å 

utnytte boligprisveksten, med en for

ventning om fortsatt økt etterspørsel. Det 

er derfor nærliggende at konkursveksten 

innen bygg og anlegg først og fremst  

har vært drevet av mindre entreprenører 

som ikke har midler til å holde på eller 

 investere videre i tomter, anlegg eller 

annen  kapital. Samtidig ser vi tegn på at 

antall ansatte per konkurs også øker innen 

bygg og anleggsbransjen. Dette kan tyde 

på at det nå er mer etablerte selskaper 

som går ut av markedet eller tvangs

nedlegges. 

Positive tegn i industrien
Andelen industrirelaterte selskaper som er 

begjært konkurs eller som er tvangs

avviklet er noe redusert. I andre kvartal 

måtte 0,46 prosent av det totale antallet 

industri selskaper legge ned, mot 0,53 

prosent i samme periode i fjor. Etter olje

prisfallet har utviklingen imidlertid vært 

påfallende stabil, med toppunktet på 0,57 

prosent allerede i andre kvartal 2014. 

Det er flere årsaker til at konkursandelen 

til en bransje som i stor grad er 

 konsentrert rundt petroleumsrettet 

virksom het har vært såpass uberørt 

BRANSJER

Vaklende for  
bygg og anlegg

Industrirelaterte næringer har en merkbar nedgang  
i konkursandelene, mens det går stadig dårligere  
i bygg- og anleggsbransjen. Hver tredje konkurs  

er i bygg og anlegg og varehandel.

Situasjonen er 

verst innen bygg 

og anlegg, hvor 

0,84 prosent av 

alle selskapene 

gikk konkurs 

i årets andre 

kvartal 

Aksjeselskaper

39

> Innhold



gjennom olje krisen. For det første har 

 selskapene hatt kapital å tære på i 

 perioder med redusert lønnsomhet. For 

det andre har det vært andre verktøy til

gjengelige, blant annet i form av finansiell 

restrukturering som oppkjøp, salg av 

 midler eller fusjoner – i tillegg til ren 

gjeldsrestrukturering. 

Noe bedring for tjenester
Parallelt står tjenesteytende bransjer nå 

for 22,6 prosent av alle konkurser, noe 

som er en liten nedgang fra andre kvartal 

i fjor. Tjenester inkluderer blant annet 

ingeniører og forretningsmessig tjeneste

yting, for eksempel ulike typer konsulent

virksomhet. 

Kort tid etter de første tegnene på varig 

oljeprisfall var det en tydelig økning både 

i antall og andel konkurser for denne 

typen selskaper. Den siste tiden har det 

imidlertid vært en nedgangstrend. Dette 

har trolig sammenheng med at innleide 

konsulenter, som i stor grad er prosjekt

avhengige, representerer variable kost

nader for selskapene. Når kostnadspresset 

øker er det relativt enkelt å kutte i disse 

ressursene. 

K
o

n
k
u

rs
a
n

d
e
le

r 
i 
p

ro
se

n
t

Overnatting og serveringsvirksomhet

Industri

Omsetning og drift av fast eiendom

Bygge- og anleggsvirksomhet

Tjenester

Varehandel og reparasjon av motorvogner

60

70

80

90

100

110

120

130

1. kv.
2014

1. kv.
2015

1. kv.
2016

1. kv.
2017

Figur 4.10  Andel av alle konkurser
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