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Antall nye inkassosaker 
har økt med 4,7 % siste 12 
måneder, sammenlignet med 
de foregående 12 månedene.

Antall saker ved utgangen av perioden 
har med økt med 2 % siden forrige 
kvartal, og utestående saldo ved 
utgangen av perioden har økt med 0,7 % 
i samme periode. Antall skyldnere med 
inkassosak i perioden har økt med 9,5 % 
mot forrige kvartal.

PRIVATPERSONER

Antall konkurser har økt med  
9,6 % siste 12 måneder.

Antall konkurser/tvangsaviklinger har økt 
med 34,08 % siden forrige kvartal. Antall 
aksjeselskaper med betalings  anmerkning 
har økt med 11,3 % siste 12 måneder og 
antall betalingsanmerkninger har økt 
med  6,2% i samme periode.

AKSJESELSKAPER

Nøkkeltall 2. kvartal 2014
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Media melder at høsten er i ferd 
med å sette inn i norsk økonomi, 
med lavere oljeinvesteringer og 
høyere arbeidsledighet. Lindorff 
ser så langt få tegn til denne 
temperaturendringen. 

Vestlendingene har blitt bedre til å betale 
regningene sine det siste året, mens misligholdet 
på det sentrale Østlandet har økt. Innbyggerne 
i Sogn og Fjordane er fortsatt Norges flinkeste 
betalere, men også Hordaland og Rogaland 
har blitt betydelig bedre de siste 12 måneder. 
Buskerud utmerker seg derimot med en negativ 
utvikling, både for bedrifter og privatpersoner. 
På et overordnet nivå ser vi at antall inkassosaker 
øker, men at det misligholdte beløpet samtidig blir 
lavere. 

Økningen i misligholdet fortsetter blant dem som 
er over 60 år, en bekymringsfull utvikling som vi 
følger tett. Samtidig vet vi at mange nordmenn 
mellom 25 og 50 har en høy lånebelastning, noe 
som gjør dem ekstra sårbare for vanskeligere tider. 
Vi ser dessuten en viss økning misligholdet på 
kredittkort og billeasing uavhengig av alder, men 
det er fortsatt på relativt lave nivåer. 

Norge har de siste 10-årene blitt stadig mer 
internasjonalt, noe vi også ser i inkassoutviklingen. 
Stadig flere norske krav må kreves inn i utlandet, 

og vi jobber nå med saker til en verdi av 2,2 
milliarder kroner i 164 land.  Dette er en dobling 
på de siste 4 årene. Hovedgrunnen til økningen, er 
at flyttemønsteret endrer seg. Mange utenlandske 
statsborgere som har vært i Norge noen år flytter 
videre, samtidig som nordmenn stadig oftere 
flytter utenlands. En nedkjøling av norsk økonomi 
kan føre til at flere vil søke jobbmuligheter i 
utlandet, slik at denne utviklingen fortsetter i 
samme takt.

Norsk næringsliv går fortsatt veldig bra, men vi ser 
at de svakeste aksjeselskapene begynner å slite litt 
mer enn tidligere. De fleste er små selskaper med 
relativt liten egenkapital, og bransjene varehandel 
og hotell/restaurant er mest utsatt. Geografisk er 
det på Østlandet at mislighold og antall konkurser 
stiger raskest, men unntaket er Oslo. Hovedstaden 
har sammen med Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal lavest konkursandel i Norge.

Anette Willumsen
Administrerende direktør
Lindorff AS

Høst i luften?

LEDER
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KVARTALETS TEMAGJESTEKOMMENTAR

Boomen ebber ut
Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea
Norske husholdninger og mange norske bedrifter 
har de siste ti-tolv årene hatt en ekstraordinær god 
utvikling. Kombinasjonen av stigende oljepriser, 
lavere priser på importerte varer, høy lønnsvekst og 
lange perioder med lav rente har gitt kraftig økning 
i husholdningenes kjøpekraft. Bedrifter som leverer 
varer og tjenester til forbrukerne har opplevd gode 
tider. Det samme har de som bygger og formidler 
salg av boliger. Videre har bedrifter som er 
leverandører til oljesektoren hatt gode tider, fordi 
høy oljepris ga rekordhøy vekst i oljeinvesteringene. 

I fjor og i år har det imidlertid buttet litt. Det går 
ikke dårlig, men vi opplever en mer middelmådig 
utvikling i norsk økonomi. Trolig blir det tilfellet 
også fremover. 

I de gode tidene økte husholdningene sin gjeld 
betydelig. Husholdningenes gjeld i forhold til 
inntekt er blant de høyeste i verden. Lav rente 
og stigende boligpriser har fristet mange til å ta 
opp mye lån. Høy gjeld er en risiko når tidene ikke 
blir fullt så gode lenger. For folk med høy gjeld er 
hovedtrusselen høyere rente og arbeidsledighet. 

I fjor økte bankene boliglånsrenten noe, og 
arbeidsmarkedet ble noe svekket. Lindorffs analyse 
for 2. kvartal viser da også at antallet inkassosaker 
økte svakt i slutten av 2013. Økningen har avtatt 
noe igjen så langt i år. Det kan sees i sammenheng 
med at arbeidsmarkedet ble noe bedre i år enn 
ventet, slik at arbeidsledigheten kom litt ned igjen. 
I vår senket også bankene renten på boliglån. Det 
er urovekkende hvis det var fjorårets beskjedne 
økning i arbeidsledighet og i boliglånsrenter som 
forårsaket den synlige oppgangen i inkassosaker 
som Lindorffs tall viser. 

Renteoppgang fra Norges Bank ligger trolig 
noen år frem i tid, og det er faktisk en mulighet 
for at bankene på egenhånd vil kunne senke 
kunderentene enda litt til. De nærmeste årene er 
derfor ikke renten den største trusselen for de med 
høy gjeld. Arbeidsledigheten vil derimot trolig gå 
noe opp. Videre må vi regne med lavere oppgang 
i husholdningenes kjøpekraft. Dette kan tilsi at 
antallet inkassosaker vil stige noe igjen neste år, 
men uten at det blir snakk om noen dramatikk.  
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KVARTALETS TEMAJURIDISK

Identitetstyveri og identitetsutlån
Avisene har stadig oppslag 
om identitetstyverier, og 
kundene forespør oss ofte 
om hva de skal gjøre når 
skyldner sier at det har 
skjedd et identitetstyveri.

Det vanskelige spørsmålet er om det 
virkelig foreligger identitetstyveri, og 
om identitetstyveriet i så fall er gjort 
mulig ved personens uforsiktighet, eller 
om det faktisk foreligger et identitets-
utlån.

Utgangspunktet er klart nok: Den som 
har blitt utsatt for identitetstyveri,  er 
ikke pliktig til å oppfylle den avtalen 
som tyven har inngått i en annens 
navn. Men har man bidratt til identi-
tetstyveriet ved egen uforsiktighet og/
eller opptrådt uaktsomt, kan man bli 
erstatningspliktig. For bankkort, eller 
”betalingsinstrument” som det kalles 

i finansavtaleloven, gjelder ihht § 34 
følgende: Innehaveren skal ”ta alle 
rimelige forholdsregler for å beskytte 
de personlige sikkerhetsanordninge-
ne knyttet til betalingsinstrumentet 
så snart instrumentet er mottatt.” 
Har man ikke oppfylt denne plikten, 
kan man bli erstatningsansvarlig for 
misbruket. Erstatningens omfang vil 
avhenge av graden av uaktsomhet.

Hos oss har vi også sett noen tilfeller 
av ”identitetsutlån”: En person sier seg 
villig til å stå som kjøper og låntaker 
i anledning et bilkjøp. Bilen skal etter 
kort tid selges videre med fortjeneste. 
Identitetslåner og identitetsutlåner 
skal dele fortjenesten, og lånet 
skal innfris. Men slik går det ikke. 
Identitets utlåneren blir sittende med 
gjeldsforpliktelsen, og identitetslåneren 
med fortjenesten. Og bilen har kanskje 
en verdi som er langt lavere enn 
lånebeløpet.

Advokatselskapet T H Gjesdahl AS har skiftet navn til 
Advokatfirma Kontrakt AS. 

I 1993 ble Advokatselskapet T.H. Gjesdahl stiftet. Dette 
var en følge av at Stortinget endret domstolloven slik at 
advokatvirksomhet måtte drives av selskap som ble eid av bare 
advokater. Advokatene kunne ikke lenger være en avdeling i 
daværende Creditreform Norge AS, nå Lindorff AS. 

Etter at advokat Tor Helge Gjesdahl gikk over i pensjonistenes 
rekker, ble det besluttet å endre navn, og det nye navnet er 
Advokatfirma Kontrakt AS. Fortsatt er det slik at advokatene 
både er ansatt i Advokatfirma Kontrakt AS og i Lindorff AS. Vi er 
pr i dag 11 advokater og advokatfullmektiger samt tre sekretærer. 
Arbeidsområdet er som før, i hovedsak avtalegjennomganger 
og bistand i tvistesaker, herunder prosedyre for domstolene og 
foredrags-/kursvirksomhet.
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KVARTALETS TEMAANALYSESJEFENS KOMMENTAR

Finner løsningen
Nils Staib, analysesjef i Lindorff AS

Antall inkassosaker er 
viktig, men løsnings
graden sier vel så mye om 
nordmenns økonomiske 
situasjon. Vi har sett litt 
på denne utviklingen i 
noen utvalgte fylker.
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Når vi teller opp antall nordmenn 
med inkassosak er vi nær nivåene 
fra 2010, men fortsatt ikke like høyt 
som under finanskrisen.  Økningen 
i antall skyldnere er jevnt stigende. 
Antall saker og totalt inkassobeløp 
går i samme retning. Vi ser 
imidlertid ikke noen dramatiske 
tegn. Utviklingen er forventet. 

Det er likevel noen forhold som er 
verdt å følge litt ekstra med på. 
Hvis vi ser nærmere på hvor i landet 
økningen er størst, så peker Nord-
Trøndelag og Oslo seg ut.  Oslo 
hadde eksempelvis mer enn 35 
prosent økning i misligholdt beløp i 
første halvår av 2014 sammenlignet 
med samme periode i fjor.  
På Østlandet er Oslo det fylket 

som har lavest antall inkassosaker 
per person, men misligholdt beløp 
er blant de høyeste i landet. Noe av 
forklaringen er at både lønns- og 
kostnadsnivået er høyere i Oslo 
enn i resten av landet. Det høye 
gjennomsnittlige inkassobeløpet 
har effekt på løsningsgraden, som 
tradisjonelt sett er lavere i Oslo. 
Større saker tar lengre tid å løse. 
Løsningsgraden har økt noe i Oslo-
området den senere tid, hvilket tilsier 
at likviditeten blant konsumentene er 
god.

Oslo var det området som sammen 
med Akershus økte misligholdet 
mest i forkant av finanskrisen. Det 
er også disse to fylkene, sammen 
med Rogaland, som har hatt den 
tydeligste økningen i mislighold for 
privatpersoner de siste kvartalene. 
Kraftig økning i finanskrav er en 
gryende tendens som vi  kommer 
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KVARTALETS TEMAANALYSESJEFENS KOMMENTAR

til å følge ekstra nøye med på i 
månedene fremover. Det var også 
disse kravene som økte først i 
forkant av finanskrisen.

 I motsatt ende av skalaen finner vi 
Sogn og Fjordane, med både lavest 
antall saker til inkasso per innbygger 
og lavest misligholdt beløp per 
innbygger.  Sogn og Fjordane kan 
vise til en stabilt høy løsningsgrad 
for privatkrav.

Når det gjelder endringer i 
løsningsgrad er det tre fylker som 
skiller seg ut i positiv retning: 
Hedmark, Oppland og Hordaland. 
Her har løsningsgraden økt over tid. 
Vi ser også at blant annet  Telemark 
og flere andre fylker følger etter. 
Det samme gjelder på landsbasis. 
Tendensen har vært positiv det siste 
halvåret.
I de tre nordligste fylkene har 

derimot løsningsgraden for 
privatkrav sunket noe fra 2012 til 
2013.

Andre trekk som er verdt å merke 
seg er at veksten i mislighold i størst 
grad er konsentrert blant personer 
med høy alder og høy inntekt, mens 
det er nedgang blant personer med 
lav alder og lav inntekt.
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KVARTALETS TEMA

Flytter fra inkassogjelden

INTERNASJONAL

Stadig flere flytter 
ut av landet uten å 
gjøre opp gjeld. Bare 
de siste fire årene har 
den internasjonale 
inkassogjelden hos 
Lindorff i Norge doblet 
seg til 2,2 milliarder. 

Flere tusen norske og utenlandske 
statsborgere flytter hvert år ut 
av Norge, og ofte har de har 
opparbeidet seg gjeld her i landet. 
Totalt er det nå 14 000 personer 
med norsk inkassosak, bosatt i 
utlandet. 26 prosent av disse har 
tidligere bodd i Oslo, og personer 
med sist kjente adresse i Oslo 
misligholder dermed mer enn 
tidligere innbyggere fra andre 
fylker.

Flytte- og handelsmønsteret til 
folk har endret seg mye de siste 
årene, noe som har økt risikoen ved 
å gi kreditt. Lindorff International 
har nå over 30 000 inkassosaker 
til behandling. Dette er en økning 
på 34 prosent siste fire år. 8 av 10 
internasjonale inkassosaker mot 
personer løser seg i løpet av fem år.

Svensker skylder mest
Personer som bor i Sverige har en 
inkassogjeld til norske selskaper på 
585 millioner kroner via Lindorff, 
over dobbelt som mye som land 
nummer to, Spania (246,5 MNOK). 
Sterkest økning er det fra Irak, 
hvor utflytterne skylder 10 ganger 
mer enn for fire år siden. Det er nå 
personer med norsk inkassosak 
bosatt i hele 164 ulike land, 67 flere 
enn for 10 år siden. 
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Oppfatningen om at antall 
inkassosaker i Norge er på 
vei opp, ble styrket i andre 
kvartal.   

Utviklingen i antall inkassosaker er 
en svært viktig indikator fordi den 
tidlig fanger opp betalingsvansker 
hos norske husholdninger og 
enkeltpersoner. Motsatt fanger 
statistikken også opp bedring i 
nordmenns økonomi.

Peker oppover 
Etter at antall nye inkassosaker steg 
kraftig i 2009, har vi de siste 3-4 
årene sett en jevn og positiv utvikling. 
I forrige utgave av Lindorffanalysen 
var vi inne på at den positive trenden 
var brutt. Andre kvartal styrker denne 
oppfatningen.

Hvis vi ser på gjennomsnittet for de 

siste 12 måneder, sammenliknet med 
året før, ser vi en fallende trend frem 
til og med tredje kvartal i fjor. Deretter 
har vi sett tre kvartaler på rad med 
oppgang i antall inkassosaker. 

De tre siste kvartalene har veksten i 
antall nye saker ligget på mellom 7 
og 8 prosent. Sammenligner vi med 
tilsvarende kvartal i fjor er veksten nå 
lavere, med 4,3 prosent økning i andre 
kvartal. 

Historisk lavt
Dog er det grunn til å nevne at 
innkomsten av nye inkassosaker 
fortsatt er på et relativt lavt nivå i en 
historisk sammenheng. Størrelsen på 
hver sak er også mindre nå enn vi så 
under finanskrisen i 2009 og 2010. 
Siden 2011 har utviklingen i størrelsen 
på hver sak vært relativt stabil. 

Pilen peker oppover
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Innbyggerne i Oslo og 
Akershus har færrest nye 
inkassosaker å stri med. 
Men de som faktisk havner 
i trøbbel, bærer de største 
kravene i landet. 

Inkassobyrden er ulikt fordelt på 
Norgeskartet. I Akershus er det kun 
2,2 prosent av innbyggerne som er 
registrert med inkassosak. I Oslo 
er andelen 2,3 prosent. Dette er 
lavest i landet. Til sammenligning er 
andelen 4,5 prosent i Finnmark, og 
4,1 prosent i Nordland. 

Tung byrde
Helt problemfritt er det likevel ikke 
for borgerne i Oslo og Akershus. 
Våre statistikker viser at privat-
personer som blir registrert med 
inkassosak skylder langt mer enn i 
resten av landet. Fylker som Sogn 
og Fjordane og Møre og Romsdal 

kommer best ut. Her er gjelden un-
der halvparten enn for skyldnerne i 
Oslo og Akershus.

Boligmarkedet kan være med på å 
forklare begge deler. Den kraftige 
stigningen i boligpriser har styrket 
husholdningenes økonomi, ikke 
minst i Oslo og Akershus. En årsak 
til at gjelden er større er at boliger i 
Osloregionen koster mer. 

Best i vest
Studerer vi veksten i antall inkasso-
saker i et 12-månedersperspektiv, ser 
vi at økningen i antall saker er størst 
på Østlandet. Hedmark, Oppland, 
Oslo og Buskerud peker seg ut.

I vest er antall inkassosaker på vei 
ned. Først og fremst i Rogaland 
og Hordaland, men også i Sogn og 
Fjordane, ser vi en nedgang for det 
siste året under ett, sammenlignet 
med året før.  

Skylder mest i Oslo og Akershus

PERSONGEOGRAFI

SNITT ANTALL SAKER  
PER INNBYGGER  
MED INKASSOSAK
(2. kv. 2014)

SNITT GJELD 
PER INNBYGGER 
MED INKASSOSAK
(2. kv. 2014)

Norgeskartet viser kredittverdigheten til personer og utvikling fordelt på fylke. Kartet til 
venstre viser en rangering basert på andel inkassosaker per skyldner og kartet til høyre viser 
snittgjelden per innbygger med åpen inkassosak.

Betydelig over gj.snitt
Over gj.snitt
Litt over gj.snitt
Gjennomsnitt
Litt under gj.snitt
Under gj. snitt
Betydelig under gj.snitt
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Både husholdninger og 
bedrifter fortsetter å ta 
opp mer gjeld. Den jevne 
norske husholdning har 
en bruttogjeld på over 2,6 
millioner kroner. Dette 
utgjør en trussel for 
næringslivet. 

Norske bedrifter nyter godt av en 
stabil utvikling i norsk økonomi, en 
situasjon som har vedvart over lang 
tid. Rentene er lave akkurat nå, og 
det er utsikter til lave renter i lang tid 
fremover. Arbeidsledigheten er også 
stabilt lav.

Dansk fare
Gjeldsbyrdens utvikling må likevel 
sees på som et smått urovekkende 
fenomen. Både for privatpersoner 
og bedrifter har gjelden økt jevnt og 
trutt. I fjor gjorde husholdningenes 

gjeld et ekstra byks. Nå skylder hver 
husholdning over 2,6 millioner kroner 
i gjennomsnitt.

Danmark er et ferskt eksempel på 
at dette kan utgjøre en trussel for 
næringslivet. Da boligboblen sprakk 
i Danmark, strammet danskene 
kraftig inn på forbruket. Det gikk ut 
over omsetningen til bedrifter både 
i detaljhandelen og en rekke andre 
bransjer. 

Flere i rød sone
På Bisnodes generiske scorekort 
deles bedriftene inn i fem ulike 
kategorier. Bedriftene i sone 1 
kjennetegnes av dårlig likviditet og 
generelt svake regnskapstall. Denne 
gruppen har det siste året vokst 
fra seks til syv prosent av totalen, 
og står for over 70 prosent av alle 
betalingsanmerkninger. De fire andre 
gruppene har en relativt stabil og 
sunn utvikling. 

Gjeldsbyrden øker

KREDITTVERDIGHET AKSJESELSKAPER

KILDE: LINDORFF
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(Foretak ekskl, næringsdrivende)

0,0 %
0,1 %
0,2 %
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,6 %
0,7 %
0,8 %

20142013201220112010200920082007

Omsetning 0–10 MNOK
Omsetning 10–40 MNOK

Omsetning over 40 MNOK

RENTE OG KONKURSUTVIKLING
(Tall i prosent)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse)
Styringsrente (venstre akse)
Prognose styringsrente (venstre akse)

0

1

2

3

4

5

6

7

2017201620152014201320122011201020092008200720062005

K
ILD

E
: N

O
R

G
E

S
 B

A
N

K

16 | LINDORFFANALYSEN | 3. UTGAVE 2014



K
ILD

E
: LIN

D
O

R
F

F

KILDE: LINDORFF

AKSJESELSKAPER

Lindorff registrerer langt 
flere nye inkassosaker. 
Omfanget har økt nærmere 
tre prosent hvert kvartal 
de siste seks kvartalene, 
og henger sammen med 
økningen i antall små 
selskaper. 

Endringer i regelverket har gjort 
det enklere å starte et aksjeselskap. 
I fjor sommer trådte flere viktige 
regelendringer i kraft. Det har gitt 
utslag i form av en kraftig vekst i 
antall aksjeselskaper. Særlig gjelder 
dette små selskaper med under 10 
millioner kroner i omsetning. 

Flere saker inn
Å studere utviklingen i antall inkasso-
saker over lengre tid gir verdi full 
innsikt. For nye inkasso saker, så 
har antallet økt med 2,9 prosent i 

gjennomsnitt de siste seks kvartalene. 
Samtidig er det slik at hvert enkelt 
krav blir mindre i størrelse.

De siste 12 månedene har størrelsen 
på gjennomsnittskravet krympet med 
17 prosent. Sakene er altså flere, men 
beløpene mindre.

Finner en løsning
Selv om det dukker opp flere nye 
saker, er det ikke slik at den totale 
mengden inkassosaker øker i særlig 
grad. De siste 12 månedene har antall 
skyldnere økt med 1,4 prosent.

Flere saker – mindre beløp

INKASSOSAKER

UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE
(Antall aksjeselskap – indekserte tall)
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Blant over 23 000 aksje
selskaper med betalings
anmerkning, er det en klar 
overvekt av små selskaper. 

Utviklingen i antall betalings-
anmerkninger er interessant fordi det 
er en god indikator på utviklingen i 
antall konkurser. Tidligere har vi sett 
at en økning i betalingsanmerkninger 
normalt speiles i konkursene et halvt 
år senere.

Foruroligende
Det er derfor foruroligende at antall 
betalingsanmerkninger nå er på et 
langt høyere nivå enn under finans -
krisen. Vi har vært inne på at det 
også har blitt flere aksjeselska-
per. Men justert for dette, er også 
 andelen selskaper med betalings-
anmerkning på et høyere nivå enn på 
det verste i 2009. Slik har det vært 
siden fjerde kvartal i fjor. 

Statistikken viser at det til sammen 
er over 23 000 selskaper som deler 
nærmere 123 000 anmerkninger.

Også på dette området ser vi 
samtidig at hvert enkelt krav blir 
mindre. Gjennomsnittsbeløpet har 
falt med over 17 prosent i løpet av 
det siste året. 

Små i trøbbel
Da er det kanskje ingen overraskelse 
at problemene er størst for de små 
selskapene. Dette gjelder både for 
betalingsanmerkninger og konkurser.

Delt inn etter omsetning, ser vi at 
det er klart flest selskaper som sliter 
i gruppen med en årlig omsetning 
på inntil 10 millioner kroner. For 
den enkelte bedrift og kreditor kan 
dette være alvorlig, men utslagene 
for den totale sysselsettingen vil 
sannsynligvis være små.

Konkursvarsel for de minste

BETALINGSANMERKNINGER AKSJESELSKAPER
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TOTALT 2. KV. 2014 2. KV. 2013 2. KV. 2012
Antall AS med betalingsanmerkning 23 115 20 762 18 934

Antall betalingsanmerkninger 122 980 98 440 89 827

Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning 37 324 45 120 45 303

Andel AS med betalingsanmerkning 8,89 % 8,39 % 8,15 %

ANMERKET BELØP
(v. akse: MRDNOK / h. akse: tall i 1 000)

ANMERKNINGER
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AKSJESELSKAPER

Næringslivskonkursene 
gjorde et byks i andre kvar
tal, på samme måte som i 
fjor. Det nye er at flere små 
selskaper må gi opp. 

I fjor sommer økte antall konkurser 
i næringslivet kraftig. Vi mistenkte 
at trenden som har vart siden 2009, 
med et fallende antall konkurser, 
kunne være brutt.

Siden har vi konstatert at året endte 
med en økning i antall konkurser. Men 
utviklingen ble ikke like dramatisk 
som det så ut til i andre kvartal.

Nytt byks
Nå ser vi at antall konkurser gjør et 
nytt byks. 1.204 konkurser er det 
høyeste antallet som er registrert i 
et enkelt kvartal siden 2009. Dog er 
det også blitt flere selskaper. Grafen 

som viser hvor mange prosent av 
selskapene som går konkurs har 
foreløpig ikke klatret like høyt som 
under finanskrisen.

Konkursandelen i andre kvartal var på 
0,46 prosent, på samme nivå som i 
fjorårets andre kvartal. 

Klasseskille
Når vi graver i tallene, finner vi 
imidlertid at noe er nytt. Konkurs-
utviklingen har tidligere svingt 
i takt for store, mellomstore og 
små  selskaper. Nå trekker de ulike 
 gruppene i ulike retninger. 

Store og mellomstore selskaper viser 
en sunn utvikling. Det er faktisk færre 
store selskaper som går konkurs. 
Samtidig havner flere små selskaper 
i økonomiske vansker – og flere må 
gi opp. Dette er en utvikling vi nå har 
sett over noen kvartaler. 

Ulv, ulv

KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER
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Bygge og anleggsvirksomhet 24,0 %

Industri 5,0 %

Omsetning og drift av fast eiendom -17,1 %

Varehandel, rep. av motorvogner 6,6 %

Overnattings og serverings-
virksomhet

-1,1 %

Transport og lagring -1,4 %

Faglig, vitenskaplig og teknisk 
 tjenesteyting

45,5 %

Jordbruk, skogbruk og fiske -40,4 %
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Betydelige bransjeforskjeller

BRANSJEANALYSE AKSJESELSKAPER

Bedrifter med under ti millioner 
kroner i omsetning er mest utsatt 
for konkurs. Verst er det dersom 
bedriften er aktiv innen overnatting 
og servering, varehandel eller bygg 
og anlegg.

På forrige side viste vi at konkursfaren er størst 
for de små selskapene. Kontrastene er også store 
mellom de ulike bransjene. 

Fire i fare
Små selskaper er her definert som aksjeselskaper 
med en årlig omsetning mellom 0 og 10 MNOK.
Fire viktige bransjer skiller seg ut i form av høy 
konkursrisiko. Disse er: Overnatting og servering, 
bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel og 
reparasjon av motorvogner, samt industri. Dette 
er store bransjer med over 4.500 små bedrifter 
i hver bransje. Alle hadde en konkursandel på 
minst 0,7 prosent i andre kvartal.   
Tradisjonelt har konkursandelen i norsk 

næringsliv vært høyest innen overnatting 
og servering. Slik er det fortsatt. Igjen er 
konkursrisikoen aller størst blant de små, der 1,5 
prosent gikk konkurs i andre kvartal.

Sunt i eiendom
I motsatt ende går det godt for både store og 
små aktører innen omsetning og drift av eiendom. 
Naturlig nok har dette sammenheng med stigende 
eiendomspriser. Denne gruppen er den største i 
norsk næringsliv og utviklingen er med andre ord 
positiv også for helheten i norsk økonomi. Kun 
48 av 35.000 småselskaper i denne bransjen gikk 
konkurs, tilsvarende 0,14 prosent.  

Konsulenter og ingeniører
Faglig vitenskapelig og teknisk tjeneste yting 
har i beskjeden grad figurert på konkurslistene. I 
denne gruppen finner vi blant annet konsulent- 
og ingeniørbedrifter, samt bemanningsselskaper. 
Risikoen i denne gruppen er nå i ferd med å øke. 
I andre kvartal gikk 291 bedrifter i denne kate-
gorien konkurs. Det er en økning på 45 prosent 

sammenlignet med i fjor. I all hovedsak dreier 
dette seg om små selskaper.

Antall betalingsanmerkninger stiger også mest 
for disse selskapene. Dette er en indikasjon 
på at det kan komme flere konkurser på 6–12 
måneders sikt. Andre bransjer som utmerker seg 
negativt på denne statistikken er informasjon og 
kommunikasjon, samt transport og lagring.

De største
Blant mellomstore og store selskaper er det 
innen varehandel og bygg og anlegg vi ser 
flest konkurser for øyeblikket. Over hele fjøla er 
konkursandelen lavere for store selskaper, enn for 
små selskaper.     
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BRANSJEANALYSE AKSJESELSKAPER

KONKURSANDEL BLANT SMÅ OG MELLOMSTORE SELSKAPER  
( MELLOM 0 OG 10 MILL I OMSETNING) 

Overnatting og serveringsvirksomhet 1,50%

Varehandel og reparasjon av motorvogner 0,98%

Vannforsyning avløps- og renovasjonsvirksomhet 0,97%

Industri 0,80%

Bygge- og anleggsvirksomhet 0,74%

Forretningsmessig tjenesteyting 0,63%

Annen tjenesteyting 0,51%

Transport og lagring 0,48%

Kulturell virksomhet underholdning og fritidsaktiviteter 0,35%

Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 0,34%

Elektrisitets gass damp og varmtvannsforsyning 0,33%

Informasjon og kommunikasjon 0,29%

Helse- og sosialtjenester 0,28%

Finansierings og forsikringsvirksomhet 0,26%

Undervisning 0,18%

Ukjent 0,17%

Omsetning og drift av fast eiendom 0,14%

Jordbruk Skogbruk og fiske 0,11%

Offentlig administrasjon og forsvar og trygdeordninger underlagt off. forvaltn. 0,00%

Lønnet arbeid i private husholdninger 0,00%

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Transport og lagring
Informasjon og kommunikasjon
Jordbruk, skog og fiske
Andre bransjer
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KILDE: BISNODE

FORDELING ANTALL BETALINGSANMERKNINGER
(2. kv. 2014)
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AKSJESELSKAPER

Antall konkurser og betalings
anmerkninger stiger raskere blant 
bedriftene på Østlandet enn i resten 
av landet. 

Konkursandelen i andre kvartal svingte mellom 
0,34 og 0,64 prosent i de ulike fylkene. Verst var 
det i Vestfold, der 79 av 12.327 aksjeselskaper 
gikk konkurs i andre kvartal. Vestfold er også 
blant fylkene der antall konkurser vokser raskest 
sammenlignet med i fjor. 

Utviklingen er generelt svak på det sentrale 
Østlandet. Flere bedrifter misligholder gjeld og 
flere går konkurs. Både i Akershus og Buskerud 
er økningen i antall konkurser større enn for 
landsgjennomsnittet. Det samme er tilfellet litt 
lenger øst for næringslivet i Østfold.   

Unntaket er Oslo
Oslo har riktignok flest konkurser i landet, men 
sammenlignet med tettheten av selskaper i 
hovedstaden så holder konkursandelen seg stabilt 

lav. I andre kvartal hadde Oslo lavest andel i landet 
på dette området sammen med Møre og Romsdal 
og Sogn og Fjordane. I alle disse tre fylkene er 
konkursandelen lavere enn på samme tid i fjor.

Ingen lysning
Det er ingen lysning i sikte for Østlandet. Antall 
betalingsanmerkninger øker raskere enn i resten 
av landet. Dette er normalt et tegn på at antall 
konkurser kan komme til å øke seks til tolv 
måneder fremover i tid. 

Buskerud skiller seg ut som fylket med den mest 
bekymringsverdige utviklingen i landet, fulgt 
av Akershus og Vest-Agder. Oslo har også en 
svakt negativ utvikling med et økende antall 
betalingsanmerkninger. 

Når det gjelder inkassosaker er det Oslo og 
Akershus som skiller seg mest negativt ut. Også 
Buskerud og Vestfold opplever en økning i antall 
inkassosaker, mens Vestlandet og det indre 
Østlandet opplever en nedgang i antall saker 
sammenlignet med på samme tid i fjor.   

Stabilt i nord
Fortsatt er det slik at det er flest aksjeselskaper 
med betalingsanmerkninger eller inkassosaker 
i nord. Slik har det imidlertid vært over lang tid. 
Situasjonen i de tre nordligste fylkene har ikke 
forverret seg kontra resten av landet.   

Troms opplever en klar økning i inkassosaker, mens 
antall betalingsanmerkninger utvikler seg positivt 
sammenlignet med resten av landet. I Nordland 
er det omvendt: Inkassosakene blir færre, mens 
betalingsanmerkningene øker.   

Sogn og Fjordane er verdt å trekke frem på 
plussiden. Konkursandelen i fylket er blant landets 
laveste, og antall betalingsanmerkninger og 
inkassosaker ligger på et stabilt lavt nivå. 

Lavtrykk på Østlandet

GEOGRAFI
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Sterk negativ
Negativ
Svak negativ
Uforandret

Svak positiv
Positiv
Sterk positiv

Sterk negativ
Negativ
Svak negativ
Uforandret

Svak positiv
Positiv
Sterk positiv

Sterk negativ
Negativ
Svak negativ
Uforandret

Svak positiv
Positiv
Sterk positiv

Norgeskartet viser kredittverdigheten til norske aksjeselskaper og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser en rangering basert 
på andel aksjeselskaper med inkassosak per fylke, kartet i midten viser andel aksjeselskaper med betalingsanmerkning og kartet til 
høyre viser andel aksjeselskaper som har gått konkurs.

AKSJESELSKAPERGEOGRAFI

Betydelig over gj.snitt
Over gj.snitt
Litt over gj.snitt
Gjennomsnitt
Litt under gj.snitt
Under gj. snitt
Betydelig under gj.snitt

ANDEL AS MED  
INKASSOSAK
(2. kv. 2014)

ANDEL AS MED
BETALINGSANMERKNING
(2. kv. 2014)

ANDEL AS SOM HAR 
GÅTT KONKURS
(Siste 12 måneder)

KILDE: LINDORFF OG BISNODE
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