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Moderat vekst i
misligholdet
Økningen i betalingsvansker
blant nordmenn har forblitt
moderat gjennom
lavkonjunkturen.

Flere eldre får
betalingsvansker
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Større bedrifter går konkurs

Oljenedturen har ført til store endringer i norsk næringsliv,
ikke minst i konkursstatistikken de siste årene.
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De siste årene har norsk økonomi vært preget av oljenedturen.
Litt av hvert måtte omstilles da oljeprisen ble halvert.
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Mot bedre tider

Norge har de siste to årene opplevd lav økonomisk vekst som en følge av
oljeprisfallet, men i motsetning til foregående lavkonjunkturer har ikke
dette resultert i en stor misligholdsøkning.
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Bill.mrk: Drifte gjeldsinformasjonsforetak?
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Overordnet

Moderat vekst i misligholdet

Misligholdsveksten blant norske husholdninger har forblitt moderat
gjennom lavkonjunkturen.
Demografi

Betalingsproblemene øker raskest blant de eldre
De siste fem årene har betalingsanmerkningene for nordmenn
over 66 år økt med nærmere 70 prosent.

Misligholdet øker fortsatt på Sør-Vestlandet
Antall personer med betalingsanmerkning avtar i alle regioner,
med unntak av Sørlandet og Sør-Vestlandet.
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AKSJESELSKAPER
Overordnet

Konkursene rammer selskaper med flere
ansatte enn tidligere

I første kvartal var det gjennomsnittlig syv ansatte i selskapene som
gikk konkurs, opp fra én ansatt i perioden 2012-2014.
Geografi

Design
Scandinavian Design Group
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PERSON/HUSHOLDNINGER

Geografi
Lindorffanalysen
Utviklet av Lindorff AS i samarbeid
med Experian. Lindorff AS har om
lag 700 ansatte og er en del av
Lindorff-konsernet.

LEDER

Flere konkurser i Sør-Vest

Konkursandelen i Sør-Vest har økt videre de siste tolv måneder,
og veksten er størst i Rogaland.
Bransjeanalyse

Konkursøkning for arbeidsintensive bransjer

Bransjer hvor arbeidskraft utgjør en relativt større andel i produksjonen
har de siste årene hatt den sterkeste konkursøkningen.
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Større bedrifter
går konkurs
Oljenedturen har ført til store endringer i norsk næringsliv,
ikke minst i konkursstatistikken de siste årene. De mest åpenbare
endringene er en økning i antall konkurser på Sør-Vestlandet,
men størrelsen på selskapene som går konkurs har også endret
seg betydelig.

For tre år siden var det gjennomsnittlig én ansatt
per selskap som gikk konkurs. Siden da har dette
tallet steget gradvis, og i første kvartal 2017 var det
hele 7,5 ansatte i en gjennomsnittlig norsk konkurs.
Dette vil si en syv og en halv-dobling på tre år. Den
markante økningen er et tegn på at det skjer en
omstilling i norsk næringsliv, og trenden er nasjonal.
Konkursene treffer mer arbeidsintensive virksomheter
enn tidligere, som for eksempel konsulenter, snekkere
og ingeniører, noe som bidrar til at flere mister jobben
i gjennomsnittskonkursen. Vi har også tidligere sett
lignende utvikling i forbindelse med nedgangs
konjunkturer, men nivåene har da vært lavere. Under
finanskrisen i 2009 var antall ansatte per konkurs bare
på litt over tre.
Geografisk ser vi at konkursene øker mest på SørVestlandet (Rogaland og Hordaland), og regionen har
sammen med Østlandet den høyeste konkursandelen.
Sør-Vestlandet er fortsatt preget av den lave
oljeprisen og mindre investeringsvilje enn for noen år
siden, noe som fører til at konkursutviklingen fortsatt
peker oppover. Nabofylket Sogn og Fjordane skiller
seg som vanlig ut med Norges laveste konkursandel,
men har i tillegg en konkursnedgang på hele 23,2
prosent siste 12 måneder.
Bransjemessig er det Overnatting og servering som
står for den største konkursøkningen, og dette er
også bransjen med den høyeste konkursandelen.
Overnatting og servering har nå en konkursandel på

5,2 prosent, noe som er over dobbelt så høyt som
Bygg og anlegg, som er bransjen med det nest
høyeste nivået.
Oljebeltet utmerker seg også når det gjelder
misligholdet blant privatpersoner. Her ser vi at antall
personer med betalingsanmerkning fortsatt stiger i
Vest-Agder, Rogaland og Hordaland, mens utviklingen i
Nord-Norge går i motsatt retning. I øvrige landsdeler
har det vært mindre endringer det siste året. Samtidig
er det verdt å merke seg at misligholdet på SørVestlandet fortsatt ligger på et moderat nivå.
Aldersmessig ser vi at misligholdet blant de eldre
(66 år+) fortsetter å øke, og at denne trenden skiller
seg markant fra alle andre aldersgrupper. Trolig vil
denne utviklingen bare forsterke seg i årene som
kommer, både på grunn av endrede kredittvaner
blant eldre og høyere mislighold blant de som
nærmer seg pensjonisttilværelsen.
Overordnet ser vi flest positive tegn i misligholds
statistikken, ikke minst når det gjelder misligholdet
blant privatpersoner. Men særlig oljebeltet vil trolig
også oppleve de neste kvartalene som krevende.

Anette Willumsen

Administrerende direktør
i Lindorff AS
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GJESTELEDER

Fra oljenedtur til
bolignedtur
De siste årene har norsk økonomi vært preget av oljenedturen. Litt av
hvert måtte omstilles da oljeprisen ble halvert. Norsk industri fikk
merke det og mange har mistet jobben. Men nå er nedturen over. De
store nedbemanningene ligger bak oss og arbeidsledigheten faller.
Oljeselskapene planlegger ikke å kutte investeringene ytterligere.

Samlet sett stod norsk økonomi
av oljenedturen på en bedre måte
enn noen hadde ventet. Lav rente,
økt offentlig pengebruk, romslige
sosiale ordninger og en svakere
kronekurs har på hver sin måte
bidratt til å begrense ringvirk
ningene fra oljesektoren og fylle
gapet med noe annet. Norsk
økonomi tåler en støyt.
Oppgang i boligprisene er en ikke
helt ønsket konsekvens av den
lave renten. Prisene har steget
mange steder, men ingen steder
mer enn i Oslo, der de økte hele
24 prosent gjennom fjoråret. En
så kraftig prisoppgang er
vanskelig å begrunne med
fundamentale forhold, selv i gode
tider. Det er den eneste gangen
jeg har brukt ordet boble om
norske boligpriser.
Og nå sprekker det. Myndighetene
har strammet inn på tilgangen til
boliglån. Uten lån begrenses
naturlig nok kjøpekraften i
boligmarkedet. Psykologien har
snudd. Men trolig enda viktigere
2

for markedsbalansen er det at
nybyggingen i Stor-Oslo er doblet
de siste årene. Snart blir boligene
ferdigstilt og kommer ut på
markedet. Det er klart prisene
skal ned.
Bolig er spesielt fordi det er så
nært knyttet til kreditt. Folk tar
opp store lån for å kjøpe dyre
boliger. Men når prisene stiger
benytter mange seg av
muligheten til å refinansiere for å
dekke forbruk. Nå kommer
bremsene på og mange lån kan
ikke lenger gis. De som allerede
har lånt mer enn fem ganger
inntekten vil få vanskeligheter
med å refinansiere. Noen av de
som gjerne ville finansiert bilkjøp
eller andre utlegg vil få nei.
Gjeldsregisteret og de nye
retningslinjene for forbrukslån vil
gjøre det vanskeligere å omgå
kravene. Det vil bli mer tæring
etter næring.

og høy boligbygging står bak
dype nedgangskonjunkturer som
blant annet i USA etter
finanskrisen.
Likevel er jeg relativt optimistisk
når det gjelder norsk økonomi
samlet sett. Selv om prisene faller
så har boligbyggerne fulle
ordrebøker. Jeg tror derfor ikke
på masseoppsigelser slik vi så i
oljenæringen. Noen er bekymret
for at folk skal få panikk når
boligprisene faller. Jeg tror ikke
folk mister hodet hvis de ikke
først har mistet jobben.
Norsk økonomi tåler en støyt –
også en nedtur i boligmarkedet i
Oslo.

Øystein Børsum
Sjeføkonom i
Swedbank

Sett utenfra blinker alle
varsellampene for boligmarkedet i
Norge. Høye boligpriser, høy gjeld
3
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Omstillingsbehovet i norsk
økonomi er trolig større
nå enn ved de to forrige
lavkonjunkturene.

ANALYSESJEFENS KOMMENTAR

Mot bedre tider
Norge har de siste to årene opplevd lav økonomisk vekst
som en følge av oljeprisfallet, men i motsetning til
foregående lavkonjunkturer har ikke dette resultert i en
stor misligholdsøkning.

Ifølge sentrale prognosemiljøer er norsk
økonomi nå i bedring. Arbeidsledigheten
har falt siden årsskiftet, og den økonomiske
veksten er igjen på vei opp.
Inneværende konjunkturnedgang skiller
seg fra forrige lavkonjunktur, sett fra et
misligholdsperspektiv. Årsaken til dette er
at veksten i husholdningenes betalings
problemer har forblitt på et moderat nivå
og konkursratene er om lag uendret de
siste årene.

Hovedsakelig regional nedtur
Under finanskrisen var det en økning
både i konkursandelen og innkommende
inkassosaker tilknyttet til privatpersoner.
Uteblivelsen av konkursoppgangen denne
gangen har trolig sammenheng med
hvilke næringer som ble rammet av
oljeprisfallet, samtidig som den
økonomiske politikken har begrenset
misligholdsveksten blant privatpersoner.
Et fellestrekk for misligholdet blant både
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bedrifter og husholdninger er at økningen
er størst på Sør-Vestlandet, hvor
oljenedturen også har truffet hardest.
Næringene varehandel, bygg og anlegg,
samt reiseliv og servering, står for om lag
halvparten av alle konkurser.
Lavkonjunkturen norsk økonomi har vært
inne i siden årsskiftet 2014/2015 har i
hovedsak rammet petroleumsrettet
industri. Det har dermed ikke vært en
bred nedgang i produksjon og
sysselsetting på tvers av ulike næringer,
noe som historisk sett gir en økning i
antall konkurser. Industrien er i liten grad
konkursutsatt. Dette er trolig
hovedårsaken til at konkursandelen ikke
har økt, på tross av at den økonomiske
veksten har avtatt.

Økt antall ansatte per konkurs
Gjennomsnittlig antall ansatte per
konkurs har økt de siste årene. Denne
utviklingen så vi også under de to
5
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Figur 1.1 Gjennomsnittlig beløp per person med betalingsanmerkning
Nominelle kroner
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konkurs har økt
fra om lag én
ansatt i 2014 til
i overkant av
syv ansatte ved
inngangen til
2017. Dette er
markant høyere
sammenlignet
med både
finanskrisen og
dotcom-bobla
på starten av
2000-tallet.

Balanse mellom inntekter og forbruk
Misligholdet i husholdningssektoren har
kun økt moderat, til tross for lavere
lønnsvekst og økt arbeidsledighet. Det er
trolig flere årsaker til dette. Reduserte
rentekostnader har isolert sett økt
husholdningenes disponible inntekter, og
dermed delvis kompensert for lavere
lønnsvekst. Den samme effekten ser vi fra
offentlige overføringer og skattelette,
men i mer begrenset grad. For
husholdningene er det utviklingen i
disponible inntekter som er avgjørende
for gjeldsbetjeningsevnen, ikke
lønnsutviklingen, selv om lønn står for om
lag 70 prosent av husholdningenes
inntekter.
Husholdningene ser dessuten ut til å ha
tilpasset seg lavere vekst i disponible
inntekter i form av lavere forbruksvekst.
Dette gjelder spesielt forbruket av varer
med lang levetid, som for eksempel
kjøretøy og hvitevarer. Dette er ting som
trolig kjøpes på kreditt i større grad enn
andre varer og tjenester. En annen viktig
faktor er at offentlig sektor har ansatt om
lag 30 000 flere de siste tre årene. Dette
har isolert sett økt husholdningenes
inntekter og redusert veksten i
arbeidsledigheten, og dermed også
misligholdet.
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Utviklingen i arbeidsmarkedet har
sammenheng med utviklingen for
betalingsanmerkninger. Siden sommeren
2014 har det vært en betydelig økning i
arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet.
Denne utviklingen ser vi også i
betalingsanmerkningsstatstikken.
Misligholdsøkningen inntreffer imidlertid
med et tidsetterslep. Det er trolig to
årsaker til dette. For det første tar det
gjerne 9 til 12 måneder fra forfallsdatoen
på faktura til betalingsanmerkning blir
registrert. For det andre har mange som
mister jobben en finansiell buffer å tære
på når inntektene faller. Dette er også
forklaringen på at misligholdet fortsatt
øker i det såkalte «oljebeltet», på tross av
at arbeidsledigheten har flatet ut.
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Figur 1.2 Konkursandeler 1. kvartal 2017
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Endrede kredittvaner blant de eldre?
Betalingsvanskene øker nå raskest blant
de eldste. Andelen av befolkningen over
66 år med betalingsanmerkning er om lag
doblet i løpet av de siste fem årene.
Endrede kredittvaner er trolig årsaken til
denne utviklingen. Fremover vil denne
utviklingen trolig fortsette. Antall eldre vil
ifølge SSB fortsette å øke frem til 2040,
og mye tyder på at dagens pensjonister
trolig er mer kredittaktive sammenlignet
med tidligere generasjoner eldre.

1. kvartal
2013

Kilde: Lindorff/Experian
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Figur 1.3 Konkursandeler 1. kvartal 2017
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0,7
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Veksten i antall

foregående lavkonjunkturene. Veksten i
gjennomsnittlig antall ansatte per konkurs
har økt fra om lag én ansatt i 2014 til i
overkant av syv ansatte ved inngangen til
2017. Dette er markert høyere
sammenlignet med både finanskrisen og
dotcom-bobla på starten av 2000-tallet.
Dette reflekterer trolig at
omstillingsbehovet i norsk økonomi er
større nå sammenlignet med de to
foregående lavkonjunkturene.

Kroner
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JURIDISK

Bill.mrk: Drifte
gjeldsinformasjonsforetak?
Som et tiltak for å dempe økt kredittgjeld blant nordmenn, har
Regjeringen åpnet opp for at private aktører kan opprette et
«gjeldsregister». For å tilrettelegge for andre tekniske løsninger enn
en tradisjonell database med informasjon om privatpersoners
kredittgjeld, skal registeret være teknologinøytralt. Men hvilke
aktører skal drifte et gjeldsinformasjonsforetak?

Lovens opprinnelige navn
«gjeldsregisterloven» er endret til
«gjeldsinformasjonsloven».
Finansforetak får en lovpålagt plikt til å
rapportere eller tilgjengeliggjøre
informasjon om kreditter til gjelds
informasjonsforetaket. Når kredittyter
skal vurdere en kredittsøknad, vil
selskapet få informasjon om søkerens
samlede kredittgjeld.
Formålet med gjeldsopplysningene er at
finansforetak kan gjøre mer korrekte
kredittvurderinger. En ønsket effekt fra
Regjeringens side er at forbrukslån og
andre kreditter ikke gis til personer som
kan få problemer med å betale gjelden.
Gjeldsregistre driftes av
kredittopplysningsforetak i mange
europeiske land. Kredittopplysnings
byråer er etter det norske lovforslaget gitt
en særlig tilgang til gjeldsinformasjonen til
bruk i sine kredittscoremodeller og ved
forespørsel om kredittvurderinger.
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Lovforslaget tillater derimot ikke at et
kredittopplysningsbyrå drifter et slikt
register i Norge. Det må opprettes et
eget aksjeselskap eller
allmennaksjeselskap under strenge
konsesjonsvilkår. Det vil være mulig for
flere aktører å søke konsesjon om å drifte
et gjeldsinformasjonsforetak, og
utenlandske aktører kan også søke.
Finans Norge vurderer å drifte et slikt
selskap. I stedet for et tradisjonelt
dataregister, foreslås en portalbasert
løsning der forespørsler sendes
finansforetakene. De aktørene som søker
har usikret kreditt hos, tilgjengeliggjør
opplysninger om saldo og ubenyttet
kredittramme i portalen. En slik løsning
krever ikke at informasjon oppdateres. I
stedet innhentes opplysningene i realtid,
og er kun begrenset til den personen
dette gjelder. På denne måten mener
Finans Norge at vi unngår
problemstillinger rundt sletting,
dataminimalisering og personvern.

Kredittopplysningsbyråer kan også ha
interesse av å opprette et gjelds
informasjonsforetak. Oppgavene er nært
tilknyttet virksomheten de driver med i
dag. I tillegg er det mulig å videreutvikle
eksisterende IT-integrasjoner mellom
finansforetak og kredittopplysnings
byråer. Virksomhetsbegrensninger og
byråenes allerede foreslåtte tilgang til
gjeldsopplysninger for kredittscore
modeller, gjør det usikkert om slike
private aktører har interesse av å påta
seg å drifte et register.
Andelen økonomisk aktive nordmenn
som tidvis vil være registrert i et
databasert gjeldsregister, er anslått å
utgjøre 80-90 prosent. Privatpersoner er
i lovforslaget gitt adgang til å hente ut
egne gjeldsopplysninger, og utleveringen
skal være kostnadsfri. For personer med
økonomiske problemer vil opplysningene
gi en nyttig oversikt i arbeid med
gjeldsforhandling. Dette betyr at en
teknisk løsning må være enkel for bruker
og gi sikker identifisering, slik at
opplysningene ikke havner i feil hender.
Forslaget adresserer ikke hvorvidt det vil
være en ubegrenset tilgang til oppslag
for privatpersoner, som kan være en
kostnadsdrivende faktor for den
konsesjonssøkende.
Utfordringene for aktørene som
vurderer å søke konsesjon eller investere i
drift av et slikt foretak, er lite informasjon
om regulering av rapportering, registrering
og utlevering av gjeldsopplysninger.
Regler om konsesjonsvilkår, vedtekter og

internkontroll for selskapet vil inkluderes i
regelverket. Det samme gjelder for
kredittomfanget, oppdateringsperiode,
retting og sletting, tekniske forhold,
virksomhetsbegrensninger og krav til
utlevering.
En sentral forutsetning for å drifte et
foretak er lønnsomhet. Inntekts
potensialet er svært usikkert, fordi
lovforslaget legger til grunn at prisnivået
skal være lavt. Regelverket vil derfor
inneholde informasjon om hvordan
gjeldsinformasjonstjenester skal forholde
seg til prisfastsetting og kostnads
belastning. En tilnærmet non-profittmodell og strenge organiseringsvilkår,
kan gjøre det usikkert om private eiere vil
investere i en foretaksetablering.

Lovforslaget
tillater ikke at
kredittopp
lysningsbyråer
drifter et slikt
register i Norge.
Det må opprettes
et eget aksje
selskap eller
allmenn
aksjeselskap
under strenge
konsesjonsvilkår.

Lovforslaget ligger nå til
komitébehandling i Stortinget, og
Regjeringen ønsker at loven trer i kraft 1.
november 2017. Det er lite sannsynlig at
gjeldsinformasjonsforetak vil være i drift
parallelt med dette. Et omfattende
forskriftsarbeid gjenstår. Først etter at
dette er på plass, kan aktuelle aktører
legge planer for konsesjonssøknad - og
vurdere en egnet forretningsmodell.

Hanne Riksheim

Juridisk direktør i Lindorff og
leder for Virke Inkasso Lovutvalg
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Person/
Husholdninger

Det er en nær
sammenheng
mellom utviklingen
i arbeismarkedet og
betalingsproblemer.

Selv om arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet
har flatet ut, forventer vi at antall personer med
betalingsanmerkning vil øke her i noen kvartaler til.
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Person/Husholdninger

OVERORDNET

Moderat vekst i
misligholdet
Misligholdsveksten blant norske husholdninger har forblitt
moderat gjennom lavkonjunkturen. I første kvartal 2017 var
det registrert 1,3 millioner betalingsanmerkninger i Norge,
en økning på 2,4 prosent sammenlignet med tilsvarende
periode i fjor.

I løpet av det siste året har antall
betalingsanmerkninger vokst raskere
enn antall personer med betalings
anmerkninger. Dette betyr at
gjennomsnittlig antall a nmerkninger
per person har økt.
Det er to ting å legge merke til ved
denne utviklingen. For det første har
antall personer som har problemer med
å betjene gjeld og andre kredittbaserte
utgifter vært om lag uendret de siste
årene på rundt 250 000 personer. For
det andre indikerer denne utviklingen at
regningene akkumuleres blant
husholdningene som allerede sliter med
privatøkonomien. Den overordnede
utviklingen må ses i sammenheng med
utviklingen i arbeidsmarkedet, samt
husholdningenes inntekter og forbruk.
12

Store regionale forskjeller i arbeidsmarkedet
I etterkant av
oljeprisfallet
sommeren
2014 har det
vært unormalt
store regionale
forskjeller i
arbeidsmarkedet.

Lønn er husholdningenes viktigste
inntektskilde. Det er derfor en nær
sammenheng mellom utviklingen i
arbeidsmarkedet og mislighold. I etterkant
av oljeprisfallet sommeren 2014 har det
vært unormalt store regionale forskjeller i
arbeidsmarkedet (se også egen omtale av
regionale forskjeller side 19). Samlet sett
har imidlertid oppgangen i arbeids
ledigheten vært moderat, noe som har
bidratt til at veksten i misligholdet også
har vært begrenset.

Reduserte rentekostnader motvirker
effektene av lavere lønnsvekst
I tillegg til lønn er netto renteutgifter,
skatt og offentlige stønader avgjørende
for husholdningenes disponible inntekter.
Rentereduksjonene i etterkant av
13
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Figur 2.1 Antall betalingsanmerkninger
Totalt, landsbasis
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type gjeld.

Ingen kjøpefest
Husholdningene har tilpasset seg lavere
inntektsvekst i form av lavere
forbruksvekst. Dette tilsier at veksten i
misligholdet vil forbli moderat. I tillegg
anslår sentrale prognosemiljøer som SSB
og Norges Bank at arbeidsledigheten har
nådd toppen, noe som trolig vil redusere
misligholdet i tiden fremover. På den
andre siden vokser gjelden fortsatt
betydelig raskere enn inntekten. Dette
innebærer at husholdningenes
gjeldsgrad øker.
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Selv om boliglån sjeldent misligholdes,
kan det utløse mislighold av annen type
gjeld. Det kommer av at en husholdning må
bruke en relativt stor andel av disponible
inntekter til å betjene boliglånet, noe som
går utover evnen til å betjene annen type
gjeld. Husholdningenes gjeld utgjør nå
rundt 225 prosent av disponible inntekter.
Dette gjør husholdningene sårbare for
eventuelle renteøkninger. Dersom rentene
skulle stige i denne situasjonen vil
misligholdet øke. Tidligere perioder med
høy rentebelastning har vist at
husholdningene prioriterer å betjene
boliglånet fremfor annen type gjeld.

Figur 2.2 Arbeidsledighet og husholdningenes
rentekostnader

Analytiker i Lindorff

Figur 2.3 Husholdningenes disponible inntekter
og forbruk
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Renteutgifter (mill.kr)
Arbeidsledighet (AKU)

3
Prosent

innebærer økt

900000

Gjeldsveksten kan i hovedsak forklares
gjennom økte boligpriser, som en
konsekvens av vedvarende lave renter. I
tillegg øker den usikrede gjelden som en
følge av økt kredittilgang. Selv om veksten
i sistnevnte er høy, utgjør den usikrede
gjelden kun om lag tre prosent av den
samlede gjelden til norske husholdninger.

Arbeidsledighet

gjeldsbelastning

Økt gjeld gir økt risiko for mislighold

Rentekostnader (mill.kr)

Selv om økt

oljeprisfallet har kuttet renteutgiftene til
husholdningene med om lag fem
milliarder kroner i kvartalet. Dette har
erstattet noe av inntektstapet til
husholdningene i form av lavere
lønnsvekst. Noe skattelette og økte
offentlige stønader har bidratt i samme
retning. Reduksjonen i husholdningenes
realdisponible inntekter i 2016 var
dermed mindre enn reallønnsfallet. Når
en husholdning skal betale en regning er
det irrelevant om regningen kan betales
på grunn av lavere rentekostnader eller
økte lønninger.

-3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Realdisponible inntekter
Kilde: SSB

Privat konsum

Kilde: SSB
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Figur 2.4 Personer med betalingsanmerkning
Indeks, 1.kvartal 2012 = 100
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Under 30

260 000 nordmenn har betalingsanmerkning
I første kvartal 2017 var det i underkant av 260 000
personer med registrert betalingsanmerkning i
Norge. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor
var økningen størst blant de over 66 år, med en
økning på i overkant av 1 200 personer. Under
samme periode var det også en liten vekst i
aldersgruppen 51-65 år, mens det var en nedgang i

Målt ved utestående beløp er 50-åringene den største
skyldnergruppen. Hovedårsaken til dette er trolig at
mulighetene til å ta opp kreditt øker når inntekt og
formue øker. I tillegg har denne aldersgruppen vært
kredittaktive over en lengre periode sammenlignet
med 30- og 40-åringene.

Under 41-50

1. kvartal
2015

Under 51-65

Figur 2.5 Personer med betalingsanmerkning
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2017

Totalt

Kilde: Lindorff/Experian

Figur 2.6 Andel personer med betalingsanmerkning
I prosent av antall personer med ligning
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1. kvartal 2017, fordelt på alder

30- og 40-åringer har oftest betalingsvansker
De største skyldnergruppene, målt ved antall
betalingsanmerkninger og antall personer med
betalingsanmerkning, er 30- og 40-åringer.
Hovedårsaken til dette er trolig at kredittaktiviteten er
størst blant disse aldersgruppene. Personer under 30
år har ofte begrenset tilgang på kreditt på grunn av lav
inntekt, og dermed er mulighetene for å misligholde
regninger noe begrenset sammenlignet med øvrige
aldersgrupper. På den andre siden av aldersspennet
har også de eldste en relativt lav kredittaktivitet. Det
kan imidertid se ut som at dette er i ferd med å endres.

Under 31-40

1. kvartal
2014

Prosent

For det første har de eldste trolig blitt mer
kredittaktive. For det andre har personer som
nærmer seg 66 år større betalingsvansker enn de
som allerede er over 66 år. Samlet gjør dette at
misligholdsandelen gradvis blir høyere. Disse to
faktorene, i tillegg til en relativt sett sterk
befolkningsvekst i denne aldersgruppen, antyder at
misligholdsveksten vil være størst blant de eldste
både på kort og lang sikt.

alle de øvrige aldersgruppene. Samlet sett var det
derfor om lag én prosent færre personer med
betalingsanmerkning i første kvartal sammenlignet
med tilsvarende periode i fjor.

Antall

Hovedforklaringen på denne utviklingen er at
befolkningsveksten er størst innenfor denne
aldersgruppen. Dersom det justeres for
befolkningsveksten er imidlertid økningen fortsatt
størst blant de eldre. Det er flere årsaker til dette.
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GEOGRAFI

Misligholdet øker fortsatt
på Sør-Vestlandet
Antall personer med betalingsanmerkning avtar i alle regioner,
med unntak av Sørlandet og Sør-Vestlandet.

Fra første kvartal i fjor til første kvartal i
år var nedgangen størst i Nord-Norge,
etterfulgt av Innlandet, målt i prosent.
Dette er regioner som i begrenset grad er
påvirket av aktivitetsnedgangen i
petroleumsrettet næringsvirksomhet. Det
kan se ut til at kronesvekkelsen har
bidratt til å få opp aktivitetsnivået til
eksportrettet næringsvirksomhet i disse
regionene, sammen med økt offentlig
etterspørsel. Dette har igjen økt
inntektene, og dermed redusert
betalingsproblemene.

Sammenlignet med første kvartal i fjor
har andelen med betalingsanmerkning
falt i samtlige fylker, med unntak av
Hordaland, Vest-Agder og Rogaland.
Andelen av befolkningen med
betalingsanmerkning henger sammen
med sysselsettingsraten. En relativt sett
høy andel av personer utenfor
arbeidsmarkedet kan være årsaken til at
andelene ikke faller mer i Østfold og
Finnmark, på tross av at
arbeidsledigheten har falt.

Store regionale forskjeller

Utviklingen i misligholdet blant privat
personer er nært tilknyttet utviklingen i
arbeidsmarkedet. På kort og mellomlang
sikt er det endringer i arbeidsledigheten
som resulterer i endringer i betaling
sanmerkninger. På lang sikt er imidlertid
sysselsettingsraten, det vil si andelen av
befolkningen som er i arbeid, den mest
treffsikre indikatoren for hvor stor andel
av befolkningen som har alvorlige
gjeldsproblemer. Fallende arbeids

Siden sommeren 2014 har det vært
unormalt store regional forskjeller i
arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har
økt på Sør-Vestlandet, mens den har vært
om lag uendret eller nedadgående i
øvrige regioner. Under tilsvarende
periode har antall personer med
betalingsanmerkning på Sør- og SørVestlandet økt med henholdsvis rundt
fem og syv prosent.
18

Ledighet og sysselsettingsrate påvirker

På lang sikt er
sysselsettingsraten, det vil si
andelen av
befolkningen
som er i arbeid,
den mest treffsikre indikatoren
for hvor stor
andel av
befolkningen
som har alvorlige
gjeldsproblemer.
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Utviklingen i antall personer med betalingsanmerkninger

Figur 2.7 Arbeidsledighet og betalingsanmerkninger
Indeks, 1.kvartal 2014 = 100
180

Utviklingen i antall personer med betalingsanmerkninger.
Prosentvis endring i antall personer med betalingsanmerkning
(1. kvartal 2016 - 1. kvartal 2017). Fortsatt økning oljefylkene,
med Rogaland i spissen.
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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.

Nord-Trøndelag -0,8

2,6
Kilde: Lindorff/Experian/NAV

Oppland -2,5

Buskerud
0,9

Troms 5,6

Hedmark -1,6

Telemark
-0,9

Finnmark 7,1

Akershus 0,8
Oslo -0,5

Rogaland
4,2

Østfold 0,8

Nordland 5,7

Landsbasis

5,4
Vestfold -0,1

Selv om arbeids
ledigheten på
Sør-Vestlandet
har flatet ut,
forventer vi at
antall personer
med betalingsanmerkning vil øke
i noen kvartaler til.

ledighet betyr ikke nødvendigvis at
sysselsettingsraten øker. Årsaken til dette
er at personer av ulike årsaker faller
utenfor arbeidsstyrken. Dette vil redusere
arbeidsledigheten målt i prosent av
arbeidsstyrken, uten en tilsvarende
økning i sysselsettingsraten. Det er derfor
viktig både å se på sysselsettingsrater og
arbeidsledighet for å forklare
misligholdsutviklingen.

Betalingsvanskene i oljebeltet vil trolig øke
de neste kvartalene, men flate ut på sikt
Selv om arbeidsledigheten på Sør- og
Sør-Vestlandet har flatet ut, forventer vi
at antall personer med
betalingsanmerkning vil øke i noen
kvartaler til. Det er to årsaker til dette.
For det første tar det normalt 9 til 12

20

måneder fra forfallsdato på fakturaen til
betalingsanmerkningen registreres. For
det andre er det mange som har en
finansiell buffer å tære på når de mister
jobben. Derfor tar det tid før forverringer
i arbeidsmarkedet kommer til syne i
betalingsanmerkningsstatistikken.
Overordnet er det nå snakk om en
regional utjevning. Noen av fylkene som
tradisjonelt har høyest andel innbyggere
med betalingsanmerkninger, gjør det
bedre. Fylker som historisk har landets
beste betalere, eksempelvis Rogaland og
Hordaland, gjør det dårligere. Andelen av
befolkningen med betalingsanmerkning
er for øvrig knyttet til sysselsettingsraten.

Vest-Agder 2,6

Aust-Agder -0,2
Nord-Trøndelag 5,5

Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag 4,8

4,5
Sogn og
Fjordane
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Hordaland
5,0

Oppland 5,9
Buskerud
6,0

Hedmark 6,4

Telemark
6,5

Akershus 5,2
Oslo 6,0
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4,5

Østfold 7,1
Vestfold 6,4

Vest-Agder 5,3

Aust-Agder 5,8

Kilde: Lindorff/Experian
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De yngste

PERSONER står oppført med betalingsanmerkning i årets første kvartal.
Det er en økning på 0,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.
Totalt har i underkant av hver 20. nordmann betalingsanmerkning.
Oljefylkene påvirker statistikken negativt.

KLARER SEG BEDRE. Gjeldsproblemer blant de yngre har vært mye
omtalt. De fem siste årene er det en tydelig økning, som i befolkningen
generelt. Men i første kvartal 2017 er det en nedgang på 2,7 prosent i
antall personer under 30 år som sliter med regningene, mot samme
kvartal i fjor. Totalt har 51 906 personer under 30 år betalings
anmerkning.

39 milliarder kroner

1,3 millioner

Kjente kommuner

NORDMENN har ubetalte
regninger til en verdi av 39
milliarder kroner. De utestående
beløpene har økt med 3,4 prosent
fra første kvartal i fjor.

BETALINGSANMERKNINGER i første kvartal. Nordmenn
står oppført med 1 251 348 betalingsanmerkninger i første
kvartal 2017. Det er en økning på 2,4 prosent mot
tilsvarende periode i fjor. Dette er regninger som ikke er
betalt, etter gjentatte purringer.

SOM EKSEMPELVIS Alta,
Holmestrand, Askim, Eidsvoll,
Sarpsborg, Kongsvinger, Moss,
Enebakk, Porsgrunn og Ringerike
skiller seg negativt ut i statistikken.
I disse kommunene er det en langt
høyere andel innbyggere med
betalingsvansker enn det som er
vanlig på landsbasis. Mellom 7 og 8
prosent av innbyggerne i disse
kommunene sliter med gjelds
problemer, mot 5,4 prosent på
landsbasis.

16 500 pensjonister
HAR UTFORDRINGER med å gjøre opp regningene sine, mot 9800
personer over 66 år for fem år siden. Pensjonistene har rundt 55.000
anmerkninger totalt, og veksten er på hele 95 prosent i perioden.

152 906 kroner
PER PERSON i snitt. Nordmenn
med betalingsanmerkning skylder
i snitt over 150 000 kroner hver.
Det er en økning på 3 prosent
sammenlignet med for ett år siden.

4,9 anmerkninger
PER PERSON i snitt. Folk som
har betalingsanmerkninger har i
snitt 4,9 anmerkninger hver. De
mellom 30 og 50 år trekker opp
statistikken.

70 prosent
ØKNING BLANT ELDRE. De fem
siste årene har det vært en økning
på 70 prosent i antall personer
over 66 år med betalings
anmerkning. Veksten er betraktelig
større enn hos alle andre
aldersgrupper. Det henger blant
annet sammen med endrede
kredittvaner hos de eldre.
22

Landets beste

Oljefylkene

BETALERE finner vi først og fremst
i små kommuner i Sogn og
Fjordane og Møre og Romsdal. Her
er det bare mellom 2 og 3 prosent
av innbyggerne som står oppført
med betalingsanmerkning. I Sogn
og Fjordane har 3,2 prosent av
innbyggerne betalingsanmerkning.

PÅVIRKER NEGATIVT. Oljefylker
som Rogaland, Hordaland, Vestog Aust-Agder påvirker
statistikken negativt, blant annet
når det gjelder antall personer
som sliter med å betale
regningene sine. Dette har
sammenheng med økt
arbeidsledighet, som en følge av
oljenedturen.

Oslo

Rogaland

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
Oslo-folk har én eller flere
betalingsanmerkninger.

HAR STØRST ØKNING når det gjelder antall personer med gjeldsproblemer.
Mens det er en oppgang på 0,4 prosent på landsbasis, er det en vekst på
4,2 prosent i Rogaland. 18 151 rogalendinger står nå oppført med
betalingsanmerkning. Men historisk sett er det ikke Rogaland, eller de
andre oljefylkene, hvor folk har størst betalingsutfordringer. Før
oljenedturen var det gode tider disse fylkene. De siste årene har
imidlertid utviklingen vært mest negativ her.

Finnmark og Østfold

Arbeidsledigheten

SLITER MEST med gjeldsproblemer. I disse fylkene har 7,1 prosent av
innbyggerne betalingsanmerkning i første kvartal. Landssnittet er 5,4
prosent. I enkelte kommuner i Finnmark har 1 av 10 innbyggere
betalingsvansker.

FLATER UT. Utviklingen betyr at
økningen i betalingsproblemer på
Sør-Vestlandet trolig vil avta
fremover.

Visste du at…
DU KAN få avslag på søknad om blant annet bil- og boliglån, samt kreditt, dersom du har en betalings
anmerkning. Du kan også få problemer med å få visse typer jobber.
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Aksjeselskaper

I første kvartal var det
rundt syv ansatte i
aksjeselskapene som
gikk konkurs, opp fra én
ansatt for tre år siden og
i overkant av tre ansatte
under finanskrisen.

Konkursene rammer større selskaper enn
før. Denne trenden gjelder alle landets
regioner og sender signaler om økt behov
for omstilling i norsk næringsliv.
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Aksjeselskaper

Figur 3.1 Antall ansatte per konkurs og antall konkurser
OVERORDNET

I første kvartal var det gjennomsnittlig syv ansatte i selskapene som gikk
konkurs, opp fra én ansatt i perioden 2012-2014. Samtidig øker antall
konkurser noe i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.
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1. kvartal
2017

Andel selskaper med betalingsanmerkning fortsetter å falle
Andel selskaper med registrert betalingsanmerkning
i første kvartal var i underkant av åtte prosent. Dette
er en liten nedgang sammenlignet med de to
foregående kvartalene. Dette innebærer også en
fortsettelse av den generelle trenden med fallende
andel selskaper med betalingsanmerkning, som vi
har sett siden første kvartal 2014.

Antall konkurser

Gjennomsnittlig antall ansatte per konkurs

Figur 3.2 Konkursandeler

Figur 3.3 Selskaper med betalingsanmerkninger
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Gjennomsnittlig anmerket beløp per anmerkning

I perioden fra 2012 til 2014 var det i gjennomsnitt
rundt én ansatt per konkursbegjærte selskap, mens
det under finanskrisen var i overkant av tre individer
på det meste. I kjølvannet av lavkonjunkturen i
2001-2003 så vi på det høyeste at 3,5 ansatte måtte
gå i hver konkurs. Til sammenlikning ser vi en økning
fra omtrent én ansatt per konkurs sommeren 2014, til
7,5 ansatte per konkurs første kvartal i år.

Økningen i antall aktive selskaper i Norge fortsetter
også fra fjoråret. Dette bidrar til at andelen konkurser
gjennom kvartalet holdes relativt lavt på 0,34 prosent,
opp fra 0,33 prosent i forrige kvartal. I løpet av de siste
12 månedene gikk henholdsvis 1,85 og 1,86 prosent av
selskapene i Østfold og Hordaland konkurs, og dette er
fylkene med høyeste konkursandel i perioden.
Rogaland, samt Østlandsfylkene, opplever også en
gradvis økning i andel selskaper som går konkurs.

Andel selskaper med betalingsanmerkning

Til tross for at vi bare har sett en moderat stigning i
konkursandelene de senere årene, har det vært en
tydelig økning i antall ansatte i de konkursrammede
selskapene. Denne trenden gjelder alle landets
regioner, og kan sammenlignes med tidligere
perioder der det har vært økt behov for omstilling i
norsk og internasjonalt næringsliv.

1. kvartal
2016

Konkursandel (prosent)

Tydelig økning i antall ansatte per konkurs

1. kvartal
2015

Flere aktive selskaper

Antall aktive AS

1 005 selskaper gikk konkurs i første kvartal 2017,
mot 917 samme kvartal i fjor og 962 ved utgangen
av 2016. Andelen aktive selskaper som går konkurs
øker dermed noe, men ligger likevel under
gjennomsnittet de senere årene. Samtidig ser vi at
det er selskaper med flere ansatte enn tidligere
som går konkurs.

Antall konkurser

Gjennomsnittlig antall ansatte per konkurs

Konkursene rammer
selskaper med flere ansatte
enn tidligere

1 600

8

Gjennomsnittlig anmerket beløp per betalingsanmerkning
Andel selskaper per
Kilde: Lindorff/Experian
betalingsanmerkning

Analytiker i Lindorff
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Aksjeselskaper

GEOGRAFI

Flere konkurser i
Sør-Vest
Konkursandelen i Sør-Vest har økt videre de siste tolv
måneder, og veksten er størst i Rogaland. Her har
konkursandelene økt fra 1,2 til 1,4 prosent.

Andelen konkurser forholder seg isolert
sett rimelig uendret i forhold til forrige
kvartal. Midt- og Sør-Vestlandet har
høyest konkursandel på mellomlang sikt,
og opplever noe oppgang sammenlignet
med første kvartal i fjor.
Siden 2014 er det Østlandsregionen og
Sør-Vestlandet som står for hovedøkningen
i andel konkurser. Like etter oljeprisfallet var
det også en tydelig økning konkursandeler i
Agderfylkene, men dette er en trend som
ser ut til å ha avtatt. Konkursoppgangen i
Rogaland og Hordaland tyder derimot på
en vedvarende effekt av oljeprisnedgang for
oljerettede selskaper.
Økningen i konkursratene på Østlandet kan
trolig tilskrives endringer i nærings
strukturen. Selskaper innen tjenesteytende
næringer utgjør en relativt større andel på
Østlandet sammenlignet med øvrige
regioner, og dette er bransjer som har sett
et oppsving i antall konkurser.

Flere ansatte per konkurs
På nasjonalt nivå har vi sett en økning
fra omtrent én ansatt per konkurs
28

sommeren 2014, til 7,5 ansatte per
konkurs første kvartal i år. Økningen har
vært størst i Østlandsområdet,
etterfulgt av Rogaland og Hordaland,
men trenden er landsomfattende.
Konkursveksten vi tidligere har sett
innen blant annet petroleumsrettede
næringer har i større grad bestått av
mindre selskaper. Årsaken til at antall
ansatte nå øker kan blant annet være at
det er større, mer etablerte, og gjerne
eldre selskaper som må ta de største
omstillingskostnadene.

Misligholdet øker noe på Sør-Vestlandet
Finnmark og Oslo har, som tidligere,
høyest andel selskaper med
betalingsanmerkninger, henholdsvis 9,9
og 9,1 prosent, mens Finnmark og
Telemark er de eneste fylkene med en
økning i konkursandelen fra forrige
kvartal. Ser man imidlertid på mislighold
i rent volum, er veksten fra første kvartal
i fjor høyest på Vestlandet, mens mye av
veksten i Møre og Romsdal kan tilskrives
restrukturering av petroleumsrettet
gjeld. Her er veksten derfor ikke
nødvendigvis et tegn på generelle

Siden 2014 er
det Østlandet og
Sør-Vestlandet
som står for
hovedøkningen i
andel konkurser.
Like etter
oljeprisfallet
var det også en
tydelig økning
konkursandeler
i Agderfylkene,
men dette er en
trend som ser ut
til å ha avtatt.
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Tegn til økning i snittbeløpene
Antall betalingsanmerkninger har økt
noe det siste året. I første kvartal 2017
var det registrert 123 184 anmerkninger,
mens det tilsvarende tallet første kvartal
i fjor var 121 782. Økningen er gjeldende i
hele landet, bortsett fra
Østlandsregionen. Dette er også den
landsdelen som står for hoveddelen av
misligholdet. Samtidig har den
overordnede trenden de senere årene
vært at gjennomsnittlig beløp per
betalingsanmerkning har sunket, hvilket
betyr at selv om det totale misligholdet
har økt, så har det fordelt seg på flere
skyldnerforhold over tid. Disse
selskapene har ofte også vært av mindre
størrelse, noe som har bidratt til å trekke
ned snittbeløpene. I et flertall av
landsdelene ser man imidlertid noe
oppgang i gjennomsnittsbeløpene mot
samme kvartal i fjor.

Figur 3.4 Konkursandeler fordelt på landsdeler
Indeks , 1. kvartal 2014 = 100
140

130

120
Konkursandeler

trender, mens Sør-Vestlandet opplever
tiltagende totalt mislighold gjennom
siste halvdel av fjoråret. På tross av
økningen er imidlertid det totale nivået
ikke der det var i første kvartal 2015, og i
absolutte tall er det økning kun i
Trøndelag. Samtidig skiller de nordligste
fylkene seg ut med en jevn nedgang
over flere år.

Aksjeselskaper
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Figur 3.5 Konkursandeler 1. kvartal 2017
Regioner
0,5

Økt konsentrasjon i misligholdet

30

0,4

Konkursandeler

Totalt anmerket beløp har i de senere
årene økt raskere enn antall selskaper
med betalingsanmerkninger. Det betyr at
totalt misligholdt beløp per selskap med
betalingsanmerkning har økt.
Sammenligner man med tilsvarende
kvartal i fjor gjelder dette de fleste
landsdeler, med unntak av Sørlandet og
Nord-Norge, mens nivåene likevel ikke er
over det de var i første kvartal 2015. Mer
misligholdt gjeld kan imidlertid ha ulike
årsaker og implikasjoner, også når det
gjelder selskapers kredittverdighet og
evne til å ta opp ny gjeld eller å foreta
nyinvesteringer ved hjelp av andre
finansieringsavtaler. Dette vil kunne ha
innflytelse på kostnader, konkursrater og
tilpasninger ulike selskaper må foreta
seg i tiden fremover.
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0,0
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Figur 3.6 Andel av totalt mislighold
Utvalgte bransjer, 2014 mot 2017
BRANSJEANALYSE

Bransjer hvor arbeidskraft utgjør en relativt større andel i
produksjonen har de siste årene hatt den sterkeste konkursøkningen.
Siden 2014 skiller bygg og anlegg og tjenesteyting seg ut med den
største økningen i konkursandeler.

20
Andel av mislighold (prosent)

Konkursøkning for
arbeidsintensive bransjer

25

15

10

5

Tilsvarende endringer finnes også innen konkursrater,
der selskaper med mer arbeidskraft i produksjonen
utgjør en større andel av konkursveksten de senere
årene. Siden første kvartal 2014 er det selskaper
innen ulike former for tjenesteyting, samt bygge- og
anleggsvirksomhet, som har stått for den største
veksten innen konkursandeler.

De siste par årene har det vært en generell nedgang
i andel selskaper med betalingsanmerkning. Dette
betyr at den økte tilveksten av registrerte, aktive
aksjeselskaper har overgått tilveksten i antall
selskaper med betalingsanmerkning. Årsaken til
denne utviklingen kan være at flere av de
nyregistrerte aksjeselskapene tidligere kan ha vært
registrert som enkeltmannsforetak eller tilsvarende,
som typisk er mindre kredittaktive og derfor har
mindre gjeld å misligholde. Dette er også yngre,
mindre etablerte selskaper, og som av den grunn
ikke har hatt anledning til å misligholde gjeld.

Etter en periode med tydelig oppgang, stod
varehandel ved inngangen av 2014 for i underkant
av 30 prosent av alle konkursbegjæringer. Ved
forrige kvartal var dette tallet redusert til 24
prosent. Likevel er det andre bransjer med relativt
flere ansatte i produksjonen, som bygg og anlegg,

De siste par årene har selskaper innenfor varehandel
begynt å stå for en større andel av selskapene med
betalingsanmerkning, på bekostning av de fleste
andre bransjer. Dette innebærer en nedgang i total
kredittverdighet for bransjen, slik at tilgangen på
finansiering og kreditt kan bli redusert, og dyrere.

Arbeidsintensive bransjer har hatt konkursvekst
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Endring i andel selskaper med anmerkninger
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Figur 3.7 Utvikling andel av totale konkurser

Figur 3.8 Konkursandeler, utvalgte bransjer

Indeks, 1. kvartal 2014=100

1. kvartal 2014 mot 1. kvartal 2017
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Sammenligner man imidlertid med første kvartal
2014, før oljeprisens fall, har totalt anmerket beløp
sunket fra i underkant av 4,5 milliarder kroner. I denne
perioden har reduksjonen vært størst blant annet for
selskaper innen byggebransjen og varehandel, også
når det gjelder andelen av totalt mislighold, mens
tjenestebaserte selskaper har tatt over en større del.

og spesielt service- og tjenesteyting, som nå står
for større andeler av den totale konkursmengden.
Dette skjer også delvis på bekostning av industrien,
som tradisjonelt er mindre arbeidsintensiv i
produksjonen. Disse endringene er trolig noe av
årsaken til at vi ser flere ansatte per konkurs de
senere årene sammenlignet med tidligere.

Andel av konkurser (index)

I første kvartal var det i underkant av fire milliarder
kroner totalt i anmerket gjeld, misligholdt av norske
aksjeselskaper. Dette er en økning fra i overkant av
3,6 milliarder i samme kvartal i fjor.
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Indu - Industri
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