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De	første	sedlene

Norges Banks Seddeltrykkeri (NBS) startet sin virksom-
het i 1816 i bankens lokaler i Christiania, med hånd-
presser og private trykkere til å utføre arbeidet. I den 
første tiden var det bare trykking av selve blanketten 
som foregikk her. Nummerering, årstall og signaturer 
(3–5, avhengig av valør) ble påført for hånd i bankens 
daværende hovedsete i Trondheim. Det var kompliserte 
og tidkrevende operasjoner å frakte disse sedlene under 
militær eskorte med hest og vogn langs datidens veier 
over Dovrefjell – og tilbake, når underskrivingen var 
fullført og blankettene var blitt til penger. Tolv dager 
kunne det gjerne ta hver vei. Ikke alltid var kvaliteten de 
første årene helt på høyden, verken på trykk eller papir. 
Det var lite erfaring med seddeltrykking i Norge, og man 
hadde hastverk med å skifte ut de gamle sedlene. 

De første sedlene var på 1 og 5 spesidaler og ble 
utstedt i 1817. Året etter kom 10, 50 og 100 spesidaler. 
I 1822 kom også 1/2 og 1/5 spesidaler, som følge av 
myntmangel – de siste eksemplarene av disse ble inn-
dradd i 1850. Sedlene var enkle trykksaker med ensidig 
sort trykk på farget papir og uten særlige sikkerhetsele-
menter, selv om vannmerket var på plass. Dette elemen-
tet har beholdt sin plass helt til i dag. Også hovedfargen 
på sedlene er blitt beholdt nesten uforandret fra den 
gang på alle senere utgaver: 100-sedlene (spd. og kr.) 
røde, 50-sedlene grønne, 10-sedlene gule og 5-sedlene 
blå. (Unntaket er 10-kroneseddelen fra 1972, som fikk 

blå farge da 5-kroneseddelen ble avviklet.) Småsedlene 
var hvite. Alle sedlene var like store (140 x 90 mm). 
Trykkingen ble i 1822 flyttet til Trondheim, og produk-
sjonen ble mer effektiv med egen, nyinnkjøpt presse. 

Tofarge-	og	flerfargetrykk

Den neste seddelutgaven, fra 1841, fikk tofargetrykk 
(dvs. én farge i tillegg til sort), men fortsatt bare med 
trykk på den ene siden. Sedlene var designmessig mer 
gjennomarbeidet, dels for å motvirke falsknerier (som 
stort sett var håndtegnede), dels fordi man følte trang til 
å «følge Kunstens Fremadskriden». Nummer, årstall og 
signaturer var fremdeles håndskrevet, men det ble etter 
hvert innført trykte nummer. 

Da Norges Bank i 1860-årene ønsket sedler med 
bedre papirkvalitet og mer moderne produksjonsteknikk 
(basert på galvanoplastikk og maskinell gravering), 
kom det tilbud fra papirfabrikant og seddelprodusent 
Saunders i London om å trykke sedlene. Det ble inngått 
avtale, og i 1866 kom en ny seddelserie der sedlene 
var ferdigtrykt fra London, med to fargetrykk, både på 
for- og baksiden, i tillegg til sort kobbertrykk på forsi-
den. Forsiden hadde en vignett med fire personer som 
symboliserte de viktigste næringsveiene: bergverksdrift, 
fiske, landbruk og sjøfart. Etter kort tid anskaffet imid-
lertid Norges Bank nytt utstyr, slik at samtlige fargetrykk 
etter hvert ble utført i Trondheim, mens kobbertrykket for 
denne serien hele tiden ble gjort i London.
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Seddeltrykkeriet – en 190 års historie
Peter Ravnsborg-Gjertsen, produksjonssjef i Seddeltrykkeriet, og Jens Olav Sporastøyl, rådgiver i Kommunikasjonsavdelingen 

I løpet av juni 2007 avvikles Norges Banks Seddeltrykkeri, og dermed opphører egen produksjon av sedler 
i Norge . Avviklingen ble vedtatt i hovedstyret i 2002 . De første sedlene ble levert året etter opprettelsen av 
Norges Bank i 1816 . Det er således trykt sedler i egen regi i 190 år . Fra 2008 vil norske sedler blir levert fra 
kommersielle sikkerhetstrykkerier i Frankrike og England . Nedlegging eller overføring til privat drift er tid-
ligere gjennomført blant annet for statseide/sentralbankeide seddeltrykkerier i England, Tyskland, Sverige 
og Finland, og mye tyder på at flere land vil følge .

Den	første	seddeltypen:	Spesiedalerseddel	signert	1822.	
Til	høyre:	Trykkmateriell	til	100-spesiedalerseddel.	
Alle	sedlene	hadde	format	123	x	190	mm



Kronesedler
I 1875 vedtok Stortinget å slutte seg til Den skandi-
naviske myntunionen, som bygde på gullstandard og 
valørene kroner og øre. En spesidaler ble konvertert til 
fire kroner. De første kronesedlene ble utgitt i 1877 med 
seks valører: 5, 10, 50, 100, 500 og 1000 kroner. Det 
siste var litt av en formue på den tiden – det svarer i dag 
til ca. 50.000 kroner omregnet etter en konsumprisin-
deks. Denne serien er senere blitt betegnet seddelutgave 
I. Fargekoden fra tidligere ble brukt, men de nye valøre-
ne 500 og 1000 fikk iristrykk (gradvis fargeovergang). 
I denne utgaven hadde sedlene ikke lenger lik størrelse. 
5- og 10-kronesedlene fikk likt mål (135 x 78 mm), 50- 
og 100-sedlene ble dobbelt så store, og 500- og 1000-
sedlene var tredoble i størrelse. Sedlene ble trykt på 
hvitt papir med sort kobbertrykk og tofarge boktrykk på 
forsiden, enfarge boktrykk på baksiden. Saunders laget 
til å begynne med forsiden, mens man i Trondheim 
gjorde baksidetrykket. Etter investering i nye maskiner 
tok Trondheim fra 1889 over forside-boktrykkene, og 
fra 1891 også kobbertrykket. Samme år gikk man over 
til papir fra Sveriges riksbanks papirfabrikk i Tumba sør 
for Stockholm. Utgave I er for øvrig den eneste norske 
seddelutgaven der en konge er avbildet, nemlig kong 
Oscar II – kledd i svensk admiralsuniform.

I 1894 ble det opprettet et galvanoplastisk verksted 
i trykkeriet. Dermed kunne man selv lage trykkplater 
både til boktrykk og kobbertrykk. Men originalene ble 
fortsatt gravert i England.

Flytting,	frimerketrykking	og	slutt	på	
gullinnløsning

Seddelutgave I ble fra år 1900 erstattet av utgave II, der 
formatet var litt mindre, men det relative størrelsesfor-
holdet beholdt. Nå innføres tradisjonen med fremtre-
dende personligheter på forsiden, idet stortingspresident 
Christie prydet 5-, 50- og 500-sedlene (alene), mens 
admiral Tordenskjold gjorde ham selskap på 10-, 100- 
og 1000-sedlene. Bortsett fra et mindre parti som ble 
levert ferdigtrykt fra Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. 
i årene 1900–01, ble trykkingen gjort i Norge. Papiret 
kom nå fra Østerrike, inntil man i 1907 gikk over til 

Alvøens papirfabrikk ved Bergen. Seddeltrykkingen ble 
i 1907 flyttet til Oslo, der bankens hovedsete var plas-
sert fra 1897. Trykkeriet fikk plass i bankens nybygg, 
som var blitt innviet i 1906. Da omfanget av bankens og 
seddeltrykkeriets aktivitet økte utover i århundret, fikk 
trykkeriet i 1934 sitt eget bygg i Nedre Slottsgate 1B. 

Seddeltrykkeriet fremstilte i denne perioden sine 
første frimerker, et merke i kobbertrykk til 100-årsju-
bileet for grunnloven i 1914 og et merke, også kobber-
trykk, til 900-års minnet for kong Olav den hellige og 
slaget på Stiklestad. 

Utgave II ble den av seriene Norges Bank har utgitt 
som fikk lengst levetid. Den ble byttet ut først etter 
krigsavslutningen i 1945. Den var riktignok planlagt 
skiftet ut på trettitallet. Det finnes designutkast laget 
av eksterne kunstnere i arkivene, men på grunn av de 
urolige tider og krigsutbruddet ble disse aldri realisert. I 
løpet av denne utgavens levetid ble også bankens gull-
innløsningsplikt avsluttet (1932), men teksten «betaler 
mod denne Seddel til Ihændehaveren […] KRONER 
GULD» ble ikke tatt bort. 

Krigshistorie,	skillemyntsedler	og	
pengesanering

Under første verdenskrig ble det mangel på mynt og 
myntmetall. Ved lov fikk Norges Bank i 1917 igjen 
adgang til å utgi skillemyntsedler. Dette var upreten-
siøse trykksaker pålydende én og to kroner, som ble 
ugyldige i 1925/26. Under innflytelse fra omveltninge-
ne i Russland ble den røde tokronen på folkemunne kalt 
«rødegardist», mens den grønne enkronen ble «bolsje-
vik». Myntmangel oppstod raskt også under annen ver-
denskrig, så skillemyntsedler ble laget allerede i 1940. 
De var gyldige til 1950. Denne gangen ble kallenavnet 
«usling» på enkronen og «quisling» på tokronen. Det 
gikk nemlig «to uslinger på en quisling». 

Høsten 1942 fikk noen få betrodde menn i sed-
deltrykkeriet via motstandsmannen Gunnar «Kjakan» 
Sønsteby beskjed om at den norske regjering i London 
ønsket trykkplater for å kunne lage «falske» norske 
sedler til finansiering av motstandsarbeid i Norge. Etter 
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De	første	kronesedlene	ble	utgitt	i	1877,	med	1000	kroner	som	høyeste	valør.	Omregnet	til	dagens	pengeverdi	ved	konsumprisindeksen	tilsvarer	det	nær	50	000	kroner



at meldingen var betryggende bekreftet fra London, 
gikk den utøvende fagmannen og hans overordnede 
kontrollør til verket, og Sønsteby fikk smuglet platene 
over til Sverige i en sekk trekull. Da materiellet kom til 
London, trykte seddeltrykkeriet Waterlow & Sons Ltd. 
20 millioner kroner. Sedlene ble ikke perfekte nok til at 
regjeringen tok sjansen på å bruke dem i det okkuperte 
Norge. Ca. 2 millioner skal senere ha blitt brakt inn i de 
frigjorte områdene i Finnmark for å erstatte ekte sedler, 
som så kunne smugles til Sør-Norge.

Waterlow & Sons Ltd. trykte også på oppdrag av 
Norges Banks London-direksjon både krigssedler ment 
til bruk under en eventuell militær gjenerobring av lan-
det, og omvekslingssedler for en pengesanering etterpå. 
De siste kom imidlertid ikke i bruk, og krigssedlene 
fikk bare beskjeden anvendelse de første dagene etter 
frigjøringen. I all hemmelighet hadde nemlig Norges 
Bank i Oslo satt i gang egen produksjon av sanerings-
sedler da krigen nærmet seg slutten, en meget risikofylt 
operasjon i de tider, med flere representanter for nazis-
tene både i direksjonen og representantskapet.

Okkupasjonsmakten rekvirerte under krigen store 
mengder sedler, og det ble tidlig klart for bankens 
ledelse at det ved krigens slutt ville bli behov for en 
pengesanering. Det var altså sedlene fra bankens eget 
trykkeri som kom til å bli brukt til seddelombyttingen, 
som startet 9. september 1945. De kan minne om en 

forenklet variant av utgave II, med færre farger og færre 
trykk, og med riksvåpen og rosettmønstre istedenfor 
portretter og historiske bygninger. På 1000-kronesed-
delen var imidlertid motivet det samme, men teksten 
GULD var overtrykt. Serien inneholdt ikke valøren 500 
kroner. Disse sedlene er betegnet med utgave III. 

Modernisering	med	næringsliv,	kvinner	
og	nynorsk	på	sedlene

Utgave III fikk en meget kort levetid, allerede på slut-
ten av førtitallet var de første sedlene av utgave IV 
klare. Dette var en meget gjennomarbeidet seddelserie, 
hvor baksidemotivene var hentet fra hovedområder 
innen norsk nærings- og samfunnsliv. Man snakket 
om henholdsvis fiskerienes, handelens og sjøfartens, 
jordbrukets, skogbrukets, industriens og åndslivets sed-
del. Sedlene hadde fortsatt det store formatet fra utgave 
II (216 x 127 mm for de to høyeste valørene). De var 
kostbare å produsere, da få sedler på hvert trykkark ga 
dårlig utnyttelse av trykkpressene. Store sedler tok også 
mye plass i folks lommebøker. 

Fra tidlig sekstitall begynte man utgivelse av utgave 
V, hvor sedlene spesielt på høyvalørene ble kraftig redu-
sert i størrelse. Til tross for dette ble trykkeriets kapasi-
tet etter hvert utnyttet maksimalt. For å holde tritt med 
det økende behov for sedler introduserte trykkeriet fra 
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Fra	nybygget	på	Bankplassen	i	Oslo,	etter	at	trykkeriet	var	flyttet	inn	i	2.	etasje	i	1907.	En	stor	del	av	de	ansatte	flyttet	med	fra	Trondheim



begynnelsen av syttitallet en såkalt rotasjonstrykkpres-
se. Dette var en ny teknologi innen seddelproduksjon, 
som ble innført omtrent på denne tid også i England, 
Sverige og Danmark. Sedlene ble ferdigtrykt og num-
merert i én operasjon, i motsetning til tidligere prosess, 
der det kunne være opptil seks og syv trykkoperasjoner. 
Dette medførte en radikal reduksjon i behov for plass, 
operatører og råmaterialer under arbeid. Den første sed-
delen med denne metoden var tikronen med portrett av 
Fridtjof Nansen fra 1972, som overtok blåfargen etter 
femkroneseddelen da denne ble erstattet av mynt. 

En ny utgave, utgave VI, ble igangsatt på slutten av 
syttitallet, og hele denne utgaven er trykt i rotasjons-
maskinene. Utgaven markerte noen spesielle milepæler. 
For første gang var en kvinne portrettert på en norsk 
seddel, nemlig Camilla Collett på hundrekronen, og for 
første gang ble nynorskformen Noregs Bank benyttet 
(På 50-kronen med Åsmund Olavson Vinje). Tikronen 
ble erstattet av mynten som kom i 1983, og utgaven 
besto av bare fire valører.

Utvidet	produktområde	etter	krigen

Etterkrigstiden var også preget av stor aktivitet innen 
andre sikkerhetstrykksaker. Det var stor produksjon av 
avgifts- og stempelmerker for eksempelvis tobakk og  
radioapparater, feriepengemerker, postsparebankmerker 
og lignende. Statens premieobligasjoner («gullfisken») 
var et stort produkt, sammen med sjekker, reisesjekker, 
grunnfondsbevis og aksjer. Produksjon av norske reise-

pass ble også tatt opp i denne tiden, en oppgave som 
varte helt fram til 2003. Trykkeriet utviklet et nytt pass 
i 1992, da også innbindingen av passboken ble tatt inn 
i produksjonen. Et nytt, maskinlesbart pass med sentral 
utgivelse ble innført fra 1999 som et prosjekt i samar-
beid med Justisdepartementet fram til 2003. 

Et annet stort produktområde fra denne tiden var 
norske frimerker i stålstikk. Det ble anskaffet en egen 
rotasjonspresse for formålet, og de første merkene ble 
utgitt i 1962. En ny presse ble anskaffet i 1987 og i en 
periode fra 1996 var NBS eneleverandør av alle typer 
merker til Posten. NBS mottok flere internasjonale 
priser for design på frimerker i stålstikk gravert av tryk-
keriets grafikere. Produksjonen ble stanset i 2000 på 
grunn av minkende volumer og overgang til selvkle-
bende merker, samtidig som oppdraget ble lagt ut på 
internasjonalt anbud.

Flytting	til	nytt	hovedsetebygg	og	tiltak	
mot	moderne	forfalskninger

I 1985 hadde trykkeriet over 140 ansatte, og lokalene 
i Nedre Slottsgate var for lengst blitt for små. Det var 
lenge tale om at trykkeriet skulle flytte ut av Oslo, men 
med byggingen av bankens nye hovedsete i Oslo ble 
det gjort plass til et moderne trykkeri her. Innflyttingen 
skjedde i 1987, samtidig som maskinparken ble moder-
nisert og arbeidsforholdene vesentlig forbedret. To store 
rotasjonspresser for sedler, en ny rotasjonspresse for 
frimerker og to sorterings- og pakkemaskiner utgjorde 
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Seddeltrykkeriet	i	1989.	Den	ene	av	to	seddelpresser	(Foto:	Kjell	Ove	Storvik)
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grunnstammen, sammen med nytt utstyr i avdelingen for 
trykking av bankens øvrige trykksaker og tidsskrifter.

Utover på nittitallet ble det aktuelt med en mer effek-
tiv valørkombinasjon som kunne redusere antall sedler 
det var behov for i daglig bruk, spesielt med tanke på 
minibank- og automatmarkedet. Dette førte til introduk-
sjon av en 200-krone i 1994, som samtidig ble første 
seddel i vår nåværende utgave VII med totalt fem valø-
rer. Denne utgaven har gjennomgått flere oppgraderin-
ger med bakgrunn i utviklingen innen datateknologien. 
Lett tilgjengelige fargekopieringsmaskiner, skrivere og 
skannere skapte nye muligheter for forfalskninger. NBS 
representerte Norges Bank i et internasjonalt samarbeid 
med et større antall andre sentralbanker for å bekjempe 
denne trusselen. Det har blant annet ledet til spesielle 
løsninger som gjør kopiering, skanning og utskriving 
av seddelmønstre meget vanskelig på databasert utstyr. 
I tillegg var Norges Bank blant de aller første til å ta i 
bruk en metallisk stripe med hologrammer på sedlene. 

Den kombinerte effekten av disse tiltakene har medført 
at antall falske sedler i Norge har vært svært lavt de 
siste årene.

Avviklingen	av	trykkeriet

NBS forsøkte på nittitallet å utnytte ledig kapasitet 
ved å engasjere seg på det internasjonale markedet for 
sedler. Noen større oppdrag ble vunnet og gjennomført, 
men drøftelser om strategi og kjerneoppgaver i Norges 
Bank ga som konklusjon at man ikke gikk videre 
med dette. Tilsvarende overveielser ledet til at Den 
Kongelige Mynt ble organisert som et aksjeselskap og 
senere solgt. Seddeltrykkeriet ble i 2002 besluttet ned-
lagt med produksjonsstans i juni 2007, og et omfattende 
nedbemanningsprosjekt er gjennomført. De siste par 
årene har drøyt tyve ansatte gjennomført et større pro-
duksjonsprogram enn på mange år, før overgangen til 
innkjøp av sedler fra andre land. Den siste seddelen ble 

1817 Første sedler trykt i Norges Bank i Christiania 
1822 Trykking overføres til hovedsetet i Trondheim
1842 Sedlene oppnår pari verdi i sølv
1841 Ny seddelserie
1866 Ny seddelserie
1873 Gullstandard vedtatt
1875 Tilslutning til Den skandinaviske myntunionen
1877 Kronevalører innføres med ny seddelserie (utgave I)
1897 Bankens hovedsete flyttes til Kristiania, trykkeriet forblir i Trondheim
1900 Kroneutgave II innføres
1907 Trykkeriet flyttes til det nye hovedsetebygget i Kristiania
1932 Gullstandard avvikles for godt
1934 Trykkeriet får eget bygg i Nedre Slottsgate 1b i Oslo
1944 Utgave III, ombyttingssedlene, trykkes i hemmelighet
1948 Utgave IV påbegynnes
1962 Produksjon av frimerker i stålstikk startes
1964 Utgave V påbegynnes
1969 Trykkeriets første seddelrotasjonspresse anskaffes
1977 Utgave VI startes med rotasjonstrykt 100-krone, hele utgave VI trykkes i rotasjon
1980 Rotasjonspresse 2 anskaffes
1987 Trykkeriet flytter til bankens nye hovedsete, rotasjonspresse 3 og ny frimerkerotasjon anskaffes
1988 All produksjon i Nedre Slottsgate avviklet
1993 Trykking og innbinding av nytt passformular startes
1994 Utgave VII påbegynnes med 200-kroneseddel
1996 All trykking av norske frimerker i seddeltrykkeriet, ny presse anskaffes
2000 Automatisk kvalitetskontroll av sedler innføres
2000 Frimerkeproduksjonen nedlegges
2002 Beslutning om nedleggelse av trykkeriet fra 2007
2003 Passproduksjonen nedlegges
2007 Siste ark trykkes (200kr) 28. februar
2007 Trykkeriet stenges 29. juni

Begivenheter i Seddeltrykkeriets historie
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trykt 28. februar i år, og de siste sedlene ble kontrollert 
og pakket i slutten av mai. Med det er 190 års historie 
med seddeltrykking i Norge et avsluttet kapitel.
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1  Innledning

På en vanlig dag gjennomføres mer enn tre millioner 
betalingstransaksjoner i det norske betalingssystemet. 
Enkelte dager, for eksempel oppunder jul, kan antallet 
være langt høyere. Verdien av alle transaksjonene er i 
gjennomsnitt per dag om lag 300 milliarder kroner. Det 
betyr at et beløp tilsvarende bruttonasjonalproduktet for 
Fastlands-Norge omsettes gjennom betalingssystemene 
på mindre enn en uke.

De fleste betalingene skjer mellom enkeltpersoner og 
offentlige eller private virksomheter. Når en forbruker 
betaler f. eks. husleie med giro eller varekjøp med 
kort, vil betalingen utløse en forpliktelse for hennes 
bankforbindelse til å trekke beløpet fra hennes konto og 
overføre det til virksomhetens bank – som i sin tur må 
godskrive virksomhetens bankkonto med beløpet. En 
vanlig betaling utløser altså et oppgjør mellom bankene 
til betaler og betalingsmottaker. Dette gjøres ved hen-
holdsvis å belaste og godskrive de to bankenes konti i 
en oppgjørsbank.

De fleste forbrukerbetalinger gjelder små beløp, 
og det er ikke rasjonelt å sende disse enkeltvis til 
oppgjørsbanken. I stedet blir de summert og motreg-
net i en avregningssentral. Denne sentralen beregner 
resultatet av alle betalinger til og fra kunder i de del-
takende bankene. Resultatet blir en sum per bank med 
enten netto skyldnad til eller netto tilgodehavende 
fra alle de andre bankene. Informasjon om betalinger 
går fra de enkelte bankene eller deres datasentraler til 
Norwegian Interbank Clearing System (NICS), som 
står for avregningen. NICS benytter BBS (Bankenes 
Betaling Sentral AS) som underleverandør til denne 
operasjonen. Resultatet av avregningene sendes til opp-
gjørsbanken. I Norge skjer oppgjøret av slike masse-
betalinger to ganger hvert døgn, om morgenen og om 
ettermiddagen.

For at avregningene skal kunne gjøres opp, kreves det 
at alle deltakende banker har dekning på sin konto i opp-
gjørsbanken, enten i form av innskudd eller trekkrettigheter. 
Oppstår det en situasjon med manglende dekning, vil 
oppgjøret ikke skje som forutsatt. Fordi avregningen og 

oppgjøret omfatter mange enkelttransaksjoner til og fra 
mange banker, vil manglende dekning i én bank ha kon-
sekvenser for alle de andre bankene som deltar. Dersom 
en bank normalt skulle ha mottatt et betydelig beløp 
i oppgjøret, og dette beløpet uteblir, kan det ha store 
konsekvenser for bankens likviditet. Denne likviditets-
svikten kan også smitte videre til andre banker som i sin 
tur hadde regnet med å motta likviditet fra banken som 
ikke har fått oppgjør.

For å redusere risikoen for slike smitteeffekter som 
følge av manglende oppgjør, vil de største betalingene 
ikke inngå i slike avregninger, men sendes enkeltvis 
til oppgjør. Disse store transaksjonene kan blant annet 
oppstå ved handel med verdipapir eller valuta, og vil 
ofte være mellom finansielle institusjoner.

Norges Bank er den viktigste oppgjørsbanken når vi 
ser på beløpene som gjøres opp. Flertallet av bankene 
foretar imidlertid ikke oppgjør direkte i Norges Bank, 
men benytter private oppgjørsbanker. Den viktigste er 
DnB NOR Bank ASA, som driver et konsesjonsbelagt 
system og er oppgjørsbank for vel 100 mindre og mel-
lomstore banker. Sparebank 1 Midt-Norge foretar oppgjø-
ret for i underkant av 20 sparebanker. Samlede skyldnader 
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Betalingssystemet – en kilde til risiko. 
Behovet for overvåking og tilsyn
Harald Haare, spesialrådgiver, og Inger-Johanne Sletner, direktør, Avdeling for betalingssystemer i Norges Bank

Siden tidlig på 90-tallet har det vært økt oppmerksomhet om den risiko bankene pådrar seg gjennom sin 
rolle i betalingsformidlingen . Oppmerksomheten gjelder ikke først og fremst risikoen den enkelte bank står 
overfor, men muligheten for at problemer i én bank skal spre seg til andre banker gjennom betalingssyste-
met . En slik dominoeffekt kalles systemrisiko, og den kan i verste fall true den finansielle stabiliteten . For 
å begrense denne risikoen overvåker sentralbankene betalingssystemet . I denne artikkelen gjøres det rede 
for hva som ligger i begrepene overvåking og tilsyn og hvordan Norges Bank utøver sin virksomhet på dette 
feltet .

Figur 1 Det norske betalingssystemet

Kilde: Norges Bank
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og tilgodehavender fra hver av disse oppgjørsbankene selv 
og de bankene de gjør opp for, blir sendt NICS for avreg-
ning og senere oppgjør i Norges Bank. Deltakerbankene 
får oppgjør fra den private oppgjørsbanken først etter at 
oppgjøret i Norges Bank er ferdigstilt.

Systemer for avregning og oppgjør av mellomværen-
der mellom banker kalles interbanksystemer. Den delen 
av betalingssystemet som retter seg mot bankenes kun-
der, kalles systemer for betalingstjenester, se figur 1.

I tillegg til transaksjonene fra NICS mottar Norges 
Bank også avregnede transaksjoner fra verdipapiropp-
gjøret i Verdipapirsentralen ASA (VPS) og fra oppgjøret 
av finansielle derivater i VPS Clearing ASA, se figur 2. 
Bankene kan sende enkelttransaksjoner til Norges Bank 
direkte eller via NICS.

I konkurransen om kundene har bankene sterke insen-
tiver til å tilby sikre, hurtige og brukervennlige beta-
lingsløsninger til lave priser. Slike løsninger tjener også 
økonomien som helhet. Dersom en bank får problemer, 
kan disse som nevnt smitte over til andre banker gjen-
nom betalingssystemet. Den enkelte bank har ikke like 
sterke insentiver til å betale kostnadene med å begrense 
denne systemrisikoen. Dette er en viktig grunn til at 
sentralbankene overvåker betalingssystemene. Med den 
svært viktige rollen betalingssystemet har i økonomien, 
er det avgjørende at interbanksystemene er operative 
selv om en eller flere deltakerbanker får problemer. 
Gjennom sin overvåking vil sentralbankene legge vekt 
på at smitterisikoen i interbanksystemene er avdekket 
og er på et håndterbart nivå.

2.  Norges Bank og betalingssyste-
mene i Norge
Norges Bank har hatt en sentral rolle i betalingsformid-
lingen siden banken ble opprettet 1816. I årene etter 
etableringen tilbød Norges Bank vanlige banktjenester, 

som betalingsformidling, i tillegg til hovedfunksjonen 
med å utstede sedler og mynt. Antall private banker 
økte sterkt i løpet av 1800-tallet. På den ene siden inne-
bar dette at det ble mindre naturlig for Norges Bank å 
tilby banktjenester til bedrifter og husholdninger, men 
på den annen side oppstod det et behov for avregning og 
oppgjør av mellomværender mellom banker. Kristiania 
Bankavregningskontor ble etablert i 1898 for å avregne 
mellomværender av sjekker og anvisninger. De beløp 
som skulle avregnes, ble gjort opp over konto i Norges 
Bank. Hovedtrekkene i denne løsningen eksisterte 
lenge, men på 1960-tallet og fremover skjedde det en 
sterk automatisering i håndteringen av transaksjonene. 
Dette erstattet gradvis de gamle løsningene. Dagens 
system for sentralbankoppgjøret ble etablert i løpet av 
1990-årene.

Sentralbankloven av 1985 ga Norges Bank ansvar 
for å fremme et effektivt betalingssystem innenlands 
og overfor utlandet. Med dette som grunnlag har 
Norges Bank arbeidet for å fremme effektivitet både i 
interbanksystemet og i de kunderettede delene av beta-
lingssystemet. Utformingen av systemene har skjedd 
i regi av banknæringen. Norges Bank har støttet opp 
under bankenes arbeid med å implementere en felles 
infrastruktur som gjør at kunder i alle banker enkelt kan 
få gjort opp fordringsforhold mot kunder i alle andre 
banker. Som et ledd i å fremme effektiviteten i det 
norske betalingssystemet har Norges Bank siden 1987 
innhentet statistikk og annen informasjon om utviklingen 
i betalingsformidlingen. Resultater og vurderinger har 
vært publisert i «Årsrapport om betalingssystemer» 
(Norges Bank 2006, 2007).

Gjennom lov om betalingssystemer av 1999 fikk 
Norges Bank et mer direkte ansvar på dette feltet: som 
konsesjons- og tilsynsmyndighet for norske interbank-
systemer. Lovens formål er i henhold til kapittel 2 å 
bidra til at interbanksystemer organiseres slik at hen-
synet til finansiell stabilitet er ivaretatt. Norges Bank 
definerer finansiell stabilitet på denne måten:

«Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle sys-
temet er robust overfor forstyrrelser i økonomien, slik at 
det er i stand til å formidle finansiering, utføre betalin-
ger og omfordele risiko på en tilfredsstillende måte.»

Et interbanksystem kan ikke etableres eller drives 
uten tillatelse fra Norges Bank. Interbanksystemer 
kan imidlertid fritas fra kravet om konsesjon dersom 
Norges Bank finner at de har et så begrenset omfang 
at de ikke har betydning for den finansielle stabiliteten. 
Forarbeidene til betalingssystemloven gjør det klart at 
loven er et supplement til næringens selvregulering av 
systemene, ikke en erstatning.

3.  De enkelte aktiviteter i overvå-
kings- og tilsynsarbeidet1

Betalingssystemloven fastslår at et interbanksystem 
skal ha en operatør som er ansvarlig for etablering 
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1   Se også Penger	og	Kreditt nr 1/2002: «Norges Banks overvåking av og tilsyn med betalingssystemet.»

Kilde: Norges Bank

Figur 2 Interbanksystemene i Norge
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og drift. Norges Bank kan fastsette nærmere krav til 
virksomheten. I konsesjonssøknaden må det opplyses 
om blant annet eier- og deltakerforhold, kriterier for 
deltakelse, tiltak for å sikre teknisk drift, og tiltak for 
å begrense risikoer i systemet som følge av likviditets- 
eller soliditetssvikt hos deltakerne eller medlemmene i 
systemet.

Loven bruker begrepet «tilsyn» om den oppfølging 
Norges Bank har overfor konsesjonsbelagte systemer. 
Etter loven kan Norges Bank kreve opplysninger og 
pålegge endringer hvis systemet ikke drives i samsvar 
med bestemmelsene i loven eller bestemmelser gitt 
i medhold av loven. Tilsynet skal sikre at systemene 
oppfyller formålet i loven. Norges Bank har altså en 
lovpålagt plikt til å utøve tilsyn og til å kreve endringer 
som vurderes som nødvendige for å oppfylle loven. 
Tilsynet gjennomføres derfor innenfor definerte ram-
mer og formalkrav.

Hvis det hos operatøren av et system som har kon-
sesjon, foretas endringer i eier-, organisasjons- eller 
driftsforhold mv., skal det sendes en endringsmelding 
til Norges Bank. Hvis Norges Bank ikke har truffet 
annen beslutning innen 2 måneder etter at meldingen 
er avsendt, kan endringen gjennomføres uten videre. 
Norges Bank kan fastsette nærmere regler om hvilke 
endringer som skal meldes.

«Overvåking» er et begrep som er vanlig benyttet om 
den aktivitet som de fleste sentralbankene utøver overfor 
betalings- og oppgjørssystemer. «Overvåking» favner 
bredere enn begrepet «tilsyn» og er mindre presist enn 
betalingssystemlovens tilsynsbegrep. Overvåkingen er 
heller ikke hjemlet i betalingssystemloven, og baserer 
seg på samarbeid med systemeierne.

Innholdet i overvåkingen varierer mellom sentral-
bankene. I en rapport om overvåking (BIS 2005) anbe-
fales det at sentralbankene legger til grunn de såkalte 
«Kjerneprinsipper for systemviktige betalingssyste-
mer» (BIS 2001) i sin overvåking (se egen ramme). 
Rapporten er utarbeidet av Committee on Payment and 
Settlement Systems (CPSS). Komiteen består av repre-
sentanter fra sentralbankene i de såkalte G10-landene. 
Bank for International Settlements (BIS) holder sekre-
tariat for komiteen og står for publiseringen av komi-
teens rapporter. Komiteen har også, i samarbeid med 
International Organization of Securities Commissions, 
utformet anbefalinger for verdipapiroppgjør og for 
oppgjør som foretas gjennom sentrale motparter (BIS/
IOSCO 2001, 2004).

Bare NICS Operatørkontor2 og DnB NOR Bank ASA 
er gitt konsesjon og er under tilsyn i medhold av beta-
lingssystemloven. Imidlertid overvåker Norges Bank 
helheten i det norske betalingssystemet. Denne helheten 
består av konsesjonsbelagte systemer, systemer som 
er fritatt for konsesjon, og systemer som faller utenfor 
betalingssystemlovens bestemmelser. Avgjørende for 

overvåkingen er hvorledes de ulike systemene fungerer 
hver for seg og inn mot andre systemer, og om de i en 
krisesituasjon kan true den finansielle stabiliteten.

Det største og viktigste systemet som overvåkes, er 
Norges Banks eget oppgjørssystem, NBO3. Dette er i 
tråd med vanlig praksis i andre sentralbanker. Det er 
etablert rapporteringsrutiner internt i Norges Bank som 
sikrer at den avdelingen som overvåker NBO, har en 
uavhengig stilling i forhold til den avdelingen som er 
ansvarlig for driften av NBO.

Overvåkingen omfatter også pengesiden av verdipa-
piroppgjøret i VPS og oppgjøret av finansielle derivater 
gjennom VPS Clearing ASA. Sparebank 1 Midt-Norge 
og EDB Business Partner ASA4 driver begge inter-
banksystemer i betalingssystemlovens forstand, men de 
er innvilget fritak for konsesjon fordi systemene er av 
begrenset størrelse. På grunn av sammenhengen med de 
øvrige delene av betalingssystemet vil de likevel inngå i 
Norges Banks overvåking.

Oppgjør av fraktderivater gjennom NOS Clearing 
ASA og kraftderivater i Nord Pool ASA er i en spesiell 
stilling. Mens finansielle derivater omfordeler risiko i 
de finansielle markedene, tar disse derivatene primært 
sikte på omfordeling av risiko i varemarkedene, Mens 
finansielle derivater gjøres opp i Norges Bank, gjøres 
varederivatene opp i private banker, dels utenfor Norge 
og i fremmed valuta. De er av begrenset betydning for 
den finansielle stabiliteten, men det kan ikke utelukkes 
at enkeltbankers posisjoner i visse situasjoner kan ha 
smitteeffekter inn i betalingssystemene. Norges Bank 
har derfor opprettet dialog med disse to institusjonene 
for å være informert om virksomheten.

Continuous Linked Settlement (CLS) er et system for 
oppgjør av valutahandler (Andresen og Bakke, 2004). 
CLS er etablert av den internasjonale banknæringen. 
Hensikten er å fjerne kredittrisikoen ved oppgjør av 
valutahandler. I samarbeid med den norske banknærin-
gen har Norges Bank tilrettelagt for at norske kroner 
kan gjøres opp i CLS, som har konto i Norges Bank 
og derved er deltaker i det norske betalingssystemet. 
Norges Bank deltar i overvåking av CLS sammen med 
de andre sentralbankene som har valuta som gjøres opp 
i systemet. CLS Bank har sitt hovedkontor i New York. 
Federal Reserve Bank of New York leder derfor sentral-
bankenes koordinerte overvåking.

SWIFT (The Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication) leverer meldingstjenes-
ter til finansinstitusjoner over hele verden og utgjør 
dermed en viktig del av den finansielle infrastrukturen 
nasjonalt og internasjonalt. SWIFT har hovedkontor i 
Belgia, og den belgiske sentralbanken overvåker dette 
systemet sammen med G10-gruppen i BIS. I arbeidet 
legges det vekt på sikkerhet, driftsstabilitet, sårbarhet 
og beredskap. Norges Bank har ikke egen overvåking 
av SWIFTs virksomhet i Norge.
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2  NICS Operatørkontor er opprettet av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor
3  Norges Banks egen operative virksomhet på dette feltet er spesielt unntatt fra betalingssystemloven.
4  EDB Business Partner ASA er systemleverandør av bl.a. oppgjørsbankløsninger.



I BIS-rapporten fra 2005 grupperes overvåkingsarbei-
det i følgende aktiviteter (BIS 2005):

• Innhenting av informasjon
• Vurdering av informasjon
• Påvirking av operatørene

Denne grupperingen benytter også Norges Bank i 
tilsynsarbeidet.

Innhenting	av	informasjon

Fra de konsesjonsbelagte systemene og fra Norges 
Banks Oppgjørssystem (NBO) innhentes informasjon 

gjennom møter med operatørene og i de rapporter som 
operatørene sender Norges Bank. Slike rapporter utar-
beides 4-5 ganger årlig og beskriver bl.a. de avviks-
situasjoner som har funnet sted, for eksempel informa-
sjon om årsakene til og konsekvensene av avvik. En 
viktig del av rapporteringen er informasjon om gjen-
nomførte sårbarhetsanalyser, tester av systemene og 
beredskapsøvelser og -tiltak.

Overvåkingen av systemer som ikke har konsesjon i 
medhold av betalingssystemloven, bygger også på rap-
porter fra og møter med operatørene. Det er imidlertid 
ikke samme formalkrav til rapporteringen som for de 
konsesjonsbelagte systemene.

Vurderinger

Gjennom informasjonen fra operatørene vil Norges 
Bank holde seg orientert om hvorledes interbanksyste-
mene fungerer. På grunnlag av dette vil en få en oversikt 
over risiko og effektivitet i interbanksystemet og ta 
stilling til hvilke forhold som skal følges opp nøyere. 
Videre vil informasjonen danne grunnlag for å vur-
dere om systemet tilfredsstiller relevante internasjonale 
anbefalinger, og – for systemer som faller innenfor ram-
men av tilsyn – om de oppfyller betalingssystemlovens 
bestemmelser og vilkårene i konsesjonen.

Et vanskelig spørsmål er å avgjøre hvor langt Norges 
Bank skal gå i å innhente opplysninger om detaljer i 
systemene. Dette må i utgangspunktet bero på hvilke 
spørsmål som skal vurderes. Innsatsen i overvåkingen 
må tilpasses den betydningen vedkommende system 
har for finansiell stabilitet. Overvåkingen omfatter vur-
deringer av systemutformingen, det legale rammeverket 
rundt systemet, rutiner, driftsprosedyrer og driftsmiljø. 
Hensikten med arbeidet vil være å avdekke risikofor-
hold. Det er imidlertid operatøren selv som har ansvar 
for at systemer etableres og drives slik at de ikke truer 
den finansielle stabiliteten. Norges Banks oppgave er å 
overvåke at disse forhold er ivaretatt.

Påvirkning

Resultatet av Norges Banks vurdering kan i noen tilfelle 
være at det er ønskelig å foreta endringer i vedkom-
mende system. Det kan også tenkes at Norges Bank kan 
komme til at kravene i loven eller konsesjonen ikke er 
tilfredsstilt. Som oftest vil operatøren og Norges Bank 
komme til enighet etter å ha drøftet saken. Dette forutset-
ter naturligvis at operatøren ser behovet for en endring og 
at anmodninger fra Norges Bank er vel underbygd.

Gjennom betalingssystemloven har som nevnt Norges 
Bank lovhjemmel til å pålegge konsesjonsbelagte syste-
mer å foreta endringer i systemet eller i rutinene rundt 
det. Denne hjemmelen er kun benyttet en gang, i 2004. 
Da påla Norges Bank systemer med konsesjon å utar-
beide en årlig rapport hvor det skal redegjøres for utfør-
te risiko- og sårbarhetsanalyser, tester av avbrudds- og 
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Kjerneprinsipper for system-
viktige betalingssystemer (BIS 
2001)

1. Systemet skal ha en velfundert rettslig basis i 
alle berørte jurisdiksjoner.

2. Den finansielle risiko som er forbundet med 
deltakelse i systemet, skal være kjent og for-
stått av den enkelte deltaker.

3. Systemet skal ha klart definerte prosedyrer 
for håndtering av kreditt- og likviditetsrisiko, 
som angir de respektive ansvarsområder for 
operatøren og deltakerne, og som gir nød-
vendige insentiver til å håndtere og beherske 
disse risikoene.

4. Systemet skal ha omgående endelig oppgjør 
på valuteringsdagen, fortrinnsvis i løpet av 
dagen, og senest ved dagens slutt.

5. Et system der det foretas multilateral netting 
skal, som et minstekrav, være i stand til å 
sikre korrekt daglig oppgjør selv om deltake-
ren med den største enkeltstående oppgjørs-
forpliktelsen ikke klarer å gjøre opp for seg.

6. Oppgjøret skal fortrinnsvis foretas ved bruk 
av fordringer på sentralbanken. Dersom andre 
aktiva er brukt, skal de ha liten eller ingen 
kredittrisiko.

7. Systemet skal være sikkert og operasjonelt 
pålitelig og ha beredskapsløsninger som sik-
rer gjennomføringen av det daglige oppgjøret 
dersom det ordinære systemet ikke fungerer.

8. Systemet skal kunne tilby effektive og prak-
tiske betalingsløsninger.

9. Systemet skal ha objektive og offentlig til-
gjengelige kriterier for deltakelse som mulig-
gjør rettferdig og åpen tilgang.

10. Systemet skal ha en effektiv, klar og oversikt-
lig organisering.



katastrofeløsninger og rutinene for avviks- og endrings-
håndtering.

Innenfor de begrensninger som følger av taushets-
plikten legger Norges Bank vekt på å ha full åpenhet 
med hensyn til mål og virkemidler i tilsyns- og over-
våkingsarbeidet. På Norges Banks internettsider under 
«Betalingssystemer» er de viktigste elementene i dette 
arbeidet beskrevet. Vurderingene av enkeltsystemer mot 
internasjonale anbefalinger blir publisert i «Årsrapport 
om betalingssystemer».

4. Samarbeid med Kredittilsynet

Kredittilsynet har etter betalingssystemloven ansvar for 
å bidra til at systemer for betalingstjenester (de kun-
derettede delene av betalingssystemene) innrettes og 
drives slik at hensynet til sikker og effektiv betaling og 
til rasjonell og samordnet utførelse av betalingstjenester 
blir ivaretatt. Ansvaret for interbanksystemer er lagt til 
Norges Bank.  Kredittilsynet og Norges Bank har regel-
messige møter og informasjonsutveksling om hendelser 
og utviklingstrekk i de to delene av betalingssystemet.

I oppfølgingen av operasjonell risiko har Norges 
Bank og Kredittilsynet blitt enige om gjensidig å infor-
mere hverandre om planlagte oppfølgingstiltak overfor 
systemer begge institusjonene har ansvar for, samt 
utveksle informasjon (testrapporter og lignende) som 
har gjensidig interesse. Dersom den ene institusjonen 
planlegger stedlig IT-tilsyn/tilsynsmøte hvor IT-bered-
skap drøftes, vil den andre institusjonen bli informert 
om dette, og eventuelt også bli invitert til å delta som 
observatør.

Verdipapiroppgjørssystemer hører inn under 
Kredittilsynets ansvarsområde. Slike systemer har to 
elementer: Overføring av eierskap til verdipapiret fra 
selger til kjøper, og overføring av penger fra kjøper til 
selger. Norges Bank har ansvaret for overvåking av pen-
gesiden av verdipapiroppgjøret i VPS ettersom denne 
gjøres opp over konti i sentralbanken. Det er derfor et 
tett samarbeid mellom Norges Bank og Kredittilsynet. 
Rammen for samarbeidet og ansvarsdelingen bygger på 
en avtale mellom de to institusjonene, som er enige om 
å informere hverandre om hendelser og konsultere hver-
andre før det treffes viktige beslutninger. Norges Bank 
og Kredittilsynet har månedlige kontaktmøter hvor 
blant annet situasjonen i finansinstitusjonene og verdi-
papirmarkedene er tema. Disse møtene dekker også 
aktuelle temaer knyttet til verdipapiroppgjørssystemer, 
herunder internasjonale anbefalinger, strukturendringer, 
risikovurdering og beredskap.

5. Framtidige utfordringer

I 2005 gjorde Det Internasjonale Valutafondet (IMF) en 
vurdering av deler av det norske betalingssystemet.

I IMFs rapport (IMF 2005) heter det blant annet:

 «Norge oppfyller alle vilkår for effektive avreg-
nings- og oppgjørssystemer. Privat sektor spiller en 
viktig rolle både i levering av betalingsinstrumenter og 
avregningstjenester. Det er etablert et godt samarbeid 
mellom bankene, og den felles infrastrukturen danner 
basis for enkeltbankenes tilbud av betalingstjenester til 
markedet. Forholdet mellom Norges Bank og banksek-
toren er preget av samarbeid, og er godt strukturert».

IMF hadde også enkelte forslag til forbedringer. En 
nærmere omtale av dette finnes i «Årsrapport for beta-
lingssystemer» (Norges Bank 2006).

I dagens situasjon synes det derfor som om næringens 
selvregulering, sentralbankens overvåking og tilsyn, og 
samarbeidet mellom næringen og myndighetene har gitt 
gode løsninger.

Det finansielle system er imidlertid under kontinuer-
lig endring. Betalings- og oppgjørssystemer internasjo-
naliseres. Dette berører alle deler av økonomien som 
baserer seg på å gjøre opp mellomværender ved bruk 
av kontopenger.

I EU har man i flere år arbeidet med å komme 
fram til et felles avtaleverk for finansielle tjenester i 
Europa og bygge en infrastruktur som understøtter dette. 
Bakgrunnen for dette finnes i den såkalte Lisboa-erklæ-
ringen fra 2000. Etter denne skal EU innen 2010 være 
den mest konkurransedyktige og kunnskapsbaserte øko-
nomien i verden. Ett av virkemidlene for å komme dit 
er en effektivisering av europeisk finansnæring gjennom 
omlegging av infrastrukturen for betalinger og bruk av 
betalingsinstrumenter. EU-kommisjonen mener en slik 
omlegging vil føre til meget store besparelser. Et direk-
tiv5 er nylig vedtatt av EU-parlamentet. Direktivet vil tro-
lig være EØS-relevant, slik at regelverket må implemen-
teres i norsk lovgivning. Parallelt med dette arbeider den 
europeiske banknæringen med et nytt og felles teknisk 
opplegg for bruk av betalingsinstrumenter i Europa.6

Innenfor finansmarkedene øker handelen med verdi-
papirer over landegrensene. Børsene er gjenstand for 
oppkjøp og sammenslåinger. Det samme gjelder verdi-
papirsentralene som registrerer eierskapet til verdipapi-
rene. Investorer etterspør nye finansielle produkter, og 
det er et voksende grensekryssende marked for varede-
rivater. Finansinstitusjonene internasjonaliseres, og de 
ønsker å kunne flytte likviditet hurtig og billig mellom 
de land de opererer i. Den europeiske sentralbanken har 
foreslått å utvikle et nytt felles system for oppgjør av 
verdipapirer i euro – muligens også andre valutaslag. 
Driften av IT-systemer som understøtter finanstransak-
sjoner, utkontrakteres til datasentraler i andre land.

Disse utviklingstrekkene vil i høy grad påvirke infra-
strukturen for betalingsoppgjør. De stiller sentralban-
ker og tilsynsmyndigheter overfor nye utfordringer i 
overvåkings- og tilsynsarbeidet. Norges Banks mål for 
overvåkingsarbeidet vil fortsatt være å samarbeide med 
næringen for å sikre at også fremtidens betalingssyste-
mer er effektive og bidrar til finansiell stabilitet.
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5  Directive on Payment Services in the Internal Market
6  Single Euro Payments Area – SEPA
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1  Innledning

Norges Banks SEBRA-modell anslår konkurssannsyn-
ligheter basert på nøkkeltall som beregnes på grunnlag 
av foretakenes årsregnskaper, samt informasjon om 
foretakenes alder, størrelse og bransjetilhørighet. Ved å 
multiplisere konkurssannsynlighetene med bankgjelden 
i hvert foretak og deretter summere over alle foretak, 
får vi et anslag for bankenes forventede utlånstap ved 
konkurs, gitt at hele lånebeløpet går tapt. Analyser 
basert på slike anslag er jevnlig blitt publisert i rappor-
ten Finansiell	stabilitet og inngår i det løpende arbeidet 
med å vurdere utsiktene for bankenes soliditet. I analy-
ser av kredittrisikoen i foretakene ser vi på situasjonen 
både i ulike næringer og regioner. SEBRA-modellen 
brukes også til fremskrivninger og stresstesting av 
bankenes utlånstap i ulike makroscenarioer, til analyser 
av bankenes prising av utlån til foretak og til å vurdere 
mulige effekter av endringer i kapitaldekningsregelver-
ket.3 Kredittilsynet bruker konkurssannsynlighetene fra 
modellen i arbeidet med stedlig tilsyn i bankene og i 
sine analyser av tilstanden i finansmarkedene

Den brede anvendelsen av SEBRA-modellen har 
over tid gitt mange nyttige erfaringer og ideer til videre 
utvikling. I tillegg har datatilgangen økt siden modellen 
ble utviklet. Treffsikkerheten for konkurs på foretaks-
nivå i den opprinnelige SEBRA-modellen har vært 
god og stabil over tid. Modellen fanger også opp den 
kraftige økningen i bankenes bokførte utlånstap under 
bankkrisen. Den neste økningen i bankenes utlånstap, 
som kom i 2002 og 2003, fanges ikke like godt opp.

I denne artikkelen gjør vi nærmere rede for ulike 
behov for å videreutvikle SEBRA-modellen. Vi presen-
terer to nye modellversjoner: en utvidet versjon av den 
opprinnelige modellen og en basisversjon som bruker 
et mindre antall forklaringsvariable. Etter å ha evaluert 
modellenes treffsikkerhet og prediksjonsevne, beskriver 
vi kort hvordan bankenes bokførte utlånstap kan frem-
skrives. Artikkelen avsluttes med en oppsummering.

2. Kort om den opprinnelige 
SEBRA-modellen

I den opprinnelige SEBRA-modellen blir sannsynlig-
heten for konkurs i hovedsak modellert med nøkkeltall 
som beskriver foretakets inntjening, soliditet og likvi-
ditet, se Eklund et al. (2001). Modellens prediksjoner 
drives dermed av forhold som gjenspeiler sentrale 
bedriftsøkonomiske forhold i det enkelte foretak. Slike 
forhold vil alltid være avgjørende for foretakets evne 
til å innfri sine betalingsforpliktelser. I tillegg til 
økonomiske nøkkeltall, inkluderer modellen mål for 
foretakenes størrelse og alder, samt bransjevariable 
basert på aggregater av de økonomiske nøkkeltallene. 
Det er nyttig å skille mellom variable som gjenspeiler 
bedriftsøkonomiske forhold og variable som er mer 
indirekte knyttet til disse forholdene, men likevel bidrar 
til modellens samlede forklaringskraft. Eksempler på 
sistnevnte variable er omfanget av offentlige avgifter, 
leverandørgjeld og avsatt utbytte.

Modellen omfatter ikke tilleggsinformasjon som beta-
lingsanmerkninger, manglende revisorgodkjenning eller 
forsinket/utelatt årsregnskap. Det sikrer at modellen i 
større grad vektlegger de økonomiske faktorene bak 
risikoutviklingen, noe som er viktig siden modellens 
anvendelse i hovedsak er å bidra til forståelsen av kre-
dittrisikoutviklingen. I tillegg vil det være svært vanske-
lig å fremskrive slike variable. Modellen blir også mer 
stabil, siden registreringskvaliteten av slik tilleggsinfor-
masjon erfaringsmessig varierer fra år til år. Modellen 
tar ikke eksplisitt hensyn til historiske forskjeller i 
konkurshyppigheten mellom bransjer. Disse forskjel-
lene fanges opp gjennom variable for bransjevise gjen-
nomsnitt og varianser av basisnøkkeltallene basert på 
en finmasket bransjeinndeling. På denne måten kan 
endringer i risikonivået i ulike bransjer fanges opp, og 
modellen blir mindre tilbakeskuende. 

Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren 
– videreutvikling av SEBRA-modellen
Eivind Bernhardsen, konsulent, og Kai Larsen, spesialrådgiver, Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank1

1  Takk til Kåre Hagelund, Kjell Bjørn Nordal, Snorre Evjen, Arild Lund, Bjørn Helge Vatne og Bjørne Dyre Syversten for nyttige kommentarer og innspill.
2  SEBRA står for System for Edb-Basert RegnskapsAnalyse.
3  Se blant annet Frøyland og Larsen (2002), Bernhardsen og Larsen (2002), og Larsen og Bjerkeland (2005).
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Norges Bank har siden 2001 brukt en empirisk modell, SEBRA-modellen2, til å anslå sannsynligheter for 
konkurs i norske aksjeselskap . Modellen brukes også til å anslå bankenes forventede utlånstap til foretak i 
ulike næringer . I denne artikkelen presenterer vi to nye modellversjoner: en utvidet versjon av den opprin-
nelige modellen og en basisversjon som i mindre grad bruker variable som samvarierer med foretakets stør-
relse . Vi viser at basisversjonen egner seg bedre til prediksjoner og fremskrivninger av bankenes samlede 
utlånstap . Treffsikkerheten for konkurser er imidlertid noe lavere på foretaksnivå . I analyser som vektlegger 
konkurser fremfor aggregerte utlånstap, er den utvidede versjonen bedre egnet .



3. Behovet for videreutvikling av 
SEBRA-modellen

Den lange erfaringen i bruken av SEBRA-modellen har 
ført til at vi har oppdaget ulike svakheter ved den. I dette 
avsnittet diskuterer vi de viktigste behovene for forbed-
ring. Det er også andre grunner til å vurdere modellen 
på nytt. For eksempel kan måten forklaringsvariablene 
måles på i foretakenes årsregnskaper, ha endret seg 
over tid, blant annet som følge av nye regnskapsregler. 
Videre kan det ha oppstått endringer i konkursregistre-
ringen over tid. Tilgang på nye og flere data er også et 
forhold som gjør videreutvikling av modellen ønskelig.

Bedre	prediksjoner	for	tapsrisikoen	til	
store	foretak
Risikoen for tap er ikke det samme som risikoen for 
konkurs. Treffsikkerheten for konkurs på foretaksnivå 
i den opprinnelige SEBRA-modellen har generelt vært 
god og stabil over tid. I den opprinnelige SEBRA-
modellen er størrelse (målt som logaritmen av totale 
eiendeler) med som forklaringsvariabel. Det viser seg 
at små foretak oftere åpner konkurs enn store foretak 
for gitte verdier på de andre forklaringsvariablene. 
Hvis denne størrelseseffekten i mindre grad gjelder for 
misligholds- og tapsengasjementer, vil det være proble-
matisk å bruke konkurs som erstatningsvariabel for tap 
i en modell som bruker størrelse som forklaringsfaktor. 
En slik modell vil overvurdere effekten av størrelse på 
mislighold og tap. Små foretak har ofte lite bankgjeld 
målt i kroner. I mange tilfeller er det derfor skattemyn-
dighetene eller leverandørene som tar kostnaden med å 
begjære slike foretak konkurs. Ved problemer i større 
låneengasjementer kan imidlertid bankene se seg tjent 
med en aktiv forhandlingsrolle. Det kan resultere i 
bokføring av tap for hele eller deler av engasjementet 
uten at foretaket nødvendigvis trekkes til skifteretten og 
begjæres konkurs.

Mislighold er sannsynligvis en bedre tapsindikator 
enn konkurs. Vi har kun informasjon om mislighold 
for et begrenset utvalg foretak, og kan derfor ikke 
bruke mislighold for å estimere modellen. Utvalget kan 
imidlertid brukes til å undersøke vår hypotese knyttet 
til foretakenes størrelse. De grå søylene i figur 1 viser 
henholdsvis ikke-konkurs observasjoner (0) og registrerte 
konkurser (1) for foretak av ulik størrelse som alle har 
fått klassifisert sitt lån som misligholdt. Den røde kur-
ven er et anslag på sannsynligheten for konkurs gitt 
mislighold. Vi ser at sannsynligheten for konkurs gitt 
mislighold ligger stabilt på rundt 40 prosent for foretak 
med mindre enn 10 millioner kroner i totale eiendeler.4 
Etter det begynner sannsynligheten å avta betydelig.

Den opprinnelige SEBRA-modellen inkluderer for-
klaringsvariable som enten direkte eller indirekte rela-
terer seg til foretakets størrelse. Det betyr at et foretak 
med svak inntjening og soliditet uansett blir tilordnet 

lav konkurssannsynlighet hvis det er tilstrekkelig stort. 
Ifølge vår hypotese om betydningen av størrelse, som vi 
understøtter med figur 1, kan den faktiske tapsrisikoen 
være betydelig høyere for slike foretak. En systematisk 
undervurdering av tapsrisikoen i store foretak er spesi-
elt problematisk i analyser av finansiell stabilitet, fordi 
store foretak vektes høyt i beregninger av forventet 
utlånstap. Siden modellen er ikke-lineær, vil en under-
vurdering av risikoen føre til en undervurdering av alle 
forklaringsvariablene i modellen.

Ved å utvikle en modell som legger mindre vekt på vari-
able som er relatert til foretakets størrelse, kan undervurde-
ringen av tapsrisikoen knyttet til store foretak, begrenses. 
Eksempler på variable i SEBRA-modellen som er direkte 
eller indirekte relatert til foretakets størrelse, er sum eien-
deler, omfanget av leverandørgjeld og ubetalte offentlige 
forpliktelser i forhold til totalkapitalen.

Den opprinnelige SEBRA-modellen fanger i stor grad 
opp den kraftige økningen i bankenes bokførte utlåns-
tap under bankkrisen. Den neste økningen i bankenes 
utlånstap, som kom i 2002 og 2003, fanges ikke like 
godt opp. I disse årene var det en midlertidig svekkelse 
av konkurransekraften til mange store eksportbedrifter. 
Mindre – og ofte skjermede – bedrifter er i større grad 
avhengig av den innenlandske kjøpekraften, som svek-
ket seg lite. Undervurderingen av tapsrisikoen ved utlån 
til store foretak kan ha bidratt til at økningen i bankenes 
samlede utlånstap bare i begrenset grad ble fanget opp 
av modellen i denne perioden. I kapittel 4 beskriver vi 
en forenklet versjon av SEBRA-modellen som forsøker 
å ta hensyn til disse forholdene.

Unngå	uønskede	virkninger	av	endringer	
i	skatteregimet	for	utbytte
Den opprinnelige SEBRA-modellen inkluderer en indi-
katorvariabel for avsatt aksjeutbytte for å fange opp 
forventninger til fremtidig inntjening. Beskatningen 
av utbytte har endret seg over tid. Blant annet ble det 
i 2006 innført skatt på uttak av personlig utbytte over 
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4  Det vil si logaritmen av sum eiendeler (målt i tusen kroner) mindre enn om lag 9 i figur 1.



et fastsatt skjermingsfradrag. Innføringen var varslet 
flere år i forveien og har trolig hatt innvirkning på fore-
takenes utbytteavsetninger helt fra 2003-regnskapene.5 
Når utbyttene reflekterer skattetilpasning fremfor inn-
tjeningsforventninger, gir utbyttevariabelen uønskede 
bidrag til modellanslagene. Vi har derfor ikke tatt med 
utbyttevariabelen i de to nye modellvariantene.

Bedre	tilrettelegging	for	fremskrivninger	
og	stresstester
Fremskrivninger og stresstester av bankenes utlånstap 
blir stadig viktigere i analyser av finansiell stabilitet. 
Norges Bank har de siste årene brukt en regnskapstek-
nisk fremskrivnings- og stresstestingsmetode sammen 
med SEBRA-modellen. Metoden er blant annet brukt 
i arbeidet med IMFs stresstesting av norsk finansiell 
sektor, se Hagen et al. (2005), og til stresstestanalyser i 
rapporten Finansiell stabilitet.

En viktig utfordring i slike analyser er å finne en 
god måte å fremskrive nøkkeltallene på. En modell 
som inkluderer mange forklaringsvariable, er vanske-
ligere å fremskrive enn en modell med få variable. 
Det er også lettere å fremskrive basisnøkkeltallene for 
risikodriverne inntjening, soliditet og likviditet, enn 
variable som mer indirekte reflekterer disse driverne. 
Videre vil det være enklere å forklare hva som skjer i 
fremskrivningene. Behovet for en mer hensiktsmessig 
fremskrivningsmetode er en viktig årsak til at vi har 
valgt å utvikle en forenklet versjon av den opprinnelige 
SEBRA-modellen.

4. To nye versjoner av SEBRA-
modellen

Vi har utviklet to nye versjoner av SEBRA-modellen: 
SEBRA-basis og SEBRA-utvidet, se tabell 1. Tabellen 
viser hvilke forklaringsvariable som inngår i de to 
modellene.

SEBRA-basis
Basisversjonen inkluderer de opprinnelige basisnøkkel-
tallene for inntjening, soliditet og likviditet. Som i den 
opprinnelige modellen inkluderer den også foretakets 
alder og en modifisert indikatorvariabel for svekket 
egenkapital.6 Vi introduserer dessuten et sett bransje-
variable, basert på basisnøkkeltallene for inntjening 
og soliditet, som i større grad enn i den opprinnelige 
modellen varierer over tid. Tidligere ble bransjevaria-
blene beregnet for hele estimeringsperioden. Vi bereg-
ner nå de fleste bransjevariablene på årlig basis.

Konkurssannsynlighetene for større bedrifter blir i 
SEBRA-basis gjennomgående anslått å være høyere 
enn i den opprinnelige SEBRA-modellen og i SEBRA-
utvidet. Det skyldes hovedsakelig at SEBRA-basis i 
mindre grad inkluderer størrelsesrelaterte variabler 
som, andre ting likt, bidrar til å trekke ned konkurs-
sannsynligheten til store foretak (se diskusjonen over). 
Gjennomsnittlig konkurssannsynlighet er imidlertid den 
samme i de ulike modellversjonene.7

SEBRA-utvidet
Den utvidede versjonen er lik basisversjonen, men har i 
tillegg med variablene for omfanget av leverandørgjeld, 
ubetalte offentlige avgifter og størrelse. Disse variable-
ne er enten direkte eller indirekte relatert til foretakets 
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5   Utbytte avsatt i årsregnskapet for år t blir utbetalt og kommer til beskatning i år t+1.
6  Ved beregning av variabelen justerer vi innskutt egenkapital for historiske nedskrivninger. Dette er gjort for å motvirke effekter av foretakenes tilpasning i etterkant av innføringen av skatt på 

 personlig utbytte fra 1.1.2006. Gitt at visse kriterier er oppfylt, kan aksjonærene fortsatt ta ut utbytte skattefritt ved å skrive ned den innskutte egenkapitalen
7  I logitmodellen vil gjennomsnittlig predikert konkurssannsynlighet alltid falle sammen med den samlede konkurshyppigheten i estimeringsutvalget. En oppvekting av risikoen i store foretak  
 medfører en (marginal) nedvekting av risikoen i (det store antallet) små foretak, slik at gjennomsnittsannsynligheten forblir uendret.

Tabell 1. Variabler som inngår i SEBRA-basis (møkere tonet felt) og SEBRA-utvidet (hele tabellen)

Variabeldefinisjon Variabeltype  Varierer over

Ordinært resultat før av- og nedskrivninger i  Nøkkeltall Foretak/år
prosent av total gjeld Gjennomsnitt Bransje/år
 Standardavvik Bransje/år
 Korrelasjon med Norgesporteføljen Bransje

Egenkapital i prosent av totalkapital Nøkkeltall Foretak/år
 Gjennomsnitt Bransje/år
Innskutt egenkapital mindre enn bokført egenkapital Indikator Foretak/år

Likvider minus kortsiktig gjeld i prosent av omsetning Nøkkeltall Foretak/år

Alder (år) = 1, 2, 3,….,8 Indikatorer Foretak/år

Sum eiendeler i faste kroner Nøkkeltall Foretak/år

Leverandørgjeld i prosent av totalkapital Nøkkeltall Foretak/år

Skyldige offentlige avgifter i prosent av totalkapital Nøkkeltall  Foretak/år



størrelse. Utbyttevariabelen ekskluderes i begge de nye 
modellvariantene.

Datagrunnlag	og	metodebruk8

Vi bruker økonomiske nøkkeltall basert på foretakenes 
årsregnskaper og informasjon om foretakenes alder, 
størrelse og bransjetilhørighet til å estimere modellene. 
I utgangspunktet er alle norske ikke-finansielle aksje-
selskaper med totale eiendeler over en halv million kro-
ner med i utvalget. Noen foretak faller imidlertid ut som 
følge av mangelfulle regnskap. Estimeringsperioden er 
fra 1990 til 2002. Variabelen som forklares er definert 
ved sammenfallet av begivenhetene: «Bedriften slutter 
å levere regnskap neste år» og «Konkurs åpnes». I om 
lag 20 prosent av tilfellene åpnes konkurs 3 år etter det 
siste leverte regnskapet. Det betyr at modellen bare kan 
testes og reestimeres på regnskap som ligger 2 til 3 år i 
forkant av siste tilgjengelige regnskap. Totalt er det om 
lag 1 million årsregnskap med i estimeringsutvalget, 
hvorav om lag 20 000 representerer konkursobservasjo-
ner. Som i den opprinnelige SEBRA-modellen bruker vi 
en generalisert logit-modell for å estimere sannsynlig-
heten for at et foretak åpner konkurs.9

5. SEBRA-modellenes treffsikkerhet
Treffsikkerhet	på	foretaksnivå
I evalueringen av konkursprediksjonsmodeller er det 

vanlig å bestemme et avskjæringsnivå for prediker-
te konkurssannsynligheter slik at alle observasjoner 
som ligger over nivået klassifiseres som konkurs og 
alle som ligger under klassifiseres som ikke-konkurs. 
Avskjæringsnivået kan for eksempel settes slik at 
andelen riktig predikerte konkurs- og ikke-konkurs-
observasjoner er like for begge størrelsene (balanserte 
treffprosenter), se figur 2.

Treffprosentene er gjennomgående lavere for SEBRA-
basis enn for SEBRA-utvidet, men forskjellene er 
små.10 Det betyr ikke at modellvariantene tilordner 
hvert foretak lik konkurssannsynlighet eller plukker ut 
de samme konkursene. Anslagene for enkeltforetak kan 
være svært forskjellige. Treffprosentene for SEBRA-
utvidet er omtrent som for den opprinnelige modellen.

Hvilke av de to nye modellversjonene som tilnær-
mer faktiske tapssannsynligheter best, avhenger av i 
hvor stor grad konkurs er en god erstatningsvariabel 
for mislighold og tap. Hvis konkurs anses som en god 
erstatningsvariabel for både store og små foretak, bør vi 
legge mest vekt på klassifiseringen til SEBRA-utvidet. 
I motsatt fall bør vi legge mest vekt på klassifiseringen 
til SEBRA-basis.

I figur 3 og 4 vises gjennomsnittlige konkurssannsyn-
ligheter og faktiske konkursfrekvenser for 1990 og 2002 
for foretak inndelt i åtte risikogrupper etter høy/lav kon-
kurssannsynlighet (se tabell 2 for inndelingskriterier). 
Vi har valgt 1990 og 2002 fordi disse to årene represen-
terer det første og siste året i estimeringsutvalget, men 
tilsvarende resultater gjelder for alle årene i utvalget. 
Samsvaret mellom predikerte konkurssannsynligheter 
og faktiske konkursfrekvenser i de ulike risikogruppene 
er generelt godt gjennom hele estimeringsperioden.

Treffsikkerhet	på	aggregert	nivå

Analysen over indikerer at de to nye SEBRA-model-
lene har god prediksjonsevne på foretaksnivå. Figurene 
antyder også at forskjellene mellom de to modellvarian-
tene er små. Forskjellene mellom modellene blir større 
når vi vekter konkurssannsynlighetene med gjelden i 
hvert foretak, se tabell 2. Vi ser her at mesteparten av 
bankgjelden ligger i de lave risikogruppene for begge 
modellene. Men fordi store foretak tildeles høyere 
konkurssannsynlighet i SEBRA-basis, ligger en relativt 

Figur 2 Balansert treffprosent og avskjæringsnivå for de to 
SEBRA-modellene. Prosent. Årstall. 1990-2003
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8  Et teknisk notat som beskriver de nye modellvariantene i mer detalj, vil etter hvert bli gjort tilgjengelig
9  Metoden klassifiseres som en parametrisk «generalized additive model» (GAM). Modellen beskrives i Bernhardsen (2001) og Eklund et al. (2001). Berg (2007) estimerer en ikke-parametrisk  
 GAM for konkurser i Norge der det blant annet tas utgangspunkt i nøkkeltall fra SEBRA. 

10  Modellenes treffsikkerhet kan også evalueres for alle avskjæringsnivåer ved en såkalt ROC-analyse. Treffprosenter for henholdsvis konkurs og ikke-konkurs observasjoner plottes mot hverandre  
 og arealet under den plottede kurven beregnes. En helt tilfeldig klassifisering vil gi en ROC-verdi på 50 prosent i store utvalg, mens en verdi på 100 prosent viser perfekt klassifisering. ROC- 
 verdien for SEBRA-basis og SEBRA-utvidet er henholdsvis 88 og 89 prosent.  

Tabell 2. Andel av bankgjeld i ulike risikogrupper. Prosent

Risikogruppe 1 2 3 4 5 6 7 8
Konkurssannsynlighet  P > 20 20 > P > 10 10 > P > 5  5 > P > 2 2 > P > 1 1 > P > 0,5 0,5 > P > 0,1 P < 0,1
i prosent (P)

SEBRA-basis 0,01 0,10 0,35 3,60 4,74 15,96 66,81 8,44

SEBRA-utvidet 0,01 0,06 0,21 0,93 1,83 4,42 23,75 68,79
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større andel av gjelden i de høye risikogruppene i denne 
modellen.

Figur 5 viser gjennomsnittlige predikerte konkurs-
sannsynligheter for de to modellene og andelen faktiske 
konkurser for hvert år i estimeringsperioden. De fak-
tiske konkursene er representert med det siste leverte 
regnskapet for konkursforetakene, heretter kalt kon-
kursregnskapet. Det kan være opptil tre år mellom siste 
leverte regnskap og konkursåpningen, slik at vi i siste 
tilgjengelige regnskapsår t kun kan foreta en fullstendig 
opptelling fram til år t-3. (Med 2006-data tilgjenge-
lige kan vi altså telle opp hvilke regnskap i 2003 som 
er konkursregnskap.) Med unntak av årene 1992 og 
2000–2001, hvor de predikerte konkurssannsynlighe-
tene er henholdsvis høyere og lavere enn de faktiske 
konkursregnskapene, er samsvaret mellom predikerte 
og faktiske konkursregnskaper godt. Det indikerer at 
begge SEBRA-modellene lykkes godt i å predikere den 
aggregerte konkursandelen i foretakssektoren.

Bankenes bokførte utlånstap bestemmes av størrelsen 
på tapsengasjementene (potensielle utlånstap) og hvor 
stor andel av hvert tapsengasjement som går tapt (taps-
grad). Vi har ikke opplysninger om tapsengasjementer 
på foretaksnivå, og kan derfor ikke måle de potensielle 

utlånstapene direkte. Vi vet imidlertid at de vil være 
større enn gjelden i konkursregnskapene, fordi bankene 
også vil ha tap på foretak som ikke går konkurs. Vi kan 
også summere gjelden i alle avgangsregnskapene, det 
vil si regnskapene til foretak som går konkurs, avvikler 
driften av andre årsaker eller blir kjøpt opp, se figur 6. 
Mange av avgangsforetakene som ikke går konkurs, 
innfrir gjelden før de avvikler driften eller blir kjøpt 
opp. På den annen side kan det også være tap knyttet 
til foretak som fortsetter driften. Vår vurdering er at 
de potensielle utlånstapene ligger nærmere summen av 
gjelden i alle avgangsregnskapene enn gjelden i kon-
kursregnskapene alene.

Ved å vekte konkurssannsynlighetene med gjelden 
i hvert foretak og deretter summere over alle foretak, 
får vi et anslag for forventede potensielle utlånstap ved 
konkurs. For å ta høyde for at de faktiske tapene er 
større enn tapene knyttet til konkurs, har vi valgt å opp-
skalere konkurssannsynlighetene.11 I figur 6 viser vi de 
forventede potensielle utlånstapene etter denne oppska-
leringen. Vi ser at anslagene ifølge SEBRA-basis ligger 
tett opptil den samlede gjelden i konkurs- og avgangs-
regnskapene, mens anslagene ifølge SEBRA-utvidet 
ligger relativt nær gjelden i konkursregnskapene. Siden 

11  Vi har få holdepunkter for hvordan vi best kan oppskalere nivåene for konkurssannsynlighetene i SEBRA til taps- eller misligholdssannsynligheter. 

     Faktoren er anslått til 2 i en enkel statistisk modell for feilklassifisering i Bernhardsen (2001).

Figur 5 Faktiske konkursregnskap og gjennomsnittlige prediksjoner. 
Prosent av bestand og prosentsannsynligheter. Årstall. 1990-2003
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Figur 3 Konkurssannsynligheter fra SEBRA-basis og SEBRA-utvidet, 
og faktiske konkurser i ulike risikoklasser. 1990
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gjelden i konkursregnskapene representerer en absolutt 
nedre grense for potensielle utlånstap, har vi større tillit 
til anslagene ifølge SEBRA-basis.

Figur 7 viser anslag for potensielle utlånstap i de to 
modellene og bankenes bokførte utlånstap.12 I bankenes 
regnskaper fremkommer de bokførte utlånstapene som 
endringer i tapsavsetninger minus tilbakeføringer av 
tidligere avsatte tap pluss nye tap.13 For vårt formål er 
det mer hensiktsmessig å betrakte de bokførte utlånsta-
pene som et produkt av størrelsen på tapsengasjemente-
ne og hvor stor andel av hvert tapsengasjement som går 
tapt (tapsgrad). Ved å dividere de bokførte utlånstapene 
med anslagene for potensielle utlånstap får vi et mål for 
den gjennomsnittlige tapsgraden i makro, se figur 8. I 
litteraturen rapporteres den gjennomsnittlige tapsgraden 
i ulike land sjelden større enn 60 prosent og sjelden 
mindre enn 10 prosent.14 Basert på dette, virker nivået 
på tapsgraden ifølge SEBRA-basis mer realistisk enn 

ifølge SEBRA-utvidet. Årsaken til at tapsgraden i figur 
8 estimeres til null i enkelte år, er tilbakeføringer av 
tidligere avsatte tap. Også samsvaret med utviklingen i 
de bokførte utlånstapene over tid er bedre for SEBRA-
basis, se figur 7.

Hovedårsaken til at SEBRA-basis treffer bedre både 
med hensyn til nivået på og utviklingen av bankenes 
samlede utlånstap, er at den vekter ned betydningen av 
foretakets størrelse (se diskusjonen over). Resultatene 
tilsier at vi bør bruke SEBRA-basis i fremskrivninger 
av bankenes utlånstap. Men siden treffsikkerheten for 
konkurser er noe lavere på foretaksnivå, vil vi i analyser 
som vektlegger konkurser fremfor aggregerte utlånstap 
bruke SEBRA-utvidet.

6. Fremskrivninger av bankenes 
utlånstap
Nøkkeltallene i den opprinnelige SEBRA-modellen 
kan fremskrives ved bruk av makroøkonomiske scena-
rioer fra Norges Banks makromodeller, se Frøyland og 
Larsen (2002). Dette gjør det mulig å beregne anslag 
for potensielle utlånstap fremover i tid. Slike anslag kan 
lages både for en referansebane og for ulike stresstest-
baner.

Norges Bank holder for tiden på med å videreutvikle 
fremskrivnings- og stresstestmodellene for bankenes 
utlånstap til foretakene. Bruk av SEBRA-basis vil gjøre 
det enklere å foreta fremskrivninger av foretakenes 
regnskaper, fordi vi bare trenger å fremskrive postene 
som inngår i beregning av basisnøkkeltallene for inn-
tjening, likviditet og soliditet. Endringene i modell- og 
fremskrivningsverktøyet vil trolig gi bedre anslag for 
bankenes utlånstap.

I arbeidet med videreutviklingen av fremskrivningene 
og stresstestene har vi funnet at tapsgraden lar seg godt 
fremskrive med en enkel dynamisk modell der endrin-
gen i næringseiendomspriser inngår som forklaringsfak-
tor. Dette er ikke så overraskende, siden bankenes utlån 
til foretak ofte er sikret med pant i næringseiendom. 
Redusert panteverdi gir bankene dårligere dekning av 
utestående på tapsengasjementer når pantet realiseres. 
Det er dessuten trolig at også andre typer sikkerheter 
kan være høyt korrelerte med næringseiendomsprisene.

I Finansiell stabilitet 2/2006 estimerte vi en relasjon 
for tapsgraden basert på den opprinnelige SEBRA-
modellen.15 Ifølge den estimerte modellen fører et fall 
i næringseiendomsprisene på 10 prosent isolert sett 
til en økning i tapsgraden på om lag 11 prosentpoeng. 
Tapsgraden trekker dessuten mot et konstant nivå på 35 
prosent over tid. Gitt den faktiske utviklingen i nærings-
eiendomsprisene, viser dynamiske anslag for tapsgra-
den svært gode tilnærminger både 2 og 3 år fram i tid. 

12 Vi har her forskjøvet modellanslagene med ett år. Dette er intuitivt fordi konkurssannsynlighetene beregnes med utgangspunkt i foretak som ennå ikke har gått 

 konkurs, se definisjonen av konkursbegivenheten i avsnitt 4.
13 Se side 31–32 i Finansiell stabilitet 2/2001 for en nærmere drøfting av bankenes utlånstap og tapsavsetningspraksis.
14  Se for eksempel Dermine og de Carvalho (2007).
15  Tapsgrad (t) = 0,085 + 0,76tapsgrad (t-1) – 1,09 ln(næringseiendomspriser).
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Figur 8 Anslag for tapsgrad. Prosent av utlån til 
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Dette indiker at vi kan gjøre gode anslag for bankenes 
utlånstap, forutsatt at vi klarer å fremskrive nøkkeltal-
lene i modellen.

7. Oppsummering

Vi har omtalt ulike behov som gir grunn til å videreutvi-
kle SEBRA-modellen. De viktigste behovene er å bedre 
anslagene for bankenes utlånstap og å få en modell som 
gjør det enklere å foreta fremskrivninger og stresstester. 
Vi har estimert og testet to nye versjoner av SEBRA-
modellen, SEBRA-basis og SEBRA-utvidet. De to 
modellversjonene representerer henholdsvis en forenk-
ling og en videreutvikling av den opprinnelige model-
len. SEBRA-basis har en marginalt dårligere treffpro-
sent enn SEBRA-utvidet for konkurser på foretaksnivå, 
men egner seg likevel bedre til å anslå bankenes poten-
sielle utlånstap. I tillegg er basisversjonen enklere å 
fremskrive med ulike baner for den makroøkonomiske 
utviklingen. Vi har vist at SEBRA-basis gir gode anslag 
for bankenes bokførte utlånstap. Fremover vil vi bruke 
SEBRA-basis i analyser av bankenes utlånstap, mens 
SEBRA-utvidet vil bli brukt i analyser som vektlegger 
konkurser fremfor aggregerte utlånstap. Norges Bank 
vil fortsette arbeidet med å videreutvikle fremskriv-
nings- og stresstestmodulen for bankenes utlånstap til 
foretakene.
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 og andre kollegaer i Norges Bank for nyttige bidrag.

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs
Ole-Christian Hillestad, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank1

Utviklingen i aksjekursene påvirkes blant annet av selskapenes drift, hvordan virksomheten er finansiert 
og risikopremien investorene krever . Artikkelen drøfter egenskaper ved og utviklingen i nøkkeltall for disse 
tre faktorene på Oslo Børs i perioden 1997 til 2007 . Driftsresultatene til børsselskapene er for tiden høye . 
Det er imidlertid indikasjoner på avmatning i inntjeningen . Børsselskapene har økt egenkapitalandelen og 
synes å være meget robuste . Mye av økningen i egenkapital er imidlertid immaterielle eiendeler . Selv med 
denne økningen i bokført egenkapital har rentabiliteten holdt seg historisk høy . Verdsettingsmål gir et noe 
blandet bilde av prisingen av aksjene på Oslo Børs . Vi argumenterer for at det kan være nyttig å bruke 
verdsettingsmål som korrigerer for syklisk høy inntjening og kanskje også for endringer i sammensetningen 
av egenkapitalen i selskapene .

1  Innledning
Norges Bank følger utviklingen i det norske aksjemar-
kedet. Det har tre årsaker. For det første kan utviklingen 
i aksjekurser, emisjoner og børsselskapenes regnskaper 
gi oss informasjon om konjunkturutviklingen. For det 
andre gir slik informasjon indikasjoner om den gene-
relle utviklingen i norske foretak. Den er viktig for ban-
kenes inntjening og derfor for finansiell stabilitet. For 
det tredje kan utviklingen på Oslo Børs også ha direkte 
betydning for finansiell stabilitet. Finansinstitusjoner 
har inntekter fra aksjeomsetning og tilrettelegging av 
emisjoner, og kursendringer påvirker verdien av aksjer 
på finansinstitusjonenes balanser. I tillegg er børsen 
en kilde til finansiering både for finansinstitusjoner og 
andre foretak.

Dette motiverer analyser av drivkrefter for aksje-
kursene. Finansteorien sier at aksjekursene gjenspeiler 
nåverdien av den forventede kontantstrømmen fra sel-
skapene til aksjonærene. Fem forhold er spesielt avgjø-
rende for størrelsen på nåverdien:

- Verdiskaping
- Lønnskostnader
- Finansiering
- Skatt
- Avkastningskrav / markedets verdsetting

Viktigst er verdiskapingen i selskapene. Verdiskap-
ingen avgjør størrelsen på det som blir til fordeling 
mellom interessentene i selskapene. Verdiskapingen 
kan defineres som driftsinntekter minus driftskostnader 
unntatt lønnskostnader. Driftskostnader unntatt lønns-
kostnader er verdier skapt utenfor selskapet. Mye av 
verdiskapingen i selskapene tilfaller lønnsmottakerne 
i form av lønnsinntekter (og staten i form av inntekts-
skatt). Driftsresultatet er driftsinntektene fratrukket alle 
driftskostnadene, også lønn. Driftsresultatet er den del 
av verdiskapingen som tilfaller kapitaleierne (og staten 
i form av bedrifts- og kapitalskatter). Lønnsmottakene 
har ofte et klart definert avtalefestet krav. Kapitaleierne 
har derfor både størst risiko og størst gevinstpotensial 
ved variasjoner i verdiskapingen.

Finansiering er bestemmende for hvordan driftsre-

sultatet fordeles mellom kapitaleierne. Økt gjeldsfinan-
siering kan muliggjøre økt verdiskaping for et gitt nivå 
på egenkapitalen. Samtidig vil endringer i rentenivået 
få større konsekvenser for størrelsen på den andelen av 
driftsresultatet som aksjonærene sitter igjen med.

Formålet med artikkelen er å drøfte nøkkeltall som 
kan belyse utviklingen i driftsresultat, finansielle for-
hold og avkastningskravet til investorene (markedets 
verdsetting av aksjene). Vi drøfter den aktuelle utviklin-
gen i nøkkeltallene basert på et egenutviklet datasett.

Artikkelen har følgende struktur: I kapittel to gis 
det teoretisk motivasjon for å studere regnskaper og 
nøkkeltall som omtales senere. I kapittel tre omtales 
datasettet. Deretter drøftes hvordan den fundamentale 
utviklingen i selskapene samlet kan vurderes. Vi drøfter 
utviklingen i selskapenes driftsresultater og finansiering 
i kapittel fire og fem, og ser i kapittel seks på hvordan 
disse forholdene til sammen påvirker avkastningen på 
egenkapitalen. I kapittel syv drøfter vi hvordan mar-
kedets prising av aksjene kan vurderes relativt til fun-
damentale forhold. Et sentralt spørsmål er om verdset-
tingsindikatorer reflekterer variasjoner i risikopremien 
på aksjer. Kapittel åtte oppsummerer artikkelen.

2. Aksjekurser, inntjening og 
risikopremie
Forholdet mellom aksjekurser, inntjeningsutvikling og 
risikopremie kan belyses ved enkle prisingsmodeller for 
aksjer. Både Gordons formel og EVA-modellen bygger 
på en antagelse om at verdien på aksjer er lik nåverdien 
av kontantstrømmen til aksjonærene.

Gordons	formel

I Gordons formel antas det at prisen på aksjer er lik 
nåverdien av alle fremtidige dividender (utbytter). På 
tidspunkt t er aksjekursen Pt og dividenden Dt. Det antas 
at aksjer gir årlige dividender som vokser med en årlig 
konstant rate lik g. Hvis avkastningskravet til aksjer er 
lik k, kan sammenhengen mellom aksjekurs, dividende, 
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dividendevekst og avkastningskrav uttrykkes slik:

    
                (1)

Det er rimelig å anta at avkastningskravet for aksjer 
er høyere enn for risikofrie investeringsalternativer. Det 
er derfor vanlig å splitte avkastningskravet i langsiktig 
risikofri rente (r) og en risikopremie (rp). Risikopremien 
er en markedsbestemt ekstra kompensasjon investorer 
krever for å ta aksjerisiko.
    
                            (2)

Det at dividenden i ligning (1) vokser med en kon-
stant rate (g), betyr at det i denne modellen ikke er 
usikkerhet knyttet til fremtidige dividender. Det er en 
antagelse som forenkler framstillingen. I realiteten er 
det usikkerhet knyttet til dividenden som er grunnen til 
at investorene krever en risikopremie (rp) som i ligning 
(2). Hvis en konstant prosentandel (b) av inntjeningen 
(E) holdes tilbake i aksjeselskapene, mens resten utbeta-
les som dividende, har vi følgende sammenheng mellom 
inntjening og dividende:

                                       (3)

Ligning (1) kan da uttrykkes slik:

                                                   (4)

Dette innebærer at aksjekurser og inntjening skal 
utvikle seg proporsjonalt i forhold til hverandre. Eller 
at aksjekursen skal være gitt av resultatet til selskapene 
multiplisert med en konstant faktor, den mye omtalte 
P/E-multiplikatoren2 (brøken i ligning (4)). Denne stør-
relsen kommer vi tilbake til når vi drøfter verdsetting i 
kapittel seks.

Det er imidlertid nyttig nå å merke seg betydningen 
av usikkerhet for verdsetting av aksjer. Det er rimelig 
å tro at faktorene i nevneren i ligning (4) vil ha størst 
betydning for nivået på P/E. Ser man bort fra kortsiktige 
variasjoner, kan det være grunn til å tro at både rente-
nivået (r) og inntjeningsveksten for hele aksjemarkedet 
(g) i noen grad vil avhenge av nominell vekst i økono-
mien. Hvis det er slik at effekten på P/E av endring i 
rentenivå og vekst i noen grad kansellerer hverandre, 
vil eventuelle variasjoner i risikopremien (rp) bli mer 
avgjørende for variasjoner i nivået på P/E. Høy (lav) 
P/E vil da kunne henge sammen med lav (høy) risiko-
premie.

EVA-modellen,	eller	unormal	avkastning
EVA-modellen er en alternativ måte å beregne nåverdi-
en av egenkapitalen på. EVA står for «Economic Value 
Added». Modellen tar utgangspunkt i at nåverdien av 
kontantstrømmen til aksjonærene er lik bokført verdi 
når egenkapitalavkastningen er lik avkastningskravet. 
Verdien av aksjene kan da beregnes som bokført verdi 
(B) pluss nåverdien av forskjellen mellom egenkapi-
talavkastningen og avkastningskravet til egenkapitalen.

      (5)

rt
EK er egenkapitalavkastning år t, eller resultat i 

prosent av bokført kapital Forskjellen 
mellom egenkapitalavkastning og avkastningskravet 
er den unormale avkastningen eller «Economic Value 
Added». I forhold til Gordons modell, som blant annet 
krever at man har en oppfatning av (den konstante) 
dividendeveksten til evig tid, er det en fordel med EVA-
modellen at den tar utgangspunkt i regnskapsstørrelser 
som er kjent (Bt) og utsiktene kun for de nærmeste 
årene. Modellen er også mer fleksibel ved at den kan 
fange opp kortsiktige variasjoner i inntjeningen som 
kan ha både betydelig positiv og negativ verdi. Unormal 
avkastning antas ikke å være opprettholdbar over tid, 
blant annet fordi investorene over tid vil flytte kapital 
fra dårlige til gode prosjekter.

Anta at resultat og bokført verdi vokser med en kon-
stant rate (g), og at avviket mellom egenkapitalavkastning 
og avkastningskrav er konstant i n perioder. Med disse for-
enklingene kan sammenhengen mellom aksjekurs, bokført 
verdi, avkastningskrav og egenkapitalavkastning finnes 
ved hjelp av formelen for en endelig rekke.3

      
                                                                       (6)

Kursnivå høyere (lavere) enn bokført verdi skyldes 
at egenkapitalavkastningen i en periode antas å bli høy-
ere (lavere) enn avkastningskravet. Dette kan forårsakes av 
variasjon i inntjening og/eller avkastningskrav. Vi vil senere 
se at egenkapitalavkastningen varierer mye. Mye mer enn 
det er rimelig å anta at avkastningskravet varierer. En gitt 
variasjon i avkastningskravet vil imidlertid gi sterkere utslag 
enn tilsvarende variasjon i egenkapitalavkastningen, fordi 
avkastningskravet også påvirker brøken i ligning (6).

I kapittel seks vil vi drøfte verdsettingsindikatoren P/B4, og 
med litt omskriving av ligning (6) ser vi at bruk av verdsettings-
indikatoren P/B kan være konsistent med EVA-modellen:

 (7)
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2   P/E har sitt opphav fra engelsk og står for «price / earnings». På norsk: kurs / inntjening.
3   Se for eksempel Knut Boye: Verdiberegninger på grunnlag av kontantoverskudd og unormal avkastning, Praktisk økonomi & finans, Årg. 15, nr. 2, 1999.
4   P/B har også opprinnelse fra engelsk, og står for «price / book value» eller «aksjekurs / bokført verdi» på norsk.



P e n g e r  o g  K r e d i t t  2 / 2 0 0 7

69

5  Se for eksempel Clifford Asness: Fight the FED Modell, The Journal of Portfolio Management, Fall 2003.
6  Se for eksempel J.H Cochrane.: New facts in finance, Economic Perspectives, vol. 23 no. 3, Federal Reserve Bank of Chicago 1999 og Randi Næs og Johannes 
    Skjeltorp: Har aksjepremien krympet?, Økonomisk Forum nr. 5, 2005.
7  Heretter omtales bokførte verdier ofte som bokverdi.

Mens vi på bakgrunn av Gordon-modellen viste 
at høy (lav) P/E kunne henge sammen med lav (høy) 
risikopremie, kan vi av ligning (7) se at EVA-model-
len indikerer at også høy (lav) P/B kan henge sammen 
med lav (høy) risikopremie. Riktignok vil både teller og 
nevner i brøken i ligning (7) stige med økt risikopremie 
men effekt i nevner vil dominere effekt i teller.

Lærdom	fra	modellene	og	fakta	fra	Oslo	
Børs

Begge modellene viser at det bør være en positiv sam-
menheng mellom årsresultat og aksjekurs på lang sikt. 
Dette stemmer også med det bildet man får i figur 1, 
og motiverer de senere analysene i artikkelen. På kort 
sikt er det imidlertid ikke slik at økte resultater gir en 
økning i aksjekursen. Det som driver aksjekursene er 
ny informasjon om selskapene. Det betyr blant annet at 
offentliggjøring av gode resultater ikke er kursdrivende 
hvis resultatene er som forventet. Forventes det gode 
resultater, er resultatveksten priset inn ved offentliggjø-
ring og resultatveksten det siste året vil derfor også være 
reflektert i kursutviklingen over perioden.

Figur 1 viser kursutviklingen, resultat etter skatt og 
bokførte verdier for selskapene i OBX-indeksen siden 
1997. Regnskapsstørrelsene drøftes mer inngående i 
neste kapittel. Her nøyer vi oss med å nevne at resultat 
etter skatt (sort linje) svarer til E i ligning (4). Dersom 
Gordons formel hadde stemt med virkeligheten, skulle 
kursindeksen og resultat etter skatt utviklet seg pro-
porsjonalt. Den gule og blå linjen i figur 1 hadde da 
ligget oppå hverandre. Når dette ikke er tilfellet, kan 
det i teorien skyldes at avkastningskravet (k) og/eller 
inntjeningsveksten (g) ikke er konstant. Det at resul-
tatet varierer mer enn kursutviklingen, tyder på at mye 
av variasjonen i P/E for Oslo Børs skyldes kortsiktige 
variasjoner i inntjeningen snarere enn variasjoner i risi-

kopremien. Perioder med god inntjening etterfølges 
gjerne av perioder med svakere inntjening.

Med unntak av at begge de to verdsettingsmodellene 
vi har drøftet, gir uttrykk for nåverdien av fremtidige 
kontantstrømmer, skiller de seg ellers sterkt fra hveran-
dre. Gordons formel er en langsiktig vekstmodell, mens 
EVA-modellen fokuserer mest på midlertidige variasjo-
ner i inntjening. Det to modellene gir derfor innsikt i 
ulike forhold som påvirker verdien til aksjer, men begge 
motiverer det å analysere informasjonen som ligger i 
selskapenes regnskaper.

Gordons formel belyser på en enkel måte en 
mulig sammenheng mellom P/E og avkastningskrav. 
Avkastningskravet kan variere som følge av variasjoner 
i risikofri rente og/eller i risikopremie. Forskning gir 
liten støtte for at det er en stabil sammenheng mellom 
risikofri rente og P/E5, men gir noe støtte for at det kan 
være en sammenheng mellom risikopremie og verdset-
tingsmultiplikatorer som P/E og P/B.6 Som vi drøftet 
tidligere, kan parallelle endringer i rente og vekst kan-
sellere hverandre. En manglende sammenheng mellom 
rentenivå og P/E kan skyldes at både inntjeningsvekst 
og rentenivå samvarierer med det generelle aktivitets-
nivået i økonomien. Vi lar dette spørsmålet ligge, men 
tar forskningen til inntekt for at variasjon i verdsettings-
indikatorer kan si noe om variasjon i risikopremien.

I EVA-modellen uttrykkes verdien av aksjene som 
verdien i en «normalsituasjon» justert for verdien 
av unormale forbigående inntekter (eller kostnader). 
Modellen etablerer en sammenheng mellom aksjekurser 
og bokførte verdier7, men så lenge egenkapitalavkast-
ningen forventes å avvike fra avkastningskravet kan 
aksjekursene og bokverdiene utvikle seg ulikt. Bokverdi 
(grønn linje) i figur 1 svarer til B i ligning (6). Det 
kan synes som om aksjekursene stiger (faller) mer enn 
bokverdiene når resultatene stiger (faller). Dette er kon-
sistent med at variasjoner i P/B kan skyldes midlertidige 
variasjoner i egenkapitalavkastning.

Både teori og empiri indikerer at variasjon i verdset-
tingsindikatorer som P/E og P/B kan gjenspeile varia-
sjon i avkastningskrav og risikopremie. Indikatorene 
påvirkes imidlertid også av andre forhold, og må derfor 
tolkes med varsomhet.

3. Om datasettet

Vi benytter et egenutviklet datasett for regnskapene til 
selskapene i OBX-indeksen på Oslo Børs for perioden 
fjerde kvartal 1996 til første kvartal 2006. OBX-indek-
sen omfatter de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. 
Markedsverdien av selskapene i OBX-indeksen utgjorde 
i 2006 mer enn 70 prosent av den totale markedsverdien 
av aksjene på Oslo Børs. Utviklingen i disse selskapene 
gir derfor et godt bilde av utviklingen i børsselskapene.

Regnskapsdata er gjennomgående basert på sel-Kilde: Norges Bank

Figur 1 Utvikling i aksjekurser, inntjening og bokført verdi.
Indeksert 30. sept. 1997. Kvartalstall
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8 Kilde: Hentet fra Rolf Jacobsens diktsamling «Nattåpent». Gyldendal Norsk Forlag A/S 1985.

skapenes kvartalsrapportering på konsernnivå. I noen 
tilfeller der vi ikke har hatt tilgang på kvartalstall, har vi 
benyttet data fra årsrapporter og periodisert disse etter 
beste evne.

Datasettet består av følgende resultatposter: 
Driftsinntekter, driftsresultat før avskrivning og ned-
skrivning (EBITDA), driftsresultat (EBIT), nettofinans-
poster, resultat før skatt, skattekostnad og perioderesul-
tat. EBITDA er justert for større ekstraordinære inntekter 
og kostnader i de tilfellene slike poster anses å forstyrre 
bildet av den underliggende driften. Ekstraordinære 
inntekter og utgifter inngår i EBIT. I den grad finans-
postene har vært tilstrekkelig spesifisert i regnskapet, 
har vi kun tatt med renteinntekter og -kostnader.8

Vi benytter følgende balanseposter: Eiendeler, imma-
terielle eiendeler, kontanter og kortsiktige plasseringer, 
rentebærende gjeld, minoritetsinteresser og egenkapital. 
I ramme 1 forklares noen regnskapsbegreper.

Dataene aggregeres opp på indeksnivå ved at 
alle regnskapstall regnes om til størrelser per aksje. 
Regnskapsstørrelsene per aksje multipliseres så med det 
antall aksjer som inngår i indeksen for hvert selskap, og 
det summeres så over alle selskapene.

Det kan for øvrig pekes på noen problemer forbun-
det med bruk av regnskapstall. For det første er ikke 
historiske tall alltid relevante for fremtiden. Konsern 
kan for eksempel raskt endre seg ved at datterselskaper 
kjøpes og selges. Regnskaper er dessuten basert på 
prinsipper som blant annet skal gjøre dem etterrettlige. 
Bokførte verdier baseres for eksempel ofte på anskaf-
felseskostnad heller enn beste anslag på markedsverdi, 
fordi anskaffelseskostnad er udiskutabel mens anslag på 
markedsverdi som regel krever skjønn. Periodisering av 
inntekter og kostnader er en annen kilde til usikkerhet. 
Selv om man holder seg innenfor de rammene regn-
skapslovgivningen gir, så kan valg vedrørende perio-
disering påvirke resultatene mye. Det kan heller ikke 
utelukkes at noen selskaper går utover det loven tillater, 
og bedriver regnskapsmanipulering.

4. Utvikling i driften
Verdiskapingen i selskapene er avgjørende for utvik-
lingen i aksjekursene. Det er gjennom driften verdi-
skapingen skjer. Skal man analysere utviklingen i de 
fundamentale forholdene som påvirker aksjekursene, er 
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8  For finanssektoren er skillet mellom drift og finans kunstig. For å integrere finanssektoren i analysen har vi definert «gjeld til andre finansinstitusjoner»,

    «verdipapirgjeld» og «ansvarlige lån» som fremmedkapital-finansiering (rentebærende gjeld). Rentekostnad på denne gjelden defineres som finansposter.

Driftsinntekter
 – Driftskostnader
 = Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)
 – Avskrivninger
 – Nedskrivninger
 = Driftsresultat (EBIT)  => fordeles	mellom	aksjonærer,	kreditorer	og	staten
 + Utbytte fra andre selskaper
 + Netto finansposter  => til	kreditorer	(minus	rentebeskatning)
 = Resultat før skatt
 – Skattekostnad   => til	staten
 + Perioderesultat fra avhendet virksomhet
 = Perioderesultat   => til	aksjonærer

EBIT Forkortelse for «Earnings Before Interest and Tax». Det norske begrepet er driftsresultat. Driftsresultatet	
er det virksomheten sitter igjen med etter at kostnadene er dekket, og som kan fordeles mellom kreditorer, 
staten (skatt) og aksjonærene.

EBITDA Forkortelse for «Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization». På norsk kalt driftsresultat	
før	av-	og	nedskrivning. Siden av- og nedskrivning gjerne er to av de største kalkulatoriske kostnadene, er 
EBITDA nesten å betrakte som kontantstrøm fra driften. Behov for reinvestering for å opprettholde driften 
fanges imidlertid ikke opp i EBITDA.

EBI EBIT minus justert skatt. Med justert skatt menes skatt både på inntekt til egenkapital (skattekostnad) og 
fremmedkapital (finansposter ganger skattesats på 28 prosent). Det er vanlig å trekke skatt fra driftsresultatet 
når man gjør sammenligninger på tvers av ulike skatteregimer. EBI omtales av mange som NOPLAT («Net 
Operating Profit Less Adjusted Tax»).

EBIDA EBITDA minus justert skatt.

Ramme 1: Hovedpostene i resultatregnskapet



det derfor viktig å benytte indikatorer som gir et godt 
bilde av utviklingen i selskapenes drift. Under drøftes 
egenskaper ved og utviklingen i noen nøkkeltall for 
selskapers drift.

Driftsresultat	før	eller	etter	av-	og	
nedskrivninger?

Driftsresultatet gir uttrykk for resultatet av selskapenes 
ordinære virksomhet (før finansposter). Dette er et van-
lig mål på driften i selskapene. Det kan synes som om 
det er mindre variasjon i driftsresultatet før enn etter av- 
og nedskrivninger. Man kan undres på om det skyldes 
støy eller informasjon, og dermed også hvilket av de to 
resultatbegrepene som er det beste målet på utviklingen 
i driften. Eksempelvis har EBI i OBX-selskapene vokst 
med en årlig rate på mer enn 40 prosent siden tredje 
kvartal 2002. I samme periode har EBIDA vokst med 
en årlig rate lavere enn 15 prosent.

Forskjellen mellom de to resultatstørrelsene er 
avskrivninger og nedskrivninger. Avskrivninger er en 
kalkulert kostnad og et regnskapsmessig uttrykk for 
kapitalslit. Kapitalslit kan i realiteten variere med bruk 
av eiendelen, men i praksis avskrives eiendeler gradvis 
over tid. Det er derfor grunn til å tro at avskrivninger 
ikke er spesielt sykliske av natur, og at de stort sett 
vil vokse gradvis over tid i takt med stigende nomi-
nelle verdier på bedriftenes balanser. Dataene bekrefter 
denne antagelsen.

Nedskrivninger er også en kalkulert kostnad, men 
er av mer ekstraordinær karakter enn avskrivningene. 
Nedskrivninger9 representerer mer uventede forringel-
ser av eiendelene. Forringelser kan være eksplisitte 
som følge av skader på eiendelene. I andre tilfeller kan 
forringelsen være mer implisitt. Eksempelvis foretas 
gjerne nedskrivninger når forrentningen av egenkapita-
len er for lav til å rettferdiggjøre verdien eiendelene er 
bokført med. Det kan i praksis være vanskelig å vurdere 
om forrentningen er midlertidig lav, for eksempel som 
følge av lavkonjunktur, eller permanent redusert. Det 
kan derfor være en tendens til at nedskrivningene øker 
i lavkonjunktur, og at utviklingen i driftsresultat (EBI 
eller EBIT) gir et skjevt bilde av utviklingen i underlig-
gende driftsforhold. Utviklingen i driften vil da kunne 
fremstå som overdrevent svak i den perioden nedskriv-
ningene tas, og dermed også gi et feilaktig bilde av 
at driften forbedres i perioden etter. Den regnskaps-
messige avkastningen (forrentningen) på kapitalen vil 
dessuten i ettertid bli permanent høyere som følge av at 
nedskrivninger reduserer bokført kapital.

Man unngår i noen grad denne feilkilden dersom 
utviklingen i driftsforholdene beskrives med driftsresul-
tat før av- og nedskrivninger (EBIDA eller EBITDA). 
Men dersom man ser bort fra av- og nedskrivninger, 
ser man bort fra store reelle kostnader som kapitalslit 
og annen forringelse av eiendelene. I den grad disse 
kostnadene endrer seg over tid, vil det også representere 

en feilkilde i vurderingen av driften. Dette er ikke minst 
relevant i forhold til den siste tidens økning i antall 
oljeriggselskaper på Oslo Børs. Disse selskapene gjør 
store investeringer i oljerigger og pådrar seg da store 
avskrivningskostnader. Når verdien av disse selskapene 
øker som andel av OBX, øker også vektet gjennomsnitt-
lig avskrivning for OBX selskapene. Dette kan blant 
annet være bakgrunn for at veksten i driftsresultatene i 
det siste har flatet mer ut enn EBITDA (se skattejusterte 
tall i figur 2 og 3). Når man vurderer utviklingen i drif-
ten, bør man derfor følge driftsresultat både før og etter 
av- og nedskrivninger. Størrelsene gir mer informasjon 
til sammen enn hver for seg.

Utvikling	i	driftsresultater	justert	for	
skatt

Data viser at gjennomsnittlig skattesats (skatteutgift 
i prosent av resultat før skatt) for selskapene i OBX-
indeksen økte fra rundt 30 prosent før 2000 til rundt 
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9    Det kan også forekomme oppskrivning av verdier, men siden forsiktighet er et viktig prinsipp i regnskapsføring har ikke dette vært vanlig. Med nye regnskapsregler 
      som følger av IFRS kan dette bli vanligere.

Kilde: Norges Bank

Figur 2 Skattejustert driftsresultat før og etter av- og nedskrivninger. 
Kr per aksje. Kvartalstall
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Figur 3 Årlig vekst i skattejustert driftsresultat før og etter av- og 
nedskrivninger. Prosent. Kvartalstall
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45 prosent etter 2001. I den grad skattesatsene varierer 
mye, er det ikke gitt at utviklingen i driftsresultat (før 
skatt) gir et godt bilde av utvikling i verdiskaping som 
tilfaller kapitaleierne.10

Endringen i gjennomsnittlig skattesats har sammen-
heng med endret selskapssammensetning i indeksen, og 
spesielt en økning i oljeselskapenes andel av indeksen. 
Variasjon i oljesektorens størrelse skyldes både børsno-
tering av Statoil i 2001 og konjunkturelle svingninger 
i sektoren. Selskapene som driver med oljeutvinning 
på norsk sokkel betaler mer skatt enn andre selskaper. 
Oljeselskapene betaler ikke for lisensene de får av 
staten. Staten trekker derimot inn grunnrente på oljen 
ved at selskapenes resultater fra olje utvunnet på norsk 
sokkel – i tillegg til ordinær bedriftsbeskatning på 28 
prosent – beskattes med en tilleggssats på 50 prosent 
(oljeskatten). Variasjoner i oljeprisen og i oljeselska-
penes vekt i indeksen påvirker derfor gjennomsnittlig 
skattesats på indeksnivå.

Dette skaper en spesiell utfordring ved regnskaps-
analyse på indeksnivå. Hvorvidt egenkapitaleierne for-
venter å sitte igjen med 55 eller 70 prosent av resultatet 
etter skatt, er nokså vesentlig for en vurdering av lønn-
somheten. Dette taler for at driftsresultat bør justeres for 
skatt for å oppnå sammenlignbarhet over tid. Et annet 
argument for å skattejustere driftspostene, er at tallene 
ellers vil overvurdere den økonomiske betydningen av 
oljesektoren relativt til andre sektorer sett fra kapital-
eiernes side. Vi benytter derfor EBIT og EBITDA jus-
tert for skatt for å beskrive utviklingen i driften. Dette 
vil omtales som henholdsvis EBI og EBIDA. Figur 2 
viser utviklingen i disse størrelsene. Årlig vekst i drifts-
resultatet (EBI) har siden 1997 vært på ca. 6 prosent og 
noe høyere for EBIDA. Det har vært en kraftig forbe-
dring i driftsresultatene siden konjunkturene snudde i 
2003, men veksten kan nå synes å ha avtatt.11 Figur 3 
viser utviklingen for EBIDA og EBI i form av årlige 
vekstrater, og viser en avmatning i resultatveksten.

Den gode resultatveksten siden 2003 har vært under-
støttet av høye driftsmarginer, se figur 4. Driftsmarginer 
er driftsresultat (EBI og EBITDA benyttes) i prosent av 
omsetningen (driftsinntekter). Selv om utviklingen har 
vært god og marginene er høye, har det vært en tendens 
til utflating og litt fall i marginene i 2006. Mens drifts-
margin etter skatt toppet ut på nesten 12 prosent i fjerde 
kvartal 2005, fortsatte driftsmargin før skatt å stige fram 
til tredje kvartal 2006 og var da på over 20 prosent. På 
grunn av oljeskatten gir driftsmargin før skatt et for sterkt 
bilde av utviklingen i lønnsomhet for kapitaleierne.

Trend	og	syklus	i	driftsresultatene

Selskapene på Oslo Børs er konsentrert innen næringer 
som industri, råvarer, energi og shipping. Alle disse 

næringene nyter godt av økt global industriproduksjon 
og handel. Driftsresultatene til selskapene på Oslo Børs 
er derfor konjunkturfølsomme, se figur 5.

Vi kan få et bedre bilde av underliggende utvikling 
i driftsforhold ved å skille mellom trendmessig og 
syklisk forløp. Det trendmessige forløpet i driftsresul-
tatet bør gjenspeile utviklingen i sysselsatt kapital12 og 
normal (eller gjennomsnittlig) avkastning på den sys-
selsatte kapitalen. Figur 6 viser utviklingen i løpende 
og gjennomsnittlig driftsrentabilitet. Vi benytter både 
driftsrentabilitet basert på driftsresultat13 og EBIDA. 
Driftsrentabilitet er driftsresultat i prosent av sysselsatt 
kapital. Figur 7 viser utviklingen i de to driftsresultat-
størrelsene EBIDA og EBI og trendutvikling beregnet 
som sysselsatt kapital multiplisert med fem års gjen-
nomsnittlig rentabilitet.

Driftsresultatene ligger gjerne over trend når det er 
høykonjunktur. Sterk vekst i driftsresultatene sammen-
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10   Se for øvrig Knut Boye: Verdsettelse av Statoil, Praktisk økonomi & finans, Årg. 15, nr. 2, 1999.

11  Vekstforløpet i EBITDA skiller seg fra vekstforløpet i EBIT som følge av økt skattesats de siste årene. Gjennomsnittlig årlig vekst for EBITDA og EBIT har vært 
henholdsvis 9 og 10 prosent siden 1997.

12  Summen av egenkapital og rentebærende gjeld. Med sysselsatt kapital mener vi kapital som er investert og skal forrentes av virksomheten.

13  Ofte omtalt som ROCE etter det engelske begrepet «Return on Capital Employed».

Kilde: Norges Bank

Figur 4 Driftsmarginer etter skatt for Oslo Børs (OBX) uten finans. 
Prosent. Kvartalstall
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faller ofte med sterk vekst i global økonomi (se figur 
5). Figur 8 viser hvordan utviklingen i driftsmargin og 
endring i kapasitetsutnyttelse har falt sammen de siste 
ti årene. Graden av kapasitetsutnyttelse i industrien14 er 
en indikator for presset i økonomien, og angir i prosent 
hvor stor del av industriens produksjonskapasitet som 
er utnyttet. Når kapasitetsutnyttelsen er høy, er presset 
i økonomien høyt og kostnadsveksten sterk. Økt kost-
nadsvekst bidrar til å redusere driftsmarginene. Lavere 
driftsmarginer slår gjerne ut i svakere driftsresultater. 
Med høyt aktivitetsnivå og høy utnyttelse av produk-
sjonsfaktorene, er det lite sannsynlig med vedvarende 
vekst i driftsresultatene utover trend i tiden framover.

Oppsummering

Driftsresultat (gjerne både før og etter av- og nedskriv-
ninger) justert for skatt er beste mål på utviklingen 
i den andel av verdiskapingen i børsselskapene som 
tilfaller kapitaleierne. Med høyt (lavt) driftsresultat 
blir det mye (lite) å fordele mellom kapitaleierne, og 
verdien av sysselsatt kapital blir tilsvarende høy (lav). 
Driftsresultatene er for tiden høye. Resultatveksten er 
imidlertid avtagende, og utflatingen i driftsmarginer og 
lavere driftsrentabilitet indikerer en avmatning i verdi-
skapingen til kapitaleierne.15 Dersom investorene ikke 
har tatt full høyde for dette, kan det legge en demper på 
kursutviklingen framover.

5. Finansielle forhold og robusthet-
en i balansene
I kapitlet over drøftet vi selskapenes verdiskaping 
til kapitaleierne. Egenkapitaleierne er interessert i å 
beholde en størst mulig andel av denne verdiskapingen 
selv, men kreditorene (fremmedkapitaleierne) har en 
kontraktsfestet rett til å få dekket sine krav før aksjonæ-
rene får noe. Finansieringen av selskapene, og utviklin-
gen i finanskostnadene, er helt avgjørende for hvordan 
fordelingen av verdiene mellom egenkapital- og frem-
medkapitaleiere blir. Er kapitalavkastningen høyere enn 
rentekostnadene, vil høyere belåning øke egenkapi-
talavkastningen. Finansieringen er også avgjørende for 
hvor robuste selskapene er mot økning i finansierings-
kostnadene og/eller svekkelser i driftsforholdene.

Det er fire særtrekk ved utviklingen i finansielle
forhold i OBX-selskapene16 de siste årene:
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14    Tall basert på spørreundersøkelser og publisert av SSB.
15  Konklusjonen i Consensus Forecast sin spørreundersøkelse i mai 2007 er også i tråd med dette, og indikerer at prognosemakere forventer at driftsresultatene i norske 

selskaper skal falle både i 2007, 2008 og 2009.

16  Dersom ikke annet er angitt, holder vi finansiell sektor utenfor analysen i dette kapitlet. Det skyldes at finansinstitusjonene har en helt annen finansieringsstruktur 
enn andre selskaper.

Kilde: Norges Bank

Figur 6 Mål på driftsrentabilitet (etter skatt) for Oslo Børs (OBX) 
uten finans. Siste år og 5 år gjennomsnitt. Prosent. Kvartalstall
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Figur 7 Driftsresultat og normalisert driftsresultat (trend) for Oslo 
Børs (OBX) uten finans. Kr per aksje. Kvartalstall
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- Finanskostnadene har falt betydelig siden 2003.
- Immaterielle eiendeler økte kraftig i 2005 og 

2006.17

- Egenkapitalen har vokst med nesten ti prosent 
årlig siden 2003.18

- Netto rentebærende gjeld ble halvert i løpet av 
2003 og 2004, se figur 9.19

Fallende	finanskostnader

Renteutgifter for selskapene på Oslo Børs (OBX) har 
falt gradvis siden 2003 og er fortsatt på svært lave 
nivåer både i forhold til egen historikk og ikke minst 
i forhold til driftsresultatet, se figur 10. Fallet i rente-
utgifter kan tilskrives både lavere gjeldsnivå og lavere 
gjennomsnittlig gjeldsrente, se figur 11.

Fallet i gjennomsnittlige gjeldsrenter for OBX (med 
finans) siden 2003 er i tråd med utviklingen i korte 
renter og kredittpremiene. Ekskluderer man finanssek-
toren, økte gjeldsrentene i 2003 og 2004 og falt deretter 
kraftig i 2005 og 2006. At dette forløpet ikke stemmer 
med utviklingen i korte renter, kan blant annet skyldes 
variasjoner i kredittpremien på gjelden til selskapene i 
indeksen, at gjelden til disse selskapene gjennomsnittlig 
har lengre rentebinding enn selskapene i finanssektoren, 
og at noe av gjelden er i utenlandsk valuta med annet 
rentenivå enn i Norge. Store variasjoner i gjeldsnivået 
kan også påvirke tallene.

Vekst	i	immaterielle	eiendeler

Immaterielle eiendeler er goodwill, utsatt skattefordel20 
og andre immaterielle eiendeler (patent, lisens, vare-
merke, balanseført kostnad ved utvikling av metoder til 
driften, etc.).

I perioden 2000 til 2005 utgjorde immaterielle eien-
deler 6–8 prosent av OBX-selskapenes totale eiendeler. 
De siste to årene har denne andelen vokst til nesten 12 
prosent. Den balanseførte verdien av eiendelene skal i 
prinsippet reflektere evnen til å forrente den sysselsatte 
kapitalen. Dette gjelder enten eiendelene er materielle 
eller immaterielle. Komparative fortrinn kan ofte være 
knyttet til immaterielle eiendeler som merkevare, paten-
ter eller kostnader som balanseføres for eksempel ved 
utvikling av metoder og modeller. Immaterielle eiende-
ler kan derfor i høy grad bidra til forrentning av kapita-
len. Ofte er imidlertid immaterielle eiendeler vanskelige 
å verdsette. Materielle eiendeler har gjerne alternative 
anvendelser, mens immaterielle eiendeler ofte er sel-
skapsspesifikke og vil per definisjon kunne «forringes» 
i takt med fallende rentabilitet i virksomheten.

Goodwill utgjør ofte en betydelig andel av de imma-
terielle eiendelene. Når et selskap kjøper et annet, må 
verdien av eiendelene til det oppkjøpte selskapet per 
definisjon være lik gjelden i selskapet pluss prisen som 
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17  Immaterielle eiendeler inkluderer både goodwill, utsatt skattefordel og poster som oppgis som «andre immaterielle eiendeler».
18  Som egenkapital regnes her både aksjonærenes egenkapital og minoritetsinteresser.
19  Netto rentebærende gjeld er rentebærende gjeld minus kontanter og kortsiktige plasseringer.
20  Hvis virksomheten har gått med underskudd et regnskapsår, kan tapet trekkes fra på skatten i senere år. Utsatt skattefordel er primært balanseført verdi av skattefradrag 

som kan fremføres senere (men det kan også skyldes andre forhold). Utsatt skattekostnad er en skatteforpliktelse som skal betales i en senere regnskapsperiode.

Kilde: Norges Bank

Figur 9 Balanseposter for Oslo Børs (OBX) uten finans.
Kr per aksje. Kvartalstall
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Figur 10 Utviklingen i driftsresultat og netto rentekostnad for 
Oslo Børs (OBX) uten finans. Kr per aksje. Kvartalstall
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ble betalt for egenkapitalen. Når eiendelene skal regn-
skapsføres, må verdi tilordnes de ulike eiendelene. I den 
grad det ikke er mulig å knytte hele verdien opp mot de 
enkelte eiendelene, bokføres restposten som goodwill. 
Goodwill gjenspeiler at kjøperen har vurdert verdien til 
å være høyere enn summen av de eiendelene som kan 
identifiseres og balanseføres. Goodwill representerer 
slik sett kjøperens forventninger til fremtidig avkast-
ning. Noe annet ville ikke være konsistent med å betale 
så mye for det oppkjøpte selskapet.

Definisjonen av goodwill gjør at oppkjøp kan slå 
direkte ut i en økning i immaterielle eiendeler. La oss 
tenke oss et eksempel med to identiske selskaper, A og 
B, begge med en bokført egenkapital på 100. Begge 
selskapene har utstedt 100 aksjer som handles på børsen 
til en kurs lik 2. Anta at A kjøper B til en pris tilsvarende 
dagens markedspris på 200, ved å utstede 100 nye aksjer 
som byttes mot aksjer i B. La oss for enkelhets skyld 
anta at A ikke finner noen grunn til å skrive opp verdien 
på eiendelene til B, slik at det må bokføres en goodwill 
på 100 i det fusjonerte selskapet AB. Egenkapitalen til 
AB blir uansett 300 – i dette tilfellet summen av egen-
kapitalen i A og B pluss goodwill. Den samlede egen-
kapitalen har økt med 50 prosent uten at det har skjedd 
noen reell forandring i selskapenes finansiering.

Som regel må det ved oppkjøp betales mer enn 
markedsverdien (før oppkjøpet blir kjent). En eventuell 
økning i prisen vil uavkortet øke den bokførte egenka-
pitalen (og eventuell goodwill) i det fusjonerte selska-
pet. Det er lett å se for seg at økt oppkjøpsaktivitet kan 
medføre sterk vekst i de immaterielle eiendelene, en 
tendens som vil forsterkes dersom oppkjøpene er basert 
på optimistiske avkastningsforventninger. I den grad 
det er flere budgivere i et oppkjøp, vil salgsprisen alltid 
ende opp med å reflektere forventningene til den mest 
optimistiske budgiveren («winner’s curse»).

Selskaper som inngår i OBX-indeksen har vært 
involvert i mange større selskapstransaksjoner de siste 
årene. Dette kan nok ha bidratt til økningen i immateri-
elle eiendeler. Blant annet konsoliderte Orkla inn Elkem 
og to andre selskaper i konsernregnskapet i løpet av 
første kvartal 2005. Samme kvartal ble det imidlertid 
også innført ny regnskapsstandard (IFRS), som også har 
medført store endringer i bokføringen av selskapenes 
eiendeler. Å få full oversikt over effektene av IFRS ville 
krevd en grundigere analyse. Begge forholdene kan 
uansett være argumenter for også å analysere effekten 
av å trekke ut immaterielle eiendeler.

Vi vil under se på tre typer indikatorer for utvik-
lingen i de finansielle forholdene til selskapene på 
Oslo Børs: indikatorer for giring, indikatorer for ren-
tedekning (finanskostnad i forhold til driftsresultat) og 
indikatorer for gjeldsnivå i forhold til driftsinntekter. 
Indikatorene sier noe om hvor robuste selskapene er for 
negative økonomiske sjokk.

Indikatorer	for	gjeldsnivå	(giring21)
Gjeldsnivået i OBX-selskapene falt markert i perioden 
2003–2004, se figur 12. Målt som netto rentebærende 
gjeld i prosent av egenkapitalen, har giringen endret 
seg fra 60–85 prosent før 2003 til 30–45 prosent 
etter. Parallelt med dette økte markedsverdien i pro-
sent av virksomhetsverdien (summen av markeds-
verdi og netto rentebærende gjeld) til over 80 prosent. 
Egenkapitalandelen økte gradvis fra 35 prosent i 1998 
til 44 prosent i 2004, og har siden ligget på nivåer litt 
under 45 prosent. Dersom man justerer egenkapitalan-
delen for immaterielle eiendeler, viser nøkkeltallet et 
tilsvarende forløp fram til 2004. Siden har imidlertid 
dette målet på egenkapitalandel falt med om lag 5 pro-
sentpoeng, se figur 13.

Rentedekning

Rentedekning er lik driftsresultat delt på rentekostnader. 
Nøkkeltallet sier noe om hvor mange ganger driftsre-
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21  I en situasjon der egenkapitalen er mer enn 100 prosent eksponert mot en risikofaktor, er det vanlig å omtale eksponeringen som giret. Det er vanlig å oppnå giring 
ved belåning, men også ved hjelp av derivater. Er rentebærende gjeld lik 50 prosent av egenkapitalen, betyr det at egenkapitalen er eksponert for 150 prosent av egen 
verdi og er dermed giret 50 prosent.
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sultatet dekker de årlige rentekostnadene. Når EBITDA 
delt på rentekostnader er lik 1, kan det litt stilisert tolkes 
som at driften akkurat dekker rentekostnadene så lenge 
det ikke er behov for reinvestering for å opprettholde 
driften. Når EBIT delt på rentekostnad er lik 1, kan det 
tolkes som at driften akkurat dekker rentekostnadene 
pluss reinvesteringer. For å oppnå bedre konsistens over 
tid beregnes også disse nøkkeltallene justert for skatt. 
Selv om tolkningen av rentedekningen da ikke kan 
gjøres like bokstavlig som over, vil det neppe forringe 
nøkkeltallets informasjon om utviklingen i selskapenes 
evne til å bære økte rentekostnader.

Ikke overraskende har kombinasjonen av høyere 
driftsdriftsresultat, lavere gjeldsgrad og lavere rentenivå 
gitt en kraftig forbedring i selskapenes rentedekning, se 
figur 14. Mens rentedekningen målt ved EBI var under 
1 ved inngangen til 2003, er den nå på nesten 25 gan-
ger rentekostnadene til de ikke-finansielle selskapene 
i OBX. Rentedekning basert på EBIDA har i samme 
periode økt fra 8 til nesten 50 ganger rentekostnad.

Nøkkeltallet blir åpenbart sterkt påvirket av den 
konjunkturelle utviklingen i driftsresultatet. I dette til-
fellet er det greit, siden rentedekning kan tolkes som et 
uttrykk for selskapenes gjeldsbæringsevne på kort sikt. 
Det er naturlig at den kortsiktige gjeldsbæringsevnen 
varierer med konjunkturene.

Netto	rentebærende	gjeld	i	forhold	til	
driftsresultat

Netto rentebærende gjeld delt på driftsresultat fortel-
ler også noe om gjeldsbæringsevnen til selskapene. 
Nøkkeltallet kan (stilisert) tolkes som antall år det tar å 
tilbakebetale gjelden.

Nøkkeltallene viser for de siste årene en kraftig 
forbedring i bedriftenes evne til å bære gjeld. Mindre 
gjeld og bedre inntjening har medført at gjelden nå bare 
er om lag på nivå med siste års EBIDA og lik to ganger 
driftsresultatet (justert for skatt).

Rentebærende gjeld i forhold til driftsresultat kan 

tolkes som et nøkkeltall for langsiktig gjeldsbæringsev-
ne. I et slikt perspektiv er det en klar svakhet ved dette 
nøkkeltallet at det er såpass sensitivt ovenfor sykliske 
variasjoner i driftsresultatet som figur 15 gir inntrykk 
av. Vi har derfor også beregnet et nøkkeltall som viser 
rentebærende gjeld i forhold til normalisert (trendmes-
sig) driftsresultat, se figur 16. I perioden 1998 til 2002 
var gjelden rundt 2½ ganger trendmessig driftsresultat 
før av- og nedskrivninger og 6–7 ganger trendmessig 
driftsresultat. Gjelden har siden falt til henholdsvis 
1¼ og 3 ganger de to trendmessige driftsresultatstør-
relsene.

Oppsummering

Finansieringen av selskapene er avgjørende for forde-
ling av driftsresultatet mellom aksjonær og kreditor og 
kan ha sterk påvirkning på hvor robuste selskapene er 
overfor høyere finansieringskostnader og svekkelse i 
driftsforholdene. Dette er selvsagt to sider av samme 
sak, siden kreditor står først i køen når verdiene skal 
fordeles mellom kapitaleierne. Er det tomt før kreditor 
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Figur 14 Rentedekning på Oslo Børs (OBX) uten finans. Kvartalstall
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har fått sitt, er selskapet insolvent og egenkapitalen 
tapt. Aksjonærene mister i så fall kontroll med sel-
skapet, med mindre det skytes inn mer egenkapital. 
Aksjonærene har den fordel at kreditor kun skal ha et 
på forhånd fastsatt beløp, mens de selv sitter igjen med 
de resterende verdiene. Så lenge driftsrentabiliteten er 
høyere enn lånekostnadene, vil det derfor lønne seg 
å gire (lånefinansiere) driften ytterligere. Selskapets 
sårbarhet for lavere driftsresultat og høyere lånekostnad 
øker imidlertid med økende giring.

Per i dag framstår selskapene på Oslo Børs som 
meget robuste. Driftsrentabiliteten er høy, giringen (den 
rentebærende gjelden) er lav og finansieringskostna-
dene er lave. Det har imidlertid vært en uvanlig sterk 
vekst i immaterielle eiendeler. Deler av veksten skyldes 
økning i goodwillposter. Dette kan tolkes som en svek-
kelse av substansen i egenkapitalen. Egenkapitalandel 
målt uten immaterielle eiendeler har avtatt mye de siste 
to årene, men er fortsatt høy sammenlignet med perio-
den 1998 til 2003.

6. Kapitalrentabilitet
Vi har så langt sett at driftsresultatet er et mål på ver-
diskaping som tilfaller kapitaleiere og at finansieringen 
er avgjørende for fordelingen av driftsresultatet. Vi har 
imidlertid ennå ikke presentert et mål som gjør oss i 
stand til å vurdere om nivået på driftsresultatet er høyt 
eller lavt. Det avgjørende for investorene er hvilken 
avkastning virksomheten gir på den sysselsatte kapi-
talen. Driftsresultatet må ses i forhold til den mengden 
kapital virksomheten binder.

Driftsrentabiliteten måles som driftsresultat i prosent 
av sysselsatt kapital, og er et mål for avkastning på total-
kapitalen. Egenkapitalrentabilitet22 er perioderesultat23 i 
prosent av egenkapitalen, og er et mål for avkastning på 
egenkapitalen. Det er en nær sammenheng mellom de 
to størrelsene, og forskjellen skapes av finansieringen. 
Egenkapitalrentabiliteten (ROE) er naturlig nok høyere 
enn driftsrentabiliteten over tid, siden egenkapitalen 
er mest risikoutsatt. Når lønnsomheten har vært som 
svakest, har egenkapitalrentabiliteten vært lavere enn 
driftsrentabiliteten, se figur 17. Dette skjer bare når 
gjennomsnittlig gjeldsrente er høyere enn driftsrenta-
biliteten. Dersom giringen er høy i slike perioder, kan 
egenkapitalavkastningen bli negativ selv om driftsmar-
ginen er positiv.

Driftsrentabilitet er produktet av driftsmargin og 
kapitalens omløpshastighet, se ramme 2. Driftsmarginen 
er svært syklisk og er en viktig grunn til at rentabiliteten 
varierer mye. Driftsmarginen varierer mye blant annet 
fordi selskapene har faste kostnader som påløper uav-
hengig av aktivitetsnivået.

Figur 18 viser at utviklingen i egenkapitalrentabili-
tet (ROE) kan dekomponeres i bidrag fra tre faktorer: 
Driftsmargin, kapitalens omløpshastighet og giring av 
egenkapitalen (finansiell faktor). Disse størrelsene er 

definert i ramme 2.
Kapitalens omløpshastighet kan ses på som et mål 

på hvor effektiv kapitalbruken er. For en gitt driftsmar-
gin vil økt omløpshastighet indikere mer effektiv bruk 
av kapitalen. I figur 18 er bidraget fra omløpshastig-
heten positivt når omløpshastigheten er større enn én og 
negativt når omløpshastigheten er mindre enn én.

Finansiell faktor kan deles i et bidrag som drives av 
forholdet mellom driftsrentabilitet og gjennomsnittlig 
gjeldsrente (rentabilitet på hele den sysselsatte kapitalen 
i forhold til gjennomsnittlig rente på fremmedkapita-
len), og et bidrag som drives av selve giringforholdet, 
se ramme 2. Høyere (lavere) giring gir økt (redusert) 
egenkapitalavkastning hvis gjeldsrenten er lavere enn 
driftsrentabiliteten (normaltilfellet), og lavere (høyere) 
egenkapitalavkastning hvis gjeldsrenten er høyest.

Oppdelingen av finansiell faktor vises ikke i figur 
18, men i de tilfellene bidraget fra finansiell faktor er 
negativ, kan vi fastslå at gjennomsnittlig gjeldsrente 
har vært høyere enn driftsrentabiliteten. Vi vet fra tid-
ligere drøfting at giringen i selskapene på Oslo Børs 
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22  På engelsk ROE eller «Return On Equity». Samlet egenkapital inkluderer også minoriteters eierandeler i selskaper som inngår i konsernet.
23  Perioderesultat er den del av verdiskapningen som tilfaller aksjonærene, se ramme 1.
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Figur 17 Rentabilitet etter skatt for Oslo Børs (OBX) uten finans. 
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Vi definerer følgende størrelser som vi benytter under:

r  egenkapitalrentabilitet
R  driftsrentabilitet (justert for skatt)
E  perioderesultat
EK  egenkapital
G  rentebærende gjeld
F  finansposter (justert for skatt)
i = F/G  (gjennomsnittlig) gjeldsrente på selskapenes gjeld (justert for skatt)
O  omsetning (driftsinnteker)

Det kan vises at egenkapitalrentabiliteten (r) er avhengig av driftsmargin, omløpshastigheten til sysselsatt kapital, for-
holdet mellom finansieringskostnader og driftsrentabilitet (kapitalkostnadsfaktor) og giringen til selskapene. Vi kan ta 
utgangspunkt i følgende sammenheng mellom egenkapitalrentabilitet og driftsrentabilitet:

 

Vi kan omforme dette uttrykket slik at de fire omtalte faktorene fremkommer av formelen:

 

                
 

Faktorene i ligning (8) vil omtales slik:

  driftsmargin
  

  omløpshastighet
   

  kapitalkostnadsfaktor
    

  giring
   

  finansiell faktor

Lavere driftsmargin, lavere omløpshastighet og høyere gjeldsrenter relativt til driftsrentabilitet gir lavere egenkapi-
talavkastning. Lavere giring gir redusert egenkapitalavkastning hvis gjennomsnittlig gjeldsrente er lavere enn drifts-
rentabiliteten (normaltilfellet) og høyere egenkapitalavkastning hvis gjennomsnittlig gjeldsrente er høyest. Produktet 
av driftsmargin og kapitalens omløpshastighet er lik driftsrentabiliteten. Uttrykket som vi har kalt finansiell faktor, 
sammenfatter effekten både fra kapitalkostnadsfaktoren og giring og kan ses på som den samlede effekten av gjeldsfi-
nansiering på egenkapitalavkastningen.
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falt kraftig i løpet av 2004. Vi kan derfor fastslå at et 
høyere bidrag fra finansiell faktor de siste årene skyldes 
reduserte gjeldsrenter og stabilt høy driftsrentabilitet (se 
også figur 16 og 17).

Alle tre faktorene synes å bidra til at egenkapitalren-
tabiliteten er syklisk. Variasjoner i driftsmarginen bidrar 
mest til variasjonen i egenkapitalrentabiliteten. Men i 
de periodene driftsmarginen har vært svært lav, har ofte 
også kapitalens omløpshastighet falt og den finansielle 
faktoren har vært negativ. Man kunne forvente at sterk 
vekst i egenkapitalen ville gå ut over rentabiliteten. Så 
langt har imidlertid rentabiliteten holdt seg høy.

7. Verdsettingsindikatorer

Høy verdsetting av aksjer kan indikere sårbarhet for 
kursfall, mens lav verdsetting kan indikere potensial 
for kursstigning. Som omtalt i kapittel 2 kan høy (lav) 
verdsetting være synonymt med at risikopremien er lav 
(høy). I kapittel 2 ble det gitt teoretisk rasjonale for 
bruk av P/E- og P/B-indikatorene. Det finnes imidlertid 
mange andre beslektede nøkkeltall for verdsetting.

Nøkkeltall for verdsetting består gjerne av en verdi-
størrelse (for eksempel aksjekurs) som ses i sammen-
heng med en verdidriver (for eksempel inntjening per 
aksje – EPS). Den virkelige verdidriveren for aksjesel-
skaper er imidlertid forventningene til fremtidig kon-
tantstrøm. Forventningene er ikke observerbare. I analy-
sene av verdsetting må vi derfor benytte substitutter. Det er 
ikke sikkert at de utvikler seg likt med den reelle verdidri-
veren. Variasjon i verdsettingsindikatorer vil derfor kunne 
påvirkes av andre forhold enn verdsetting eller endring i 
risikopremie. Målsetningen er å finne indikatorer som i 
størst mulig grad belyser utviklingen i risikopremien.

Det er vanlig å skille mellom to grupper av indika-
torer: totalkapitalindikatorer og egenkapitalindikatorer. 
Egenkapitalindikatorer er mest brukt, ikke minst fordi 
verdistørrelsen (markedsverdi) kan leses direkte av 
børslisten. Totalkapitalindikatorer har i teorien en klar 
fordel i at de i liten grad påvirkes av variasjoner i egen-
kapitalandelen. Eventuelle variasjoner i risikopremier, 
som fanges opp i verdsettingsindikatoren, vil da skyldes 
generell endring i risikopremien og ikke endringer i 
risikopremien som følge av endret giring i selskapene. 
Verdistørrelsen, som er den samlede virksomhetsverdien, 
er imidlertid mindre tilgjengelig og må beregnes som 
summen av markedsverdien til egenkapital og gjeld.

P/E

Den mest brukte egenkapitalindikatoren er forholdet 
mellom aksjekurs og inntjening (P/E). Det er vanlig 
å beregne P/E enten på bakgrunn av historiske regn-
skapstall eller analytikeres gjennomsnittlige estimater 
for inntjening ett år fram i tid. Begge metodene har 
fordeler og ulemper. Figur 19 viser P/E basert på histo-
risk inntjening for amerikanske, europeiske og norske 

aksjer. Historisk basert P/E har variert mye over tid. I 
noen tilfeller er P/E høy fordi aksjekursene har steget 
mye, som for eksempel i USA og Europa rundt 2000. I 
andre tilfeller skyldes høy P/E at inntjeningen har vært 
ekstraordinært lav. Dette var tilfelle i Norge i første 
og andre kvartal 2002. I tredje og fjerde kvartal var 
inntjeningen svakt negativ, og derfor fikk P/E en høy 
negativ verdi. Dette er et problem med tradisjonelle 
P/E-mål. Dersom inntjeningen er syklisk og volatil, vil 
indikatoren kunne være høy i lavkonjunktur og lav i 
høykonjunktur, og det kan være svært vanskelig å skille 
ut eventuell variasjon i indikatoren som skyldes varia-
sjon i risikopremien på aksjer. Dagens moderate nivå 
på P/E må blant annet ses i lys av konjunkturelt sterk 
inntjening. Dette drøftes nærmere under.

Fordelen med å benytte inntjeningsestimater ved 
beregning av P/E er at analytikernes estimater for 
framtidig inntjening i mindre grad påvirkes av tilbake-
lagte ekstraordinære hendelser. Analytikerne har også 
mulighet til å ta hensyn til endringer i konjunkturene 
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de neste 1–2 årene. Til gjengjeld kan det være over- og 
undervurderinger i estimatene. I praksis har det vist seg 
at framoverskuende basert P/E ofte tegner samme bilde 
som historisk basert P/E, se figur 20, som for USA og 
Europas del har mye felles med figur 19.

Dersom selskapenes inntjening følger konjunktu-
rene, vil et tradisjonelt P/E-mål lett kunne undervurdere 
sårbarheten for kursfall i høykonjunktur og overvurdere 
sårbarheten i lavkonjunktur, se figur 21. Det er en ten-
dens til at P/E er lav (høy) når inntjeningen per aksje er 
over (under) trend. Dette kan indikere at investorene ser 
gjennom det de antar er midlertidige topper og bunner 
i inntjeningen, og priser aksjene i henhold til at inntje-
ningen vil vende tilbake til et trendmessig nivå. Det 
kan derfor være hensiktsmessig å beregne P/E basert 
på normalisert (trendmessig) inntjening. Vi benytter 
tilsvarende trendmessig inntjening som vi beregnet i 
kapittel 4.

Lønnsomheten varierer mye over tid, og har vært 
ekstraordinært god de siste 2–3 årene, se figur 22.24 P/E 
for Oslo Børs basert på normalisert inntjening25 indike-
rer at verdsettingen av børsen kan være ganske høy, se 
figur 23, når det tas i betraktning at lønnsomhet over 
trend ikke er opprettholdbart på lang sikt. Perioden med 
svært høy lønnsomhet har vart lenge. Stramt arbeids-
marked og kapasitetsbegrensning tilsier at lønnsomhe-
ten vil kunne avta.

P/B

En annen mye brukt egenkapitalindikator er forholdet 
mellom markedsverdi og bokført verdi av egenkapita-
len (P/B). P/B har økt betydelig for norske selskaper de 
siste årene og er historisk høy, se figur 24. P/B og nor-

malisert P/E er nært beslektede verdsettingsindikatorer, 
jf. figuren. Verdistørrelsen (P) er den samme, og siden 
normalisert inntjening er bokført verdi multiplisert 
med fem års gjennomsnittlig egenkapitalavkastning, 
vil indikatorene utvikle seg nokså likt. De to indika-
torene har skilt litt lag de siste årene. Det skyldes at 
vedvarende høy lønnsomhet har løftet gjennomsnittlig 
egenkapitalavkastning og normalisert inntjening. Prisen 
på egenkapitalen (P/B) har blitt uvanlig høy i forhold 
til det som har vært vanlig i det norske markedet. Dette 
har i noen grad vært berettiget, siden avkastningen på 
egenkapitalen er høy. Over tid vil økte investeringer i 
selskaper med høy egenkapitalavkastning kunne bidra 
til fortsatt vekst i inntjeningen. Mer egenkapital vil 
imidlertid gjøre det vanskeligere å opprettholde egen-
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24  Figur 22 viser egenkapitalavkastning (ROE) beregnet både på bakgrunn av «resultat før skatt» fratrukket «skattekostnad» og ikke «perioderesultat» (se ramme 1). 
Ved å benytte «resultat før skatt», ekskluderes resultat fra avhendet virksomhet og man inkluderer resultat som tilfaller minoritetsaksjonærer. Egenkapitalavkastning 
basert på «resultat før skatt» reflekterer derfor lønnsomhet på videreført virksomhet for alle aksjonærer. Man unngår på denne måten sprang i lønnsomheten som 
følge av engangsgevinster ved salg av deler av virksomheten.

25  Vi beregner normalisert inntjening ved først å beregne årlig egenkapitalavkastning (ROE), som vi finner ved å dividere resultat før skatt fratrukket skattekostnad 
med bokført verdi av egenkapitalen (inkludert minoritetens andel av egenkapital). Vi beregner deretter 5 års gjennomsnittlig ROE og finner normalisert inntjening 
ved å gange gjennomsnittlig ROE med bokført egenkapital.

Kilde: Norges Bank

Figur 21 Egenkapitalavkastning i prosent (x-akse) og 
verdsettingsindikatoren P/E (y-akse). Oslo Børs (OBX). 
Kvartalstall. 3. kv. 1997 – 1. kv. 2007
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Figur 22 Egenkapitalavkastning på Oslo Børs (OBX) med og uten 
finansiell sektor. Kvartalstall
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kapitalavkastningen, og eventuell økt gjeldsfinansiering 
vil øke sårbarheten ved konjunktursvikt.

På bakgrunn av teorien i kapittel 2 (se for eksem-
pel ligning (7)), så er ikke høy P/B nødvendigvis et 
faresignal så lenge egenkapitalavkastningen er god. 
Nøkkeltallet vil da kunne bli korrigert ned som en følge 
av vekst i egenkapitalen og ikke nødvendigvis av kurs-
fall. Det kan imidlertid synes som om P/B nå er relativt 
høy, også selv om man tar i betraktning det høye nivået 
på egenkapitalavkastningen, se figur 25. Dette kan tol-
kes som at aksjemarkedet nå prises ut fra forventninger 
om at dagens høye inntjening skal vare ved lenge. Dette 
kan ikke utelukkes. For eksempel inngår mange olje-
riggselskaper nå langsiktige kontrakter med rekordhøye 
leiepriser. Historisk sett har imidlertid inntjeningen på 
Oslo Børs alltid variert mye med konjunkturene og P/B 
har alltid vært høy før store kursfall.

Et spesielt trekk ved utviklingen i de bokførte verdi-
ene til selskapene på Oslo Børs er at andelen «immate-
rielle eiendeler» har økt. I prinsippet skal bokføringen 
av slike eiendeler reflektere forventet rentabilitetsevne 
i like stor grad som mer håndfaste eiendeler. I praksis 
er det imidlertid vanskeligere å anslå immaterielle ver-
dier. Det er også en tendens til at når selskapene kjøper 
hverandre opp, vil eventuell overoptimistisk prising 
av oppkjøpte selskaper få form av vekst i immateri-
elle eiendeler (goodwill). For å sette effekten av denne 
utviklingen litt på spissen kan man beregne P/B på bak-
grunn av bokført egenkapital fratrukket immaterielle 
eiendeler. Veksten i P/B framstår da som enda sterkere, 
se figur 26, og vil stille enda større krav til høy fremti-
dig lønnsomhet i børsselskapene.

Egenkapitalindikatorer	versus	
totalkapitalindikatorer

En ulempe ved egenkapitalindikatorer er at variasjoner 
i gjeldsgrad vil gi variasjoner i avkastningskravet til 
egenkapitalen og dermed variasjoner i «riktig nivå» på 
indikatorene. Virksomhetsverdien til selskapene reflek-
terer all forventet framtidig verdiskaping som vil tilfalle 
kapitaleiere og påvirkes i liten grad av finansiering. 
Totalkapitalmultiplikatorer er derfor mer stabile enn 
egenkapitalmultiplikatorer dersom gjeldsgraden endrer 
seg over tid.

I praksis synes imidlertid det største problemet å 
være felles for begge disse klassene av verdsettings-
indikatorer: De svinger for mye med konjunkturene. 
Resultatstørrelsene varierer mye gjennom konjunktur-
syklusen, og siden investorene ser gjennom sykliske 
variasjoner i resultatene, vil verdsettingsindikatorene i 
større grad kunne reflektere de sykliske variasjonene i 
verdidriveren enn endringer i risikopremien. Figur 27 
og 28 viser virksomhetsverdi (EV26) sett i forhold til 
driftsresultat henholdsvis før (EBIDA) og etter (EBI) 
av- og nedskrivninger justert for skatt. Både EV/EBIDA 
og EV/EBI er beregnet for løpende resultat og for nor-
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26   EV er forkortelse for «Enterprise Value».

Kilde: Norges Bank

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

1997 1999 2001 2003 2005 2007
10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

P/B

Normalisert P/E

Figur 24 P/B og normalisert P/E for Oslo Børs (OBX). Kvartalstall

R2 = 0,65

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

-3 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 %

Kilder: Norges Bank

Figur 25 Egenkapitalavkastning i prosent (x-akse) og 
verdsettingsindikatoren P/B (y-akse). Oslo Børs (OBX). 
Kvartalstall. 3.kv. 1997 – 1.kv. 2007

3. og 4.kv 02

1.kv. 07

1.kv. 03

Regresjonslinje 1.kv. 98

3.kv. 98

3.kv. 00

Kilde: Norges Bank

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1997 1999 2001 2003 2005 2007

P/B

”Materiell P/B”

Figur 26 P/B for Oslo Børs (OBX) uten finans. Kvartalstall



malisert (trendmessig) resultatnivå.
I figur 29 har vi vist egenkapitalindikatoren P/E og 

totalkapitalindikatorene EV/EBIDA og EV/EBI basert på 
trendmessige resultatstørrelser. Alle tre indikatorene synes 
å tegne det samme bildet av utviklingen i verdsetting. Dette 
kan tyde på at man i praksis ikke vinner så mye på å gå fra 
egenkapitalmultiplikatorer til totalkapitalmultiplikatorer 
når man skal vurdere verdsettingen på indeksnivå.27 Ulike 
typer indikatorer kan imidlertid fungere som kryssjekk.

Oppsummering

Samlet sett synes det å ha vært en tendens til økt verd-
setting av norske aksjer. P/B, normalisert P/E og norma-
liserte totalkapitalindikatorer er på høye nivåer historisk 
sett. Det har også vært en betydelig stigning i historisk 
EV/EBIDA. Historisk P/E og framoverskuende P/E er 
på moderate nivåer. Inntjeningen må falle for at tradi-
sjonelle P/E-indikatorer skal signalisere at markedet 
er dyrt. Inntjeningen til selskapene på Oslo Børs har 
imidlertid vært sterkt medsykliske, og økonomien er i 
høykonjunktur.

Med henvisning til drøfting av sammenhengen mel-
lom verdsettingsindikatorer og risikopremie på aksjer, 
kan utviklingen i verdsettingsindikatorene, om noe, 
indikere at risikopremien på norske aksjer kan ha falt i 
løpet av de siste årene.

8. Konklusjoner

Utviklingen i aksjekursene på Oslo Børs henger blant 
annet sammen med utviklingen i selskapenes driftsre-
sultater, hvordan driften er finansiert og markedspri-
singen (eller risikopremien investorene krever). I artik-
kelen har vi gitt eksempler på hvordan disse forholdene 
kan analyseres med nøkkeltall og vist aktuell utvikling.

Driftsresultatene til selskapene er avhengige av 
konjunkturutviklingen. Markedsaktører tar høyde for 
det, men vendepunkter i inntjeningen er vanskelige å 
forutse. Samlet sett synes det som om selskapene på 
Oslo Børs har hatt en god utvikling i driften, selv om 
utviklingen i driftsmargin og driftsrentabilitet kan tyde 
på en avmatning i veksten.

Den rentebærende gjelden har avtatt de siste ti årene, 
også som andel av egenkapitalen. Det kan, alt annet like, 
bidra til å gjøre selskapene mer robuste overfor redusert 
vekst i driftsresultatene og eventuell økning i finansier-
ingskostnad og gjeldsnivå. Mye av veksten i eiendelene 
har imidlertid kommet i form av immaterielle eiendeler, 
og i den grad dette er goodwill, er substansen i balan-
sene redusert. Soliditeten i børsselskapene synes likevel 
å være god.

Høy verdsetting er synonymt med lave risiko-
premier. Lave risikopremier gir økt sårbarhet for 
kursfall ved svekkelse i de fundamentale forholdene. 
Verdsettingsindikatorer er imidlertid ikke perfekte mål 
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27  Vi har riktignok basert beregningen av virksomhetsverdi på bokførte verdier av rentebærende gjeld, siden markedsverdien av rentebærende gjeld ikke er lett 
tilgjengelig. Så lenge den gjennomsnittlige rentebindingen på gjelden er kort, bør ikke dette være et problem. En kan imidlertid ikke utelukke at det påvirker indika-
torene.

Kilde: Norges Bank
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på verdsetting. De påvirkes også av andre forhold enn 
variasjon i risikopremier. Indikatorene kan likevel synes 
å peke i retning av økt verdsetting og lavere risikopre-
mie på norske aksjer de siste årene. Målt i forhold til 
bokførte verdier og basert på verdsettingsindikatorer 
med trendmessig inntjening, heller norske aksjer mot 
å være nokså dyre i forhold til nøkkeltallenes egen 
historikk. Noen verdsettingsmål basert på totalkapitalen 
har steget betydelig i det siste. Tradisjonelle mål på P/E 
har også økt i det siste, men er på moderate nivåer som 
følge av at markedsaktørene trolig ikke forventer at 
syklisk høy lønnsomhet i selskapene skal vare ved.

P e n g e r  o g  K r e d i t t  2 / 2 0 0 7

83



P e n g e r  o g  K r e d i t t  2 / 2 0 0 7

84

Dokumenter	mv.	lagt	ut	på	Norges	Banks	web-sider	(www.norges-bank.no)	i	tiden	fra	forrige	nummer	av	Penger	
og	Kreditt	til	13.juni

Rapporter/publikasjoner
Finansiell stabilitet 1/07	(5.	juni	2007)
Rapport om kapitalforvaltningen i første kvartal 2007	(22.	mai	2007)
Årsrapport om betalingssystem 2006	(9.	mai	2007)
Årsrapport 2006 om Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Tjenester for bankene og staten. (7.	mai	2007)
Årsstatistikk for sedler og mynter 2006. Rapport. (3.	mai.2007)
Economic Bulletin 1/2007	(2.	mai	2007)
Årsmelding og rekneskap 2006 (26.	mars	2007)
Penger og Kreditt 1/2007 (22.	mars	2007)

Working Papers
2007/2: Exchange rate forecasting, order flow and macroeconomic information. 
	 Dagfinn	Rime,	Lucio	Sarno	og	Elvira	Sojli	(20.	april	2007)	
2007/1: Are real wages rigid downwards? 
	 Steinar	Holden	og	Fredrik	Wulfsberg	(11.	april	2007)

Staff Memo
2007/1: Strategy Report - The Government Pension Fund - Global 
	 Norges	Bank	Investment	Strategy.	(13.	april	2007)

Taler, foredrag og kronikker
Non-renewable resource funds: Best practice in transparency
	 Visesentralbanksjef	Jarle	Bergo. Presentasjon på G-20 Workshop on Commodity Cycles and Financial Stability 

i Washington 12. mai 2007 (Kun engelsk tekst) 
Gjennomføringen av pengepolitikken
 Sentralbanksjef	Svein	Gjedrem.	Innledning til høring i Stortingets finanskomité 10. mai 2007 
Best practice in structuring stabilization and commodity wealth funds
 Visesentralbanksjef	Jarle	Bergo. Presentasjon på The European Institute's Sovereign Funds Roundtable i 

London 8-9 mai 2007 (Kun engelsk tekst) 
Utsiktene for norsk økonomi
 Sentralbanksjef	Svein	Gjedrem.	Foredrag i regi av Bergen Næringsråd, 11. april 2007
The economic outlook – Diplomatforedraget
 Sentralbanksjef	Svein	Gjedrem. Foredrag for det diplomatiske korps, Norges Bank, 22. mars 2007. (Kun 

engelsk tekst)

Brev og uttalelser
Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet – våren 2007
 (Norges	Banks	brev	av	1.	juni	2007	til	Finansdepartementet)	
Høring – forslag til forskrift om flaggepliktig verdipapirhandel, periodisk rapportering, offentliggjøring av 

opplysninger mv. - implementering av EØS-regler tilsvarende direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet) 
og tilhørende rettsakter 

 (Norges	Banks	brev	av	9.	mai	2007	til	Finansdepartementet) 
Høring – utkast til utfyllende forskrift til lov om verdipapirhandel og lov om regulerte markeder (MiFID-

forskriften)
 (Norges	Banks	brev	av	9.	mai	2007	til	Finansdepartementet)	
Høring – utkast til forskrift om obligasjoner med fortrinnsrett
 (Norges	Banks	brev	av	8.	mai	2007	til	Finansdepartementet)	
Høring – forslag til forskrift om forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjoner
 (Norges	Banks	brev	av	2.	april	2007	til	Finansdepartementet)

Nytt  på  nett  f ra  Norges  Bank



P e n g e r  o g  K r e d i t t  2 / 2 0 0 7

85

Pressemeldinger
Gode utsikter, men høy vekst i gjelden gjør husholdningene mer sårbare	(6.	juni2007)
Norges Banks valutakjøp til Statens pensjonsfond – Utland i juni 2007 (31.	mai	2007)
Norges Bank øker renten med 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent (30.	mai	2007)
Kapitalforvaltningen i Norges Bank: Fortsatt aksjeoppgang og oppnådd meravkastning	(22.	mai	2007)
Et effektivt betalingssystem	(9.	mai	2007)	
Norges Banks valutakjøp til Statens pensjonsfond – Utland i mai 2007 (30.	april	2007)
Norges Bank holder renten uendret	(25.	april	2007)
Norges Banks valutakjøp til Statens pensjonsfond – Utland i april 2007	(30.	mars	2007)
Penger og Kreditt nummer 1/2007 (22.	mars	2007)

Rundskriv
Nr. 4/2007: Sommertid i Norges Banks oppgjørssystem – NBO (4.	juni	2007)	
Nr. 3/2007: Justeringer i vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank: Pakking av mynter 

og ikke-resirkulerbare sedler, ekspedisjonsavgifter (31.	mai	2007)
Nr. 2/2007: Endring i regler og rutiner for utbetaling ved forfall og uttrekning av verdipapirer som er pantsatt 

som sikkerhet for lån i Norges Bank	(11.	mai	2007)

Norges Banks balanse
Norges Banks balanse april 2007 (15.	mai	2007)
Norges Banks balanse mars 2007 (23.	april	2007)

Annet
IMFs årlige rapport om norsk økonomi. Lenke til IMFs web-sider.(13.	juni2007)
Forventningsundersøkelse 2. kvartal 2007, utført på oppdrag fra Norges Bank. Lenke til TNS Gallups web-sider. 

(16.	mai	2007)
Halvårlig rapport fra nordisk-baltisk kontor om IMFs virksomhet.	(07.	mai	2007)
Rapporter fra regionalt nettverk, runde 2/2007 (25. april 2007)
Nordisk-baltisk valgkrets' innlegg på IMFs vårmøte. Lenke til IMF. (16.	april	2007)

Lyd- og bildeoverføringer
(Fra	november	2006	overføres	pressekonferansene	på	mobil-TV	og	podcast	i	tillegg	til	direkte	bildeoverføring.)

Finansiell stabilitet 1/07 (5.	juni	2007)
Hovedstyrets rentebeslutning (30.	mai	2007)
Norges Bank Kapitalforvaltning. NBIM forvaltningsrapport første kvartal 2007	(22.	mai	2007)
Presentasjon av Årsrapport om betalingssystem 2006. (9.	mai	2007)



P e n g e r  o g  K r e d i t t  2 / 2 0 0 7

86

Oversikt over virkemiddelbruk overfor bankene
Oppstillingen under gir en oversikt over bankenes lån og innskudd i Norges Bank den nærmeste foregående perioden. 
I tillegg refereres det til de siste endringene i relevante forskrifter. All praktisk anvendelse av bestemmelsene bør 
skje på grunnlag av rundskrivene fra Norges Bank. Listen er ajourført pr. 13. juni 2007.

D-lån,  F-lån, F-innskudd og folioinnskudd.

Renter på D-lån og på bankenes foliokonto i Norges Bank (foliorenten)
 D-lånsrenten Foliorenten
Periode  Nominell Effektiv Nominell Effektiv

 04.07.02–11.12.02: 9,00% 9,4% 7,00% 7,2%
 12.12.02–22.01.03: 8,50% 8,9% 6,50% 6,7%
 23.01.03–05.03.03: 8,00% 8,3% 6,00% 6,2%
 06.03.03–30.04.03: 7,50% 7,8% 5,50% 5,6%
 01.05.03–25.06.03: 7,00% 7,2% 5,00% 5,1%
 26.06.03–13.08.03: 6,00% 6,2% 4,00% 4,1%
 14.08.03–17.09.03: 5,00% 5,1% 3,00% 3,0%
 18.09.03–17.12.03: 4,50% 4,6% 2,50% 2,5%
 18.12.03–28.01.04: 4,25% 4,3% 2,25% 2,3%
 29.01.04–11.03.04: 4,00% 4,1% 2,00% 2,0%
 12.03.04–30.06.05: 3,75% 3,8% 1,75% 1,8%
 01.07.05–02.11.05: 4,00% 4,1% 2,00% 2,0%
 03.11.05–16.03.06: 4,25% 4,3% 2,25% 2,3%
 17.03.06–31.04.06: 4,50% 4,6% 2,50% 2,5%
 01.06.06–16.08.06: 4,75% 4,9% 2,75% 2,8%
 17.08.06–01.11.06 5,00% 5,1% 3,00% 3,0%
 02.11.06–13.12.06: 5,25% 5,4% 3,25% 3,3%
 14.12.06–24.01.07: 5,50% 5,6% 3,50% 3,6%
 25.01.07–15.03.07: 5,75% 5,9% 3,75% 3,8%
 16.03.07–30.05.07 5,00% 5,1% 4,00% 4,1%
 31.05.07– 5,25% 5,4% 4,25% 4,3%
 

Forskrifter og virkemidler med hjemmel i sentralbankloven  Bankenes	adgang	til	lån	og	innskudd	i	Norges	Bank

f.o.m. 1.6.01 (Se rundskriv nr. 4/18. mai 2001, nr. 3/26. mars 2003 og nr. 8/20. oktober 2005)
Forskriften (vedtatt 25. april 2001/19. mars 2003/11. august 2005) gir en samlet oversikt over bankers adgang til døgnlån (D-lån) og 
folioinnskudd, fastrentelån (F-lån) og fastrenteinnskudd (F-innskudd) i Norges Bank. D-lån er delt opp i lån gjennom dagen og lån 
over natten. D-lån eller folioinnskudd gjennom dagen belastes eller godskrives ikke med renter.
D-lån og F-lån ytes mot sikkerhet. Følgende sikkerhet godtas:
a) Norske og utenlandske obligasjoner og sertifikater
b) Eierandeler i norske verdipapirfond 
c) F-innskudd 
d) Innskudd i annen sentralbank

Norges Bank fastsetter nærmere vilkår for sikkerhetsstillelse og generelle avkortingsverdier ved beregning av sikkerhetskravet. Norges Bank kan 
stille nærmere vilkår for å akseptere eller avvise sikkerhet og kan i særlige tilfelle godta annen sikkerhet eller fravike kravet til sikkerhet. 

Renten på et F-lån eller F-innskudd ligger fast hele lånets eller innskuddets løpetid og kan ikke nedbetales i løpet av perioden. Norges Bank 
bestemmer ved den enkelte utleggelse om et F-lån eller F-innskudd skal legges ut til en rente fastsatt på forhånd eller ved ordinær eller hollandsk auksjon.

For å sikre gjennomføringen av særskilte betalingsoppgjør kan Norges Bank tildele ekstraordinære lån gjennom dagen utenfor stilt sikkerhet, 
kalt E-lån.

Utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner som driver grensekryssende virksomhet i Norge, har ikke adgang til å motta F-lån eller yte F-innskudd, 
og de må innfri D-lån trukket gjennom dagen før hovedbokavslutning om kvelden.

1) Gjennomsnitt av daglige observasjoner, mrd kroner. 
2) Gjennomsnittlig tildelingsrente. Veid gjennomsnitt for alle F-lån / F-innskudd som løp i perioden

 D-lån F-lån F-innskudd Folioinnskudd
Periode mrd.kr.1 mrd.kr.1 nominell rente2 mrd.kr.1 nominell rente2 mrd.kr.1

2005 
Juli - 1,1 2,03 - - 27,7 
August - - - - - 33,4
September - - - - - 51,6 
Oktober - 28,9 2,07 - - 20,0 
November - 27,0 2,30 - - 17,9
Desember - 16,0 2,30 - - 23,6 

2006
Januar - 1,6 2,29 - - 30,1 
Februar - - - - - 38,3 
Mars - - - - - 44,3 
April 0,1 53,6 2,54 - - 20,0 
Mai - 59,3 2,55 - - 16,6
Juni 0,25 63,4 2,79 - - 24,9 
Juli - 14,4 2,80 - - 20,7 
August - 5,2 2,93 - - 15,0
September - 2,5 3,04 - - 29,4
Oktober - 79,4 3,07 - - 19,7
November - 72,1 3,30 - - 18,6 
Desember - 59,5 3,45 - - 18,0

2007
Januar - 26,2 3,60 - - 18,5
Februar - 5,3 3,84 - - 20,8
Mars - 4,1 4,00 - - 29,4
April - 79,6 4,06 - - 26,4
Mai - 79,1 4,10 - - 18,4
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Auks jonska lendere  og  opp legg  for  
s tatspap i rene  2007
Kalenderen for 2007 vil i hovedsak følge opplegget som er fulgt de siste årene. Det tas sikte på å avholde 12 auksjoner 
av statskasseveksler og 7 auksjoner av statsobligasjoner i 2007.

Det tas sikte på å åpne nye statskasseveksellån, med tolv måneders løpetid, på alle IMM-datoer. I tråd med tidligere 
praksis utvides nye lån ved påfølgende auksjon. 

For 2007 gjelder følgende tidsplan for auksjoner av statspapirer:

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og stats-
kasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc 
emisjoner.

Statskasseveksler

Offentliggjøring: 
kl. 12.00

Auksjon: 
kl. 11.00

Oppgjør: 
kl. 07.00

08.01.07 11.01.07 15.01.07

07.02.07 12.02.07 14.02.07

14.03.07 19.03.07 21.03.07

11.04.07 16.04.07 18.04.07

09.05.07 14.05.07 16.05.07

13.06.07 18.06.07 20.06.07

29.08.07 03.09.07 05.09.07

12.09.07 17.09.07 19.09.07

10.10.07 15.10.07 17.10.07

31.10.07 05.11.07 07.11.07

28.11.07 03.12.07 05.12.07

12.12.07 17.12.07 19.12.07

Statsobligasjoner

Offentliggjøring: 
kl. 12.00

Auksjon: 
kl. 11.00

Oppgjør: 
kl. 07.00

22.01.07 29.01.07 01.02.07

26.02.07 05.03.07 08.03.07

02.05.07 08.05.07 11.05.07

05.06.07 12.06.07 15.06.07

04.09.07 11.09.07 14.09.07

15.10.07 22.10.07 25.10.07

19.11.07 26.11.07 29.11.07

Fra nr. 1/2006 fikk tabellvedlegget i Penger og Kreditt redusert omfang. De følgende numrene hadde en oversikt 
med henvisning til hvor statistikken som ikke lenger var med, kunne finnes på Internett. Fra og med nr 1/2007 er 
tabellvedlegget tatt helt ut, blant annet som følge av at det meste av Norges Banks statistikkinnsamling er overført 
til Statistisk sentralbyrå, og at statistikken dessuten blir hyppigere oppdatert på Internett. Oversikten under viser 
hvor statistikken som var med i 2006, er publisert på Internett.

Tid l igere  tabe l le r  i  Penger  og  Kred i t t

1. Norges Bank. Balanse 
http://www.norges-bank.no/publisert/balanse/ 

2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjons-
fond – Utland 
http://www.norges-bank.no/petroleumsfondet/rapporter/ 

3. Banker. Balanse 
http://www.norges-bank.no/front/statistikk/no/fiks/ 
http://www.ssb.no/emner/10/13/10/orbofbm/

4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på  
publikumssektorer 
http://www.norges-bank.no/front/statistikk/no/fiks/ 
http://www.ssb.no/emner/10/13/10/orbofbm/

5. Banker. Resultat og kapitaldekning 
http://www.ssb.no/emner/10/13/10/orbofrk/

6. Bankenes utlåns- og innskuddsrenter 
http://www.ssb.no/emner/11/01/orbofrent/

7. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS 
fordelt på utstedersektorer, pålydende verdi 
http://www.ssb.no/emner/11/01/vpstat/ 

8. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS 
fordelt på eiersektorer, markedsverdi 
http://www.ssb.no/emner/11/01/vpstat/ 

9. Kredittindikatorer og pengemengde 
http://www.ssb.no/emner/11/01/k2/ 
http://www.ssb.no/emner/11/01/m2/ 
http://www.ssb.no/emner/11/01/k3/

10. Husholdningenes finansregnskap 
http://www.ssb.no/emner/09/01/finsek/

11. Konsumprisindekser 
http://www.ssb.no/emner/08/02/10/kpi/ (Norsk KPI)



Penger og Kreditt  nr. 2- juni- 2007 

ISSN 0332-5598

B-blad/Economique
Returadresse:
Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
N-0107 Oslo
Norway


