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Fredrik Wulfsberg

26. januar 2009

kpi måles med annonserte priser og ikke som betalt beløp, slik at avrunding av priser
ved kontant betaling i seg selv ikke påvirker kpi. (Ved elektronisk betaling blir priser
ikke avrundet.) Inndragning av 50-øremynten kan imidlertid ha en kortsiktig effekt på
inflasjonen dersom prisene justeres for å ta hensyn til nye avrundingsregler. Erfaringen
fra inndragning av 10-øremynten i 1992 tyder på at minste myntenhet kan påvirke pris-
settingen, men at 10-øremyntens betydning for prissettingen ser ut til å ha blitt gradvis
svekket over tid.

Et viktig poeng er at kjøper man flere varer, er det den samlete summen som avrundes.
Kjøper man for eksempel to enheter av en vare à kr 1,80 vil jo summen avrundes ned til
3,50 kr. Dette gjør det vanskelig å utnytte avrundingsreglene strategisk i prissettingen.

Tabell 1 viser at en inndragning av 50-øremynten vil ha betyning for beløp ved kontant
betaling dersom ørebeløpet er mellom 25 og 74 øre.1 Ørebeløp mellom 25 og 49 øre som
nå blir avrundet opp til 50 øre vil i stedet bli avrundet ned til nærmeste krone. Ørebeløp
mellom 50 og 74 øre som nå blir avrundet ned til 50 øre vil i stedet bli avrundet opp til
nærmeste krone. En kan derfor tenke seg at priser med ørebeløp i intervallet 25–49 øre
endres til intervallet 50–74 øre, noe som vil bidra til høyere kpi.

Tabell 1: Avrundingsregler ved betaling i norsk mynt av ørebeløp som ikke er delelig med 50.

Ørebeløp med 50-øren uten 50-øren
1–24 0 0
25–49 50 0
51–74 50 100
75–99 100 100

Vi kan få en indikasjon på omfanget av denne typen strategisk prissetting ved å se
på hva som skjedde da 10-øren ble trukket tilbake i januar 1992. Ett år senere opphørte
10-øringen å være tvungent betalingsmiddel (jf. sentralbanklovens §15). Tabell 2 viser
hvordan avrundingregene var med og uten 10-øremynten.

Prisobservasjonene ssb samler inn for å konstruere kpi er godt egnet til å se på
fordelingen av ørebeløp før og etter inndragningen av 10-øremynten. Figur 1 viser fordelin-
gen av ørebeløp i januar 1992 og januar 1993 da 10-øremynten opphørte å være tvungent

1Ørebeløpet er hundredelene av en pris, for eksempel er ørebeløpet til 7,46 kroner lik 46 øre.
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Tabell 2: Avrundingsregler ved betaling i norsk
mynt av ørebeløp som ikke er delelig med 10.

Ørebeløp med 10-øren uten 10-øren
1–4 0 0
5–14 10 0
15–24 20 0
25–34 30 50
35–44 40 50
45–54 50 50
55–64 60 50
65–74 70 50
75–84 80 100
85–94 90 100
95–99 100 100

Figur 1: Fordelingen av ørebeløp i januar 1992
og i januar 1993.
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betalingsmiddel. Vi ser at omlag 1/3 av ørebeløpene ender på 0 i begge årene, at i overkant
av hver femte pris ender på 90 øre, og at hver tiende pris ender på 50 øre. Vi legger også
merke til at andre ørebeløp i hele tiere (10, 20,...) også er vanligere enn ørebeløp som
ender på 5. Ørebeløp som ender på 95 og 99 er også relativt hyppige. Figurene viser altså
det samme mønsteret.

For å undersøke nærmere om prissettingen ble strategisk endret i forbindelse med
inndragningen av 10-øremynten, kan man sammenlikne den relative hyppigheten av priser
som har ørebeløp som ender i intervallet 0–4 øre (dvs 0–4, 10–14, 20–24, osv) og som
ble rundet av nedover, i forhold til intervallet 5–9 øre (dvs 5–9, 15–19, 25–29, osv) som
ble rundet av oppover. En mulighet er at butikkene driver strategisk prissetting ved at
de ofte setter priser som avrundes opp. Dermed vil produktet kunne virke billigere enn
det egentlig er. Med strategisk prissetting vil man se relativt hyppigere ørebeløp som
ender mellom 5 og 9 øre med enn uten 10-øren. (Dette forutsetter at butikkene tror at
konsumentene lar seg lure.)

Tabell 3 viser den relative hyppigheten av priser med ørebeløp som ender mellom 0
og 4 øre vs 5 og 9 øre de siste fem årene før 10 øringen ble inndratt og de første fem
årene etter at den ble inndratt. Vi ser at det var mer enn dobbelt så vanlig å ha en pris
som endte på 5–9 øre i 10-øreperioden (1988–92) enn det var etterpå.

Tabell 3: Relativ hyppighet av priser med ørebeløp som rundes av nedover (0–4) vs oppover
(5–9) ved kontant betaling før og etter inndragningen av 10-øremynten som tvungent
betalingsmiddel.

Ørebeløp 1988–92 1993–97
0–4 88.81 94.52
5–9 11.19 5.48
Sum 100 100

Ser vi på utviklingen i denne hyppigheten fra år til år ser vi imidlertid at det var en
trendmessig nedgang i denne andelen som begynte allerede på 80-tallet, se Tabell 4. Det
kan reflektere at 10-øren fikk mindre betyning som betalingsmiddel før den ble inndratt.
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Tabell 4: Relativ hyppighet av priser med ørebeløp som rundes av nedover (0–4) vs oppover
(5–9) ved kontant betaling før og etter inndragningen av 10-øremynten som tvungent
betalingsmiddel.

Øre 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
0–4 86.71 87.34 88.15 89.74 91.97 93.66 94.54 93.90 94.76 95.59
5–9 13.29 12.66 11.85 10.26 8.03 6.34 5.46 6.10 5.24 4.41
Sum 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Og kanskje illustrerer dette nettopp hvorfor den ble inndratt? Det var ingen spesiell
endring i den relative andelen mellom januar 1992 og januar 1993 (eller februar 1992 vs
februar 1993). Det kan altså se ut som om minste myntenhet kan påvirke prissettingen,
men at dette skjer gradvis over tid og uavhengig av inndragning av en myntenhet.

Hvordan har prissettingen vært på 2000-tallet i forhold til avrundingsreglene og 50-
øren? Ser vi på prisdataene for 2004 ser vi at andelen priser med ørebeløp på 0 har økt
til 2/3 fra 1992/93. Noe færre priser ender på 90 øre enn før og andelen som ender på 50
øre er uendret med 1 av 10. Langt færre ørebeløp ender i hele tiere (10, 20,...).
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Figur 2: Fordelingen av ørebeløp i 2004.

Ved å se på den relative hyppigheten av priser som rundes av oppover over tid ser vi
i hvilken grad prissettingen er strategisk i forhold til avrundingsreglene. Tabell 5 viser en
fallende trend fra 2000 til 2004 for intervallene som avrundes oppover med 50-øren som
minste myntenhet. En tolkning av denne trenden er at 50-øren har fått mindre betydning
som betalingsmiddel i denne perioden. Siden 2004 er det siste året vi har data, er det

Tabell 5: Relativ hyppighet av priser med ørebeløp som rundes av nedover (0–24 og 50–74) vs
oppover (25–49 og 75–99) ved kontant betaling.

Ørebeløp 2000 2001 2002 2003 2004
0-24 og 50-74 69.21 76.72 78.65 80.42 80.94
25-49 og 75-99 30.79 23.28 21.35 19.58 19.06
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ikke godt å si hva denne andelen er i dag, men hvis vi forutsetter at trenden har fortsatt
lineært, vil andelen være i overkant av 10 prosent ved utgangen av 2008. Et par historer
fra Aftenposten Aften illustrerer at 50-øremynten kanskje har mistet sin nytteverdi:

Aftenposten Aften, 13.05.2008, s.19
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i 50-øringer
CMeglertvist på Grünerløkka har vart i to år
Etter tre runder i rettsapparatet, vant

megler Espen Skaar saken mot sin
tidligere arbeidsgiver. Forrige uke kom

deler av erstatningen i 50-øringer.

PÅL V. HAGESÆTHER
ARASH A. NEJAD (foto)

Ihus-kontoret på Grünerløkka er
dømt til å betale sin tidligere
megler Espen Skaar 25 000 kro-
ner i erstatning, pluss renter og
omkostninger. Det er konklusjo-
nen etter en lang strid i rettsap-
paratet. Pengene er kompensa-
sjon for at Skaar ble usaklig opp-
sagt (se faktaboks).

Fredag i forrige uke fikk han de-
ler av beløpet. Da i form av en
plastpose med rundt tre kilo
femtiøringer, levert personlig på
døren av styreleder Ada Kjenner.
Skaar reagerte med vantro.

– Jeg trodde noen skulle hoppe
inn døren og si «aprilspøk».
Hadde det vært en kompis, kun-
ne jeg flirt av det. Men at styrele-
der i egen person gjør dette, sy-
nes jeg er meget spesielt. En ting
er å tenke det, noe annet er å gjø-
re det, sier Skaar.

Vil levere tilbake
Han har nå bestemt seg for å le-
vere tilbake femtiøringene, un-
der henvisning til sentralbanklo-
vens §14. Her heter det at ingen
er pliktig til å ta imot en betaling
som inneholder mer enn 25 myn-
ter av samme sort.

– De har tydeligvis vært i ban-
ken og vekslet inn i mynter. Nå
skal de få lov til å veksle tilbake
selv, sier Skaar, som har formid-
let beskjeden via sin advokat.

– En spøk
Ada Kjenner, styreleder i Grü-
nerløkka Eiendomsmegling,
skriver i en e-post til Aften at de
retter seg etter lagmannsrettens
dom. Men at de ikke er noen ta-
pere i denne sammenhengen da
saken delvis ble vunnet og delvis
tapt. Lagmannsretten la til
grunn at Espen Skaar hadde opp-
trådt illojalt, men ikke nok til av-
skjedigelse, ifølge Kjenner.

– Skaar ble kun tilkjent 25 000
kroner for ikke-økonomisk er-
statning. Det er bare en åttende-
del av hva han krevde. Femtiør-
ingene relaterer seg til et rente-
beløp på 592 kroner som Skaar
krevde i tillegg. Skaar og jeg har
vært kolleger og styremedlem-
mer noen år, og jeg anså dette
som en morsom avslutning på
saken. Hvis han er såret på grunn
av dette, må jeg bare beklage, sier
Ada Kjenner. pv@aftenposten.no

Espen Skaar har ikke giddet å telle alle 50-øringene, men kolleger har veid dem og funnet ut at det er
rundt tre kilo. Ifølge Aftens beregninger skulle det tilsvare i overkant av 590 kroner.

Dette er saken
I 2006 ble eiendomsmegler Espen Skaar kontaktet av Privatmegleren, som ville etablere nytt kontor
på Grünerløkka. Skaar ble tilbudt bedre betingelser enn han hadde hos Ihus, og valgte å takke ja.
Da Skaar sa opp jobben, fulgte to andre ansatte etter.
Arbeidsgiverenmente Skaar hadde opptrådt illojalt, og ga ham sparken med øyeblikkelig virkning.
Skaar saksøkte sin tidligere arbeidsgiver. Han krevde avskjeden kjent ugyldig og erstatning.
Oslo tingrett slo først fast at Skaar var illojal og at oppsigelsen var gyldig. Men Borgarting lagmanns-
rett kom til en annen konklusjon. De dømte den tidligere arbeidsgiveren til å betale Skaar 25 000 kro-
ner i erstatning.
Selskapet forsøkte å anke saken til Høyesterett, men anken ble nylig avvist.

«Jeg anså
dette som
en morsom
avslutning
på saken»

Styreleder
Ada Kjenner

Aftenposten Aften, 04.12.2008, s.4

En annen problemstilling som ikke er analysert her er at minste myntenhet kan
påvirke hva som er «psykologisk» attraktiv pris. I dag er det for eksempel færre pris-
er med ørebeløp på 99 enn da ett-øringen var betalingsmiddel. Imidlertid ser vi av Figur
2 at mange priser ender på 90 øre selv 10 år etter at 10-øringen forsvant. Det er usikkert
om inndragning av 50-øremynten vil ha noen betydning for hva som er atraktive priser.

Problemstillingen er forøvrig beslektet med spørsmålet om overgangen til euro hadde
en effekt på inflasjonen. En viktig forskjell er dog at innføringen av euro ikke bare endret
på myntenhetene, men også hele prisskalaen. Empiriske studier viser at overgangen til
euro ikke hadde noen effekt på inflasjonen (se for eksempel Dziuda og Mastrobuoni (2007),
The Euro Changeover and its Effects on Price transparancy and Inflation).
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