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NORSKE EIERE  

 

Verdiskaping blir viktig i årene som kommer. Vi har en økonomi som må omstilles fra olje-

avhengighet til nye næringer, og vi har en stor offentlig sektor med store fremtidige 

finansieringsforpliktelser som er avhengig av et konkurransedyktig næringslivs skatteevne.  

 

Denne rapporten viser noen av de merverdiene lokal og kompetent kapital og aktivt eierskap 

tilfører norsk verdiskaping, næringsliv og arbeidsplasser. Rapporten belyser hvorfor norsk 

privat eierskap og kapital bidrar til innovasjon og bedriftsutvikling. Rapporten bygger på 

intervjuer med rundt 50 eiere, gründere og investorer, og den inkluderer små og store eiere. 

Noen har akkurat startet virksomhet, andre har drevet en stund, noen har arvet og andre har 

solgt. Det er av stor betydning for å sikre et konkurransedyktig, dynamisk og solid norsk 

næringsliv. ”Norske eiere” utgjør, sammen med Civita-rapporten ”Norsk skattereform”, og 

Civita-notatene ”Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte” og ”En politikk for 

styrket gründer- og entreprenørskap”, et helhetlig arbeid om norsk eierskap, nyskaping, 

kapital og beskatning. 

Lokal kapital og aktivt, kompetent eierskap trengs i alle faser av en bedrifts liv. Dette 

prosjektet bygger videre på rapporten ”Kompetent kapital”, skrevet av Villeman Vinje, der 

innovasjon og gründerkapital står sentralt.1 Norsk kapital og eierskap er like viktig når en 

bedrift vokser, og når de over tid skaper nye arbeidsplasser og verdier. Derfor er dynamikk 

like viktig som at kapital er tilgjengelig for alle typer bedrifter.   

Rapporten presenterer eksempler på bedrifter med norsk eierskap i alle faser av bedrifters liv. 

Slik viser den hvilke nøkkelfaktorer som gjør at lokal forankring gir en merverdi til samfunnet,  

 
                                                           
1 Villeman Vinje, ”Kompetent kapital: Innovasjon, eierskap og skatt”, 2. utgave (Oslo, Civita, 2014). 

 

Formue er ikke et tall, men et ansvar som det må jobbes med og tas vare på. 
Mange forstår ikke hva formue er. Det er ikke kontoen min. Formuen er bundet 
opp i selskaper vi jobber med å utvikle og forbedre. 
 
Katharina G. Andresen, Dagens Næringsliv, 15.10.2014.  
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til lokalsamfunnet og til utviklingen av arbeidsplasser, noe som vil være vesentlig for å sikre 

sysselsetting og et sterkt næringsliv også i mer utfordrende sider. 

Rapporten bygger på mange samtaler med norske eiere, investorer og andre aktører i norsk 

næringsliv. Rapporten inkluderer også to spørreundersøkelser som er gjennomført på 

oppdrag fra Civita av Managing Partner Ernst Ravnaas i Steenstrup Stordrange høsten 2015. 

Denne er i sin helhet gjengitt i kapittel 3.5.2. 

Jeg vil takke alle sammen for verdifulle bidrag. Jeg vil også takke de som underveis har 

bidratt med tips om litteratur, gjennomlesing av manus og gode innspill. Marius Doksheim, 

Villeman Vinje og mine kollegaer i Civita har som vanlig vært verdifulle støttespillere.  

Konklusjoner som er trukket, og eventuelle feil og mangler som måtte forekomme, står for 

forfatterens regning. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbake-

melding, slik at vi kan rette opp og justere. 
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SAMMENDRAG  

Norske aktive, private aktører eier unoterte og børsnoterte verdier for 550 milliarder kroner i 

norsk næringsliv. Over 80 prosent av alle norske bedrifter har en norsk person som største 

eier. 98 prosent av alle norske virksomheter har under 50 ansatte, og tre av fire har mellom 

én og fire ansatte. 

Betydningen av å ha private norske eiere som kan sikre fremtidens arbeidsplasser blir 

klarere, hvis man ser på næringsstrukturen i Norge. Staten og kommunene eier innenlands 

mer enn tre ganger så mye næringskapital som private norske eiere gjør, men dette er 

primært offentlig eide vannkraftverk og statens andel i seks av de største børsselskapene. 

Tar man bort disse, er det offentlige ingen dominerende betydningsfull eier eller utvikler av 

fremtidsrettet norsk næringsliv. 

Unge vekstbedrifter er av avgjørende betydning for om det netto skapes eller tapes arbeids-

plasser. Selv om det også skapes arbeidsplasser i modne bedrifter, er det oppstart av nye 

bedriftene som avgjør sysselsettingsveksten. Det er en nær sammenheng mellom entre-

prenørkraft og private, aktivt deltakende eiere. Det gjelder uansett hvor stor virksomheten er. 

Aktive privatpersoner er primus motor i all gründervirksomhet, men de er også viktige i 

utvikling av virksomheter.  

Norske private, aktive eiere er direkte engasjert i bedriftene de eier. Eiere er mangfoldige. 

Lokale norske, aktive eiere finnes både i den lille bedriften i lokalmiljøet og i den store 

industrielle familiebedriften. De er jobbskapere. Både gründere, oppstartsbedrifter og 

bedrifter i vekst skaper jobber. Eiere tar risiko. Norske eiere selger og kjøper virksomheter, 

de utvider og de legger ned. Norske private eiere spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk 

næringsliv.  

De som skal ta risikoen, satse penger, bygge nye arbeidsplasser og bidra til omstilling og 

fremtidsrettede bransjer er først og fremst norske eiere og norske gründere.  

Den aktive, private eieren har grunnleggende en langsiktig motivasjon for å involvere seg, 

men det arter seg i praksis som en rekke vurderinger og beslutninger som tas etter 

hverandre. Langsiktighet er derfor ikke passivitet, men kontinuitet og aktivitet. Det er det som 

er nøkkelen til suksess, både for unge og gamle bedrifter. Alle bedrifter kan oppleve 

vanskelige tider, og private eiere vil ofte være seigere og tenke lenger enn til neste kvartal. 

De tar hensyn til andre forhold enn «kvartalskapitalisme» og kortsiktig profitt. Ofte står eiere, 

ledelse og ansatte sammen i vanskelige faser, et samhold der eieren normalt har en viktig 
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rolle i å videreføre og videreutvikle bedriften. Spesielt er eieren av avgjørende betydning i 

mindre bedrifter, dvs. i de aller fleste bedrifter i landet. 

All privat næringsvirksomhet er forbundet med risiko. Stor risiko kan innebære stor suksess, 

verdiskaping og sysselsetting, men det motsatte kan også være tilfelle. 

Gründere er fremtidige aktive, private eiere. De motiveres av å få til noe. Får de det til, tjener 

de penger, men drivkraften er som regel ideen. Gründere med vekstambisjoner tar risiko og 

bygger sine selskaper og ideer på kompetanse. 

Bare noen få selskaper av alle dem som startes årlig, blir vellykkede bedrifter. Kun én av 10 

har lyktes 10 år etter oppstart. Nøkkelen til omstilling og nye arbeidsplasser ligger derfor 

blant annet i å få flere til å overleve de fem første årene. Norge har flere gaseller, dvs. 

rasktvoksende, lønnsomme bedrifter. Derimot har ikke Norge noen såkalte Unicorns, det vil 

si selskaper som startes utenfor en klynge og blir svært suksessfulle (verdsatt til over 1 mrd. 

dollar). Omtrent halvparten av de 400 rikeste i Norge har skapt formuen sin selv. Årlig skiftes 

det ut rundt 10 til 12 prosent på listen.  

Offentlige rammebetingelser bør være så generelle som mulig. Eksisterende bedrifter må ha 

rammer som bidrar til at det investeres i verdiskapende virksomheter og til omstilling. Skatte-

systemet må bidra til det samme. I tillegg trengs spesifikke tiltak for å styrke gründerskap og 

etablering av høyvekstselskaper. Nye selskaper er i en mer risikofylt fase enn eksisterende 

bedrifter. Tilgang på kompetanse og kapital er dårlig, særlig i tidlig oppstartsfase. Om 

nærings- og finanspolitikken skal være spesifikk, er det mot denne delen av det norske 

eierskapet. 
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1. HVA ER NORSK VERDISKAPING OG EIERSKAP? 

 

Verdiskaping og eierskap er grunnlaget for et aktivt og konkurransedyktig næringsliv, en av 

de viktige pilarene i den nordiske samfunnsmodellen. Det er det konkurransedyktige 

næringslivet som sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og skatteinntektene som velferds-

ordningene våre bygger på. Denne rapporten vil i lys av dette se på betydningen av verdi-

skaping i norskeide, private bedrifter. Det kan være slik at det er forskjell på eierskap, og at 

et norsk, lokalt eierskap har betydning for verdiskapingen og kvaliteten på arbeidsplassene i 

Norge. 

Den norske nasjonalformuen består av arbeidskraft, kapital og naturressurser. Nåverdien av 

fremtidig arbeidskraft utgjør over 80 prosent. Infrastruktur, maskiner og bygninger utgjør 

rundt 11 prosent, mens Statens pensjonsfond utland («oljefondet») og naturressursene 

utgjør de resterende prosentene. Det er vanlig å dele økonomien inn i tre produksjons-

faktorer; arbeid, kapital og naturressurser. Men i dette bildet mangler det en vesentlig faktor, 

nemlig den fjerde produksjonsfaktoren: Eierkompetansen. 

Solberg-regjeringen skriver i sin eierskapsmelding fra 2014: 

[Det er] regjeringens oppfatning at det knytter seg noen grunnleggende forhold til det private 
eierskapet som gjør at dette i utgangspunktet er godt egnet til å bidra til verdiskaping og til å styrke 
norsk konkurransekraft. Private eiere kan ofte mer direkte ivareta egne preferanser og eiendom og 
utøve et mer direkte personlig eierskap enn staten som utøver eierrollen på vegne av fellesskapet. 
Når eieren er personlig, vil det normalt være færre beslutningsledd mellom eiere og ledelse enn 
dersom eierskapet forvaltes av institusjoner. Dette tilsier at personlige (private) eiere kan ha sterkere 
insentiver til å ivareta egne eierinteresser. Det kan gi bedre eierstyring, økt forventet lønnsomhet og 
en mer hensiktsmessig styring av risiko, i tråd med eiernes interesser. 
 
 

Det er etter hvert bredt erkjent at eierkompetanse er viktig, og at det er noe annet enn kapital 

som produksjonsfaktor. Villeman Vinje har analysert eierkompetanse i oppstartbedrifter i 

Civita-rapporten ”Kompetent kapital: Innovasjon, eierskap og skatt”. 2  Denne rapporten 

bygger delvis videre på hans analyse og konklusjoner.  

I politikk og samfunnsliv er omstilling, innovasjon og fremtidens verdiskaping ofte tema for 

debatter og seminarer. Norge vil fremover ikke stå i samme særstilling som vi har gjort de 

senere år med høye oljepriser og gode bytteforhold. Oljenæringen vil fremdeles være viktig i 

mange tiår fremover, men miljø- og klimahensyn vil kunne føre til at vi ikke kan utvinne all 

                                                           
2 Vinje, ”Kompetent kapital”.  
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tilgjengelig olje og gass. I omstillingsprosessen er eierkompetansen viktig. Det er når 

kompetanse og kapital møtes, at bedrifter skapes og verdiskaping og arbeidsplasser sikres. 

En solid eierkompetanse vil derfor være avgjørende for å sikre norske arbeidsplasser og 

norsk verdiskaping i fremtiden.  

Kvaliteten på eierskapet er viktig. Gjennom kompetanse tilføres kapitalen merverdi. Det 

beste for et konkurransedyktig næringsliv er et mangfold av eiere og eierskapskompetanse. I 

tillegg er konkurranse mellom eiere et sunnhetstegn. Diversiteten er viktig. Både mangel på 

kompetente eiere i ulike deler av markedet, og at noen type eiere er for dominerende, kan 

være et problem.  

Det er altså avgjørende at det ikke er områder der eierkompetanse ikke finnes, og at alle 

typer eierkompetanser har så gode rammebetingelser at de klarer seg. 

 

1.1 Eierkompetanse – den fjerde produksjonsfaktoren 

 
Naar man i Forretningsverdenen taler om Driftsherrer, tænker man paa dem, der drive Erhvervs-
virksomhed i nogelunde stor Maalestok, saaledes at den faar merkbar Betydning for Andre end dem 
selv. Dette er naturligt, hvor det gjælder at paavise Viktigheden af den Rolle, Driftsherrerne spille i 
Samfundets Økonomi. Men Fordelingslæren skal forklare, hvilken Andel af dettes Indtægt der 
tilfalder alle selvstændige Næringsdrivende, hvad enten de virke i stor eller liden Maalestok, kun til 
eget Forbrug eller til Salg, kun ved egne Midler eller tillige med leiede Arbeidere.  
Aschehoug, Socialøkonomik, bind. IV, del VIII, kap. 83, § 2, 524. 

 

For over 100 år siden skrev Norges første professor i sosialøkonomi, Torkel Aschehoug, et 

firebindsverk om sosialøkonomi.3 Aschehoug delte ikke produksjonsfaktorene i samfunnet i 

tre grupper, slik vi senere har vært vant til i økonomisk teori, men i fire: arbeid, natur-

ressurser, kapital og driftsherrer. Driftsherrene var betegnelsen på entreprenøren i bred 

forstand. Begrepet fanget opp eierkompetansen, den ressursen som skulle bidra til at de tre 

andre produksjonsfaktorene skulle fungere sammen så godt som mulig.  

Teorien om entreprenørens betydning, heretter kalt eierkompetansen, var tett knyttet til ideen 

om privat initiativ og privat eiendomsrett. Entreprenørbegrepet var hentet fra fransk og ble 

brukt i en svært bred forstand om alle som arbeidet selvstendig eller drev virksomheter. 

Dagens definisjon av eierskap er også bred, og i neste delkapittel gjennomgås den moderne 

eierskapsteorien. Det vil være tydelig at den bygger på den historiske forståelsen av eierskap 

                                                           
3 Torkel Aschehoug utga verket Socialøkonomik mellom 1903 og 1908. Det aller første rene sosialøkonomiske 
professoratet hadde Ebbe Hertzberg, men han trakk seg etter kort tid, og Torkel Aschehoug overtok i 1886 og 
hadde det i 30 år frem til sin død i 1909. 
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og verdiskaping, og at det er meningsfylt og viktig at eierkompetansen igjen behandles som 

en selvstendig og verdifull produksjonsfaktor i samfunnet.  

Eierskapskompetansen er helt avgjørende i økonomisk aktivitet og verdiskaping. Aschehoug 

kaller driftsherrene for Produktionens Høvdinger.4 Han understreker at i det lange løp er det 

eierkompetansen som er avgjørende, ikke kapital alene.5 Eierkompetansen bidrar til en god 

utnyttelse av de andre tre produksjonsfaktorene. Aschehoug fastslår at det ikke er mulig å få 

til en god verdiskaping uten eierkompetansen: “Alt vel overveiet, tør der alligevel være mest 

Grund til at omhandle Forretningstalentet som særegen Produktionsfaktor. Af alt aandeligt 

Arbeide er Bedriftsorganisasjonen og Bedriftsledelsen af den mest umiddelbare Betydning 

for Produktions- og Erhvervsvirksomheten.”6  

Historisk var det en diskusjon om forskjellene mellom kapitalavkastning og eier-

kompetansens inntekter. Aschehoug, og senere den østerrikske økonomen Joseph 

Schumpeter, mente at deler av profitten i en virksomhet skulle tilfalle eierkompetansen som 

kompensasjon for den koordinerende rollen eieren har i verdiskapingsprosessen. 7 

Eierkompetanseinntekten kommer i tillegg til kapitalavkastningen og er en betaling for 

forretningstalentet som eieren har i det å drive virksomhet. Det er ikke lønn, men knyttet til 

kapitalen som skytes inn i virksomheten. Størrelsen på eierkompetanseinntekten er avhengig 

av hvor mye kapital som er skutt inn og hvor høy gjeldsgraden er. 

I de historiske diskusjonene mellom økonomer om eierkompetansen påpekes det også 

hvordan økonomisk utvikling og kriser påvirker eierskapskompensasjonen. I gode tider er 

inntektene høye, mens i krisetider er sjansene for å tape penger stor. Risiko og uforutsig-

barhet er en vesentlig del av virkeligheten for eierkompetansen.8  

Kapital, arbeidskraft og ressurser er viktig for verdiskapingen i et samfunn, men videre-

utvikling og nyskaping er helt avhengig av god eierkompetanse, forretningstalent og 

kunnskap. Eierkompetansen er limet i verdiskapingen, skriver Aschehoug, og han under-
                                                           
4 Aschehoug, Socialøkonomik, bind II, del VI, kap. 50, § 1, 410. ”Man har kaldt dem Produktionens Høvdinger”. 

5 Aschehoug, Socialøkonomik, bind. II, del VI, kap. 50, § 2, 411. ”I Driftsherrernes inbyrdes Konkurrence er det 
altid Dygtigheden, ikke Kapitalrigdommen som i Længden gjør Udslaget, ihvorvel denne Dyktighedens Haand ofte 
betrygger Seieren.” 

6 Aschehoug, Socialøkonomik, vol. II, part VI, chapter 45, § 5, 243, 245. 

7 Joseph Alois Schumpeter, History of Economic Analysis (New York: Oxford University Press, 1954), 555.  

8 Anton Martin Schweigaard, Ungdomsarbeider, “Driftsherreindtægt”, 106. “Jo mere fremherskende Benyttelse af 
Kapital er i en Næringsvei, desto mindre er det at paaregne, at dennes gjennemsnitlige Afkastning, procentvis 
bestemt, I Længden vil holde sig høit over Renten af de anvendte Midler, tillagt Erstatning for deres Forringelse 
og for den med deres Benytelse forbundne Fare, idet en usædvandlig Fordel af Kapitalens Anvendelse i én 
Retning fremfor andre leder til, at flere og flere Midler søges frugtbargjorte i samme Virksomhed, indtil Gevinsten 
ved den forstærkede Konkurrents er gaaen ned til, hva der kan ansees for det Sædvanlige.” 
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streker at det er kompetanse og kunnskap som er den mest verdifulle ressursen i samfunnet, 

den som sikrer produktivitet, verdiskaping og velferd.9 Den franske økonomen Jean-Baptiste 

Say (1767–1832) beskrev eierkompetansen slik:  

The entrepreneurs should be ‘technically competent’, ‘technically and universally educated’, ‘have 
special insights’ and ‘being intellectually capable of running businesses’. They should also show 
‘frugality and carefully invest their capital’, but most importantly, they should be real entrepreneurs 
and show initiative and industriousness. 

 

Teorien om eierkompetanse som en fjerde produksjonsfaktor tar også opp fremveksten av 

aksjeselskaper, som i dag er den vanlige måten å organisere virksomheter på. For 100 år 

siden var det mindre vanlig med aksjeselskaper, men Aschehoug påpeker at når et selskap 

vokser, vil aksjeselskapet være en aktuell eiermodell, fordi det ofte vil gjøre det enklere å 

tiltrekke seg mer kapital. Med aksjeselskapet blir det også mer vanlig at eiere og 

administrasjon ikke er de samme personene. Derfor forsvinner eierkompetansen etter hvert 

ut av økonomisk teori, fordi eierskapet ikke lenger sees som aktivt på samme måte som 

tidligere. Aschehoug peker på noen utfordringer som følger med aksjeselskaps-organi-

seringen, og som man finner igjen i moderne eierskapsteori om agent-prinsipal-problematikk. 

Bestyrelsen af et Aktieselskab har ikke samme økonomiske Interesse af, at Forretningen gaar godt, 
som en Enkeltmand vilde have, om han eiede den, og endnu mindre samme Tab, om den gaar 
uheldigt. De større Aktieselskaber søge i nogen Grad at bøde herpaa ved at give sine Bestyrere ikke 
alene høi Løn, men ogsaa en Brøkdel (Tantieme) af Selskabets Nettofortjeneste i sidste 
Regnskabsaar. Men det er langtfra, at dette System sikrer Selskaberne Styrere, der ere ligesaa 
dygtige og kraftfulde som de bedste private Driftsherrer…De smaa Selskaber, hvis Aktier ere fordelte 
paa mange Hænder og saaledes, at intet Medlem har nogen stor Interesse af Driften, blive ofte 
meget slet styrede.10 

 

Her viser Aschehoug dilemmaene som kan oppstå mellom den eller de som har ansvaret, og 

de som bærer de økonomiske resultatene, i dagens teori kalt prinsipal-agent-problemer. Når 

aksjene, og derved eierskapet, er spredt, blir man avhengig av kompetansen i 

administrasjonen. Det kan da bli konflikt mellom eierne og administrasjonen om fordeling av 

resultater, bonuser og mål for virksomheten. 

Den fjerde produksjonsfaktoren, eierkompetanse, forsvant etter hvert ut av økonomisk teori 

og lærebøker, både i Norge og internasjonalt. Det anglosaksiske idealet om aksjeselskaper 

og administrasjon slo gjennom. Eierkompetansen forble bare viktig i de små aksjeselskapene 

og i personlige foretak.  

 

                                                           
9 Aschehoug, Socialøkonomik, bind. II, del VI, kap. 49, § 13, 409. 

10 Aschehoug, Socialøkonomik, bind II, del VI, kap. 50, § 7, 419. 
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1.2 Teoretisk grunnlag for norsk eierskap og verdiskaping 

Teorier og analyser av eierskap er nå kommet tilbake i moderne økonomisk tenkning. I dette 

avsnittet gjennomgås to ulike perspektiver som er relevante i norsk sammenheng: Ramme-

verket for norske såkalte kunnskapsnav og teorien om eierskap – corporate governance. De 

toneangivende forskerne på dette feltet i Norge er Torger Reve og Øyvind Bøhren. Torger 

Reve ved Handelshøyskolen BI har, sammen med Amir Sasson, blant annet utgitt boken Et 

kunnskapsbasert Norge, der norske kunnskapsnav gjennomgås og analyseres. Øyvind 

Bøhren er også tilknyttet BI og forsker på norske eierskapsmodeller. Han har utgitt boken 

Eierne, styret og ledelsen – Corporate governance i Norge.11 I tillegg har analyseselskapet 

Menon, gjennom boken Hvem eier Norge, opparbeidet en database og et teoretisk verktøy 

for å analysere norsk eierskap. Selskapet bruker de overordnede teoriene som er presentert 

av Bøhren.  

 

1.2.1 De norske kunnskapsnavene 

Et kunnskapsbasert Norge er resultatet av et langvarig forsknings- og analysearbeid i regi av 

Torger Reve. Målet med prosjektet var å presentere en strategisk analyse av hvordan norsk 

næringsliv er sammensatt. Spesielt ser forskerne på hvilke sterke og svake kunnskapsnav, 

det vil si geografiske klynger av bedrifter, landet har. Denne kartleggingen og analysen bidrar 

til å identifisere norsk næringslivs innovasjons- og verdiskapingsevne. Omstilling og 

nyskaping vil ofte skje i forbindelse med de sterke kunnskapsnavene, selv om det ikke er 

utelukket at nye kunnskapsnav kan skapes eller mindre sterke nav kan styrkes. 

Det er mindre sannsynlig at man kan plukke ut de nye strategiske satsingsområdene eller de 

nye næringsområdene, enn at man bygger på eller utvikler eksisterende næringer der man 

har fortrinn eller sannsynligvis kan få det. Derfor er det viktig å finne ut hva suksessfaktorene 

for et godt kunnskapsnav er og hvordan man best kan legge til rette for god næringsutvikling. 

Et kunnskapsbasert Norge bygger på tre premisser: For at næringsvirksomhet skal være 

konkurransedyktig og bærekraftig over tid i et høykostnadsland som Norge, må næringslivet 

konkurrere globalt, det må være kunnskapsbasert og det må være miljømessig robust.   

                                                           
11 Torger Reve og Amir Sasson, Et kunnskapsbasert Norge (Oslo: Universitetsforlaget, 2012) og Øyvind Bøhren, 
Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge (Oslo: Fagbokforlaget, 2011), Leo A. Grünfeld og Erik 
W. Jakobsen, ”Hvem eier Norge?” (Oslo: Universitetsforlaget, 2006). 
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En næringsklynge eller et kunnskapsnav er definert som en kritisk masse av bedrifter, i ulike 

deler av verdikjeden, lokalisert i samme region.12 De både samarbeider og konkurrerer, noe 

som både gir utveksling av informasjon og utvikling av kompetanse og verdiskaping. 

Når man ser på et kunnskapsnav eller en næringsklynge blir det tydelig at eierkompetanse er 

viktig. Kunnskapsbasert verdiskaping og næringsutvikling skjer når kunnskap, kompetanse 

og kapital kobles av en eier. I praksis betyr det at kunnskapsnavene har høy konsentrasjon 

av innovative næringslivsaktører som samhandler tett med avanserte forskningsinstitusjoner, 

aktive investorer og kompetente eiere. Dette er helt i tråd med teorien om eierkompetanse 

som en viktig produksjonsfaktor. Det er kombinasjonen av kompetanse, forretningstalent og 

kapital som skaper arbeidsplassene. 

De ulike komponentene og aktørene i et generisk kunnskapsnav kan analyseres ved hjelp av 

modellen i denne figuren: 

 

Et generisk kunnskapsnav 

 
 

Kilde: Reve og Sasson, Et kunnskapsbasert Norge.  

 

 

                                                           
12 Reve og Sasson, Et kunnskapsbasert Norge, 23. 
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Figuren nedenfor viser hvordan hvert enkelt kunnskapsnav analyseres av forskerne. Hvert 

enkelt forhold ved det å drive næringsvirksomhet gis en poengsum for attraktivitet. Modellen 

kan sees tredimensjonalt.  

 
Det globale kunnskapsnav-modellen  

  
 

Kilde: Reve og Sasson, Et kunnskapsbasert Norge.  

 

Disse seks faktorene kalles kunnskapsallmenning. Det mest vellykkede eksempelet på en 

klynge i Norge, og som også scorer høyt internasjonalt, er den norske olje- og gassklyngen. 

Klyngen ligger høyt på alle de seks parameterne, men noe lavere på miljøattraktivitet.13 Alle 

disse parameterne kan næringspolitikken, i vid forstand, påvirke. Klyngeattraktiviteten 

handler om at det finnes en kritisk masse av bedrifter som har betydning for nærings-

utviklingen og verdiskapingen i kunnskapsallmenningen. Utdanningsattraktivitet handler om 

relevante utdanningsprogrammer av høy kvalitet som bidrar til at arbeidstakere innen 

kunnskapsallmenningen har høy kompetanse. Talentattraktiviteten er knyttet til utdanningen, 

men også til hvordan kunnskapsallmenningen oppfattes, hvordan karrieremuligheter og 

interessante arbeidsplasser gjør det attraktivt å arbeide innenfor kunnskapsallmenningen. 

Forsknings- og utviklingsattraktivitet beskriver ressurser og satsing på FoU innen kunnskaps-

allmenningen. Miljøattraktivitet beskriver klima- og miljøomdømme og om muligheter for 

klima- og miljøvennlig utvikling innen kunnskapsallmenningen. Her vil eksempelvis den 

norske olje- og gassklyngen skåre lavere enn den gjør på de andre parameterne.  

                                                           
13 Reve og Sasson, Et kunnskapsbasert Norge nevner også miljø. Produksjon av olje og gass er i utgangspunktet 
ikke miljøvennlig, men næringen jobber kontinuerlig med mer miljøvennlige produksjonsformer. Se side 75–76.  
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Til sist kommer eierskapsattraktiviteten, som er temaet for denne rapporten. Attraktiviteten 

øker når man i klyngen finner en god fordeling av ulike typer eierformer og eierkapital, der 

dynamikken er god og eierkompetansen i best mulig grad er tilpasset bedriftene i 

kunnskapsallmenningen. Det betyr at det er nok risikokapital til å finansiere nyskaping, nok 

børskapital og private equity-kapital for restrukturering, familieeierskap og industrielt 

eierskap.14 Dynamikk i eierkompetansen er tegn på et velfungerende og attraktivt eierskap i 

klyngen. Det betyr at det både er konkurranse mellom ulik eierkompetanse, og at det er stort 

mangfold.  

God dynamikk er også kjennetegnet på en vellykket kunnskapsallmenning. Det er en god 

interaksjon mellom alle de seks punktene i modellen som skaper en sterk og vellykket 

kunnskapsallmenning. Reve og Sasson påpeker at næringspolitikken har små muligheter til 

å påvirke denne dynamikken direkte, men næringspolitikken kan legge til rette. Hvordan 

næringspolitikken best kan utformes er tema for kapittel fire i denne rapporten, men det er 

klart allerede her at den må påvirke de ulike attraktivitetsområdene og sørge for best mulig 

rammebetingelser innen hver av dem. 

I prosjektet Et kunnskapsbasert Norge er det definert åtte ulike næringer som enten er del av 

globale kunnskapsnav, komplementære næringer til disse eller fremvoksende kunnskaps-

næringer som ennå ikke kan defineres som globale kunnskapsnav: Olje og gass, maritim, 

sjømat, finans, IT og software, kunnskapsbaserte tjenester, fornybar energi og miljø, helse 

og biotek. I tillegg er tre næringer definert som hjemmemarkedsnæringer; handel, bygg og 

anlegg og reiseliv. Til sist er ytterlige to næringer definert som enkeltstående næringer som 

er globale, men som ikke er del av en norsk klynge; metaller og materialer og telecom.  

Som ventet finner vi de sterke internasjonale klyngene der Norge har naturlige fortrinn, enten 

i et ressurs- og/eller i et kompetansegrunnlag. Det er olje og gass, den maritime næringen og 

sjømatnæringen. Disse tre er internasjonale, de er sterke, og de skårer høyt i kunnskaps-

navmodellen.  

De tre neste klyngene kategoriseres som komplementære kunnskapsnæringer. Alle tre har 

mulighet til å bli sterke, globale næringer, men er ikke kommet dit ennå. Det er 

finansnæringen, IT-næringen og kunnskapsbaserte tjenester. Den siste klyngen med 

muligheter inneholder helse- og bioteknæringen og fornybar energi og miljø. Disse to 

klyngene er ikke sterke ennå. De har muligheter, men mangler kommersialiserings-

kompetanse og tilstrekkelig kompetent kapital. Utviklingen av disse to klyngene vil skje i 

                                                           
14 Reve og Sasson, Et kunnskapsbasert Norge, 43. 
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skjæringspunktet mellom de eksisterende næringene og de komplementære kunnskaps-

næringene. Det er her dynamikken oppstår.  

De komplementære kunnskapsnæringene kan enten selge tjenester til et betalingsdyktig 

hjemmemarked, eller de kan knytte seg nærmere til de globale kunnskapsnavene Norge 

allerede har og utvikle tjenester som kan konkurrere globalt. Finansnæringen er den 

næringen som scorer høyest av de komplementære kunnskapsnæringene, men den er ikke 

en global næring, fordi den har for svak score på internasjonalisering. Det slår ut på 

klyngeattraktiviteten. Dessuten har næringen hittil hatt en lav forståelse av seg selv som en 

næringsklynge. 

De to enkeltstående næringene er metall- og telecomnæringen, de ”ensomme globale 

rytterne”.15 De er globale, men tilhører ikke et kunnskapsnav i Norge, noe som gjør dem 

sårbare for manglende videreutvikling.   

De næringene som er hjemmebaserte, og som minst sannsynlig vil bli fremtidens nærings-

klynger i konkurranseutsatt virksomhet, er bygg og anlegg, handelsvirksomhet og reiseliv.16 

Velfungerende klynger er koblet til forskning og til miljøer med forretningsutviklingskapasitet. 

I Norge har man noen slike miljøer, der kunnskap, forskning og næringsklynger er koblet 

sammen, blant annet i Ålesund, Stavanger og Kristiansand. Klyngen på Sunnmøre kan 

illustreres som i figuren under. Den er maritim, internasjonal og har lange tradisjoner. Her 

finner man også mange aktive, private eiere. 

 

                                                           
15 Benevnelse hos Reve og Sasson. 

16 Reve og Sasson begrunner det med at næringene så langt har vært lite eksportrettet, selv om det er vanlig i for 
eksempel Sverige (IKEA, H&M, NCC, Skanska). Det betyr at næringene kan internasjonaliseres, men at det ikke 
har vært tilfelle i Norge. 
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Analyser av klynger er et godt verktøy for å se sammensetningen av norsk næringsliv og for 

å kunne se hvor det trolig kommer vekst, men det er ikke et fasitsvar på hvor veksten vil 

komme.  

 
1.2.2 Teori for eierskapsanalyse – corporate governance 

Et generelt rammeverk for å vurdere hvem som er gode og mindre gode eiere, med norske 

eksempler, er presentert i boken Eiere, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge.17 

På mange måter bygger denne boken på den 100 år gamle teorien om eierkompetanse som 

den fjerde produksjonsfaktoren.  

Utgangspunktet for teorien om corporate governance er at styringen av bedrifter påvirker 

verdiskapingen. Styringen vil normalt være delt mellom styret, som organ for eierrepresen-

tantene, og administrerende direktør, som ansatt og utøvende. I en aktiv eier-modell vil 

eierne ofte være en del av ledelsen. Det er flere forhold som avgjør verdiskaping og 

lønnsomhet for en bedrift. De er oppsummert i neste figur, eierstyringsmodellen.  

 

 
                                                           
17 Forfatter er Øyvind Bøhren med flere ved Senter for eierskap ved BI. 
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Eierstyringsmodellen 

 
 

Kilde: Bøhren: Eiere, Styret og ledelsen. 

 

Modellen for eierkompetanse og eierstyring er basert på en forutsetning om dynamikk. Det er 

ikke slik at én type eierkompetanse passer alle bedrifter. Det vesentlige er at riktig eier-

kompetanse finner riktig bedrift å eie til riktig tid og i riktig utviklingsfase.   

Kort oppsummert inkluderer Eierstyringsmodellen syv punkter. Eierstruktur dreier seg om 

hva slags type eier det er og hvilket eierperspektiv og eierstrategi eierne har. Styresammen-

setningen omfatter avhengighet og bredde i styret. Lederinsentivene handler om ulike former 

for avlønning, mens finansiering omfatter gjeldsgrad, utbyttepolitikk osv. Reguleringer 

handler om lovgivning som angår eiere, eksempelvis forholdet mellom små og store eiere. 

Konkurranse handler om bedriftens konkurranseposisjon og dynamikk. Mer konkurranse 

skjerper kravene til eierne. Til sist er interessenthensyn krav som stilles til bedriftene ut over 

maksimal avkastning på kapitalen, som arbeidsmiljøhensyn, miljøhensyn og bedriftenes 

samfunnsansvar, såkalt corporate social responsibility. 

Eierstyringsteorien kartlegger ulike konflikter mellom ulike parter i eierstyringsmodellen. 

Konfliktene kan skyldes ulike mål, ulike insentiver, ulik kontroll eller ulikt informasjons- eller 

kunnskapsgrunnlag. Oppsummert er det seks slike konfliktflater, skissert i prinsipal-agent-

modellen.18 

 

 

                                                           
18 Presentasjonen av prinsipal-agent-modellen er hentet fra Bøhren med flere.  
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Egenskaper ved prinsipal-agent-modellen  

Egenskap Beskrivelse 

1. Prinsipal og agent: Prinsipalen har engasjert agenten til å utføre arbeid for seg 

2. Delegering: Prinsipalen har overlatt beslutningsmyndighet (makt) til agenten 

3.  Interessekonflikt: De to har ikke samme preferanser. Prinsipalen ønsker at agenten jobber mest 
mulig og best mulig for minst mulig lønn. Agenten vil jobbe minst mulig for mest mulig lønn. Begge 
er mer fornøyd, jo mer de tjener. 

4. Asymmetrisk informasjon: Agenten vet mer om det som skjer i selskapet, inklusive hva agenten 
selv gjør og ikke gjør 

5. Kontroll: Prinsipalen kan sjekke deler av hva agenten selv gjør, men ikke alt. 

6. Insentiver: Prinsipalen kan tilby økonomiske betingelser som øker sjansen for at agenten gjør det 
prinsipalen ønsker. 

 

Kilde: Bøhren, Eiere, styret og ledelsen. 

 

I modellen nedenfor er de fire agentproblemene oppsummert. Generelt gjelder det at jo 

mindre agentproblemene er, jo lavere er agentkostnadene. Lave agentkostnader betyr økt 

lønnsomhet og en god matching av eierkompetanse og bedrift. Det er likevel slik at det vil 

være bedre å ha noen agentkostnader enn ingen, fordi et selskap uten agentkostnader er et 

personlig eid selskap uten ansatte eller gjeld, som ikke påvirker omgivelsene. 

 

Fire typer eierskapsrelaterte agentproblemer 

 
 

Kilde: Bøhren, Eiere, Styret og ledelsen. 

 

I denne rapporten er det det private norske, lokale eierskapet som er tema. Agent-

problemene er derfor mindre, fordi mange av de bedriftene som er private, norske og lokale 

er familieeid, og oftest familiedrevne, enten av en person direkte eller av mennesker som er i 

familie.  
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Øyvind Bøhren og Janis Berzins har forsket på familiebedrifter innenfor den teoretiske 

rammen som er presentert her. De konkluderer med at agentproblemene er mindre i familie-

bedrifter, mens problemene med rekruttering til ledelse og generasjonsskifter er større.19  

 
1.2.3 Definisjoner av ulike eierskap 

Eierskap i norske bedrifter defineres i fire ulike hovedkategorier: 

1) Personlig eierskap inkluderer alle norske enkeltpersoner og familier, uavhengig av 

hvordan eierskapet er organisert 

2) Offentlig eierskap inkluderer statens, fylkeskommunenes og kommunenes samlede 

eierskap 

3) Stiftelser og medlemsbedrifter inkluderer, i tillegg til selveiende stiftelser, også samvirke-

eierskap som landbrukssamvirker, boligbyggelag, kundeeide organisasjoner osv. 

4) Utenlandsk eierskap inkluderer alle typer utenlandske eiere uavhengig av om disse er 

personer, offentlige eller stiftelser/medlemsbedrifter20 

Den første gruppen, det personlige eierskapet, består av enkeltpersonbedrifter (enkelt-

mannsforetak) og bedrifter som har flere personlige eiere. Disse kan være i slekt med 

hverandre, slik at man har et familieeierskap, der flere familiemedlemmer kontrollerer 

selskapet i felleskap.21  

Familieeide selskaper er i et eierskapsperspektiv ofte motsatsen til et børsnotert selskap. Et 

familieeierskap vil normalt være kjennetegnet av at eierskap, styring og ledelse henger tett 

sammen, mens i et børsnotert selskap er det et klart skille mellom eiere, styret og ledelsen. I 

noen få børsnoterte selskaper er det noen familier som har store eierposter (se nedenfor), 

men det vanlige er at børsnoterte selskaper har mange ulike eiere.22 

For å avgjøre om et selskap er et familieselskap, må det avklares hvem som er (relevante) 

medlemmer i familien og hvilke oppgaver medlemmene har i selskapet. En definisjon av et 

familieselskap kan være at over halvparten av aksjene er eid av personer som er gift, i 

                                                           
19 Janis Berzins og Øyvind Bøhren, ”Norske familiebedrifter – omfang, eierstyring og lønnsomhet”, i Praktisk 
økonomi og finans, nr. 3, 2013.Dette følges opp i kapittel tre. Familiebedriftene utgjør 65 prosent av alle bedrifter 
dersom man legger til grunn en eierandel på 50,1 prosent eller mer av en familie.  

20 Hentet fra Bøhren. 

21 Bøhren, Eiere, Styret og ledelsen. 

22 I Norge finnes det kun noen få familieeide børsnoterte selskaper. 
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svigerfamilie eller i slekt med hverandre, noe som er en strengere definisjon enn EU 

bruker.23 Familiemedlemmer har roller som eiere, styremedlemmer eller del av den daglige 

ledelsen i selskapet.  

Noen private eiere eller familieeide selskaper velger et mer investeringsbasert eller porte-

føljebasert perspektiv på sitt eierskap, gjennom å eie flere eierposter eller selskaper.  

Finansielle investeringsselskapers viktigste eierrolle er å bidra til at kapital investeres i 

lønnsomme bedrifter, og at prosjekter som trenger kapital, og som vurderes som gode, får 

det. Eierkompetansen ligger i den profesjonelle utvelgelsen og vurderingen av investeringer.  

Industrielle investeringsselskaper bidrar også med en slik profesjonell utvelgelse av 

investeringer, men i tillegg er de aktive eiere. De investererer for å få posisjoner i bedriftenes 

styrer, slik at de kan påvirke utviklingen og verdiskapingen i de bedriftene de velger å 

investere i. 

Industrielle konsern er aktive eiere, også operativt. Dersom konsernet har flere bedrifter, vil 

poenget være at det er synergi mellom dem, finansielt eller operativt. De vil eie bedriftene så 

lenge dette er tilfellet. 

I Menons analyse av eierskifter i norsk næringsliv fra 2012, fremkommer det at private 

industrielle investeringsselskaper er blitt viktigere. Det er mange større private eiere som 

utøver sitt eierskap på denne måten. 24  Det er blitt vanligere å være kompetente eiere 

gjennom eierskap i mange bedrifter. Kompetansen er både strategisk og finansiell og skiller 

seg derved vesentlig fra kompetansen hos en finansiell investeringseier.   

Offentlig eierskap finnes i bedrifter der stat eller kommuner helt eller delvis er eiere. Det 

vanlige er at denne typen eierskap er egnet når det handler om virksomheter der det er 

vanskelig å etablere konkurranse, eller når eierskapet korrigerer for markedssvikt. Dessuten 

er offentlig eierskap begrunnet med nasjonal forankring. Det dreier seg om selskaper det, 

etter Stortingets vurdering, er strategisk viktig for Norge å eie, fordi de forvalter felles 

naturressurser, er knyttet til sikkerhetspolitikk eller har andre vesentlige sektorpolitiske formål.  

 

 

                                                           
23 Bøhren, Eiere, Styret og ledelsen, 180. EU har krav om 25 prosent eierskap, og personer trenger ikke å være i 
slekt. 

24 Menon (http://menon.no/upload/2012/10/03/eierskifter-i-norsk-naringsliv-menon-publikasjon-nr-36-2012-4.pdf). 
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1.2.4 Dynamikk og konkurranse 

Dynamikk, det vil si at bedrifter kjøpes og selges, utvikles og nedlegges, er viktig. Levetiden 

til en bedrift har sunket dramatisk de siste 80 årene, her illustrert ved gjennomsnittlig levetid 

for de 500 største bedriftene på Standard and Poors liste.  

Gj. sn. levetid for selskaper på Standard and Poors liste over 500 største selskaper, antall år 

 

Kilde: St. meld. 27 (2013 – 2014), Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, McKinsey. 

 

Det er, uansett eierforhold, vesentlig at det er konkurranse mellom ulike eiere. Eierskap der 

det er monopol - eller oligopolsituasjoner, hindrer nye eiere i å komme inn, og det fører til en 

dårligere dynamikk. Markedskonkurranse blant eiere ivaretas blant annet gjennom 

Konkurransetilsynet og av ulike reguleringer.  

Når det ikke er konkurranse, vil eierskifter bli vanskeligere. Det er ofte situasjonen når store 

bedrifter med statlig eierskap vil endre eiersituasjon, særlig dersom kravet er at eierne skal 

være norske, fordi man antar at utenlandske eiere ikke vil ha samme forhold til hovedkontor-

funksjoner og bevaring av arbeidsplasser i Norge. 

Ved manglende konkurranse er det ikke like muligheter eller lik tilgang til informasjon, og det 

er gjerne høye barrierer for å etablere seg. Den som er innenfor, har gjerne mer kapital, mer 

kunnskap eller mer av begge.  

Det er, som det vil fremkomme i neste kapittel, flere skjevheter i det norske eierskaps-

markedet. Det er for få private eiere som er rike nok til å kunne kjøpe store eierposter. Den 
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norske staten er den største enkelteieren i Norge, og denne eierstrukturen skiller seg fra alle 

andre vestlige land. Det er i tillegg lite tilgang til privat risikokapital. 

Den norske debatten er preget av disse skjevhetene. På den ene siden oppfattes ofte store 

offentlig eide selskaper som en garantist for norske arbeidsplasser og verdiskaping, men på 

den andre siden oppfattes de som negative, dersom eieren inntar en aktiv eierrolle. 

Utenlandske selskaper oppfattes gjerne mer negativt enn de burde, fordi de sees som en 

trussel som skaper usikkerhet for norske arbeidsplasser, eller fordi mange mener at de ikke 

betaler sin andel i skatt av den verdiskapingen som foregår i Norge. I debattene om dette 

bildet forsvinner ryggraden i norsk eierskap, dvs. de mange privatpersonene som eier små 

og mellomstore bedrifter og som skaper nye bedrifter, ut av debatten. 

Teknologisk utvikling og internasjonalisering gjør eierrollen mer krevende enn tidligere. 

Verdiskaping i markeder som skifter raskt, innebærer risiko og økt dynamikk. Det krever 

tilstedeværelse, kompetanse og evne til å fatte beslutninger.  

Et annet utviklingstrekk er at det blir flere passive institusjonelle eiere, som har samme profil 

som det finansielle investeringsselskapet, men som ikke er dynamiske på samme måte, fordi 

eierpostene gjerne er små og fordelt på et stort antall selskaper gjennom porteføljer. 

Institusjonelle eiere er vanligvis pensjonsfond, forsikringsselskaper og verdipapirfond. De er 

store eiere på verdens børser.  

Denne typen eiere bidrar med kapital, men er ellers ”anonyme” eller ”eierløse”, og sånn sett 

bidrar de ikke til et kompetent, aktivt eierskap. Likevel er denne typen eiere også nødvendige, 

nettopp fordi de bidrar med kapital. 

Overordnet sett er det viktig med et mangfoldig næringsliv. Det viktigste er at bedrifter til en 

hver tid har så riktig eier som mulig. Dermed er dynamikk i kjøp, salg, oppstart og avvikling 

vesentlig. 
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2. SAMMENSETNINGEN AV NORSK EIERSKAP OG VERDISKAPING 

 

Det finnes ingen komplett oversikt som viser sammensetningen av norsk eierskap og 

verdiskaping, men det er flere norske forskningsmiljøer som har bygget opp databaser og 

forsket på ulike deler av norsk eierskap. Denne presentasjonen av sammensetningen av 

norsk eierskap og verdiskaping vil derfor basere seg på det materialet som er tilgjengelig. I 

hovedsak finnes det oversikter i analyseselskapet Menon og i statistikk fra NHOs eierskaps-

analyser, samt Senter for eierforskning ved BI og i statistikk fra SSB. I de neste avsnittene 

presenteres mer detaljert informasjon om familiebedrifter og entreprenørbedrifter. I sum 

utgjør disse mesteparten av norsk privat næringsliv med aktive eiere.  

 

2.1 Kort oversikt over norsk eierskap og verdiskaping 

Det er det personlige eierskapet som sysselsetter flest mennesker i næringslivet i Norge. 

Over 50 prosent av de som arbeider i det private næringslivet, arbeider i et personlig eid 

selskap. Andelen har vært svakt økende de senere årene, og over 80 prosent av alle norske 

bedrifter har en norsk person som største eier.25 

Offentlig eide selskaper sysselsetter langt færre, selv om det offentlige eier store selskaper. 

Noe av årsaken er at selskaper som har det offentlige inne på eiersiden, er kapitalintensive 

(energi, olje og gass, prosessindustri, vannkraft, telekom og bank).  

Om lag to tredjedeler av alle sysselsatte har en privat arbeidsgiver. Det store flertallet 

bedrifter er privateide. Det er derfor vanligst å klassifisere norsk næringsliv primært som 

privateid. Men ser man på samlet kapital investert i næringsvirksomhet, endres bildet. Da er 

det en stor ubalanse mellom offentlig sektor og norske privatpersoners eierskap av 

innenlands næringsvirksomhet. Det offentlige eier næringsverdier som er om lag tre ganger 

større enn det direkte privateide norske eierskapet.  

 

 

                                                           
25 NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012, ”Privat eierskapsberetning”.  
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Figur 3: Offentlig og privat norsk direkteeierskap av norsk næringsliv. Mrd. kroner. 2012 

 

 

Kilde: NyAnalyse og St. meld. nr. 27 (2013-2014) 

 

Samlet indikerer et grovt anslag at det offentlige eier rundt 15 ganger mer næringskapital enn 

norske husholdninger eier direkte, når utenlandsk investert næringskapital inkluderes. 

Husholdningene har i tillegg noe annen finansiell sparing med indirekte eierskap, i bl.a. fond 

og pensjonsordninger, men dette gir ikke påvirkningsmulighet på bedrifters drift, og endrer 

ikke på det faktum at målt etter kapital, er det i Norge staten og det offentlige som er den 

store kapitalisten og investoren.  

SSBs oversikt over alle virksomheter i Norge viser at vi totalt har 547 000 virksomheter, men 

337 000 virksomheter har ingen ansatte. De resterende 210 000 fordeler seg slik, når man 

kategoriserer etter antall ansatte: 
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Antall virksomheter etter størrelse, 2015 (Virksomheter med én eller flere ansatte) 

 

Kilde: SSB 

Hovedtyngden (98 prosent) av bedriftene har mindre enn 50 ansatte, og tre av fire har 

mellom én og fire ansatte.  

Norske privatpersoner er den største eiergruppen i næringslivet. Hele 80 prosent av alle 

foretak i norsk næringsliv er privat og norskeid. Nest største eiergruppe er stiftelser og 

samvirkeforetak, med 10 prosent, etterfulgt av utenlandske eiere, med syv prosent. Det 

offentlige eier kun to prosent av alle virksomheter i norsk næringsliv. 

Andel av alle foretak i norsk næringsliv, fordelt etter største eier 

  
Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og Menon 
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Tilsynelatende er de personlig eide selskapene viktigst, men ser man på verdiskaping og 

antall sysselsatte, er både utenlandske selskaper og statlige eide selskaper viktigere enn 

antallet tilsier. Det er fordi mange av de personlig eide selskapene er små eller mellomstore.  

Figurene nedenfor viser antall ansatte i norsk næringsliv over tid, fra 2003 til 2010, fordelt på 

eiertyper, omregnet til prosent blir fordelingen slik: 56 prosent av alle ansatte i norsk 

næringsliv var ansatt i en privateid virksomhet i 2010, en økning fra 53 prosent siden 2003. 

Utenlandskeide foretak hadde 24 prosent av alle ansatte i 2010, mens foretak eid av det 

offentlige og stiftelser hadde hhv. 11 og 10 prosent av de ansatte. Det utenlandske eier-

skapet er, som det statlige, stort i kapitalintensive næringer, men er likevel mer spredt enn 

det statlige. Selv om det har vært en økning i det utenlandske eierskapet i Norge fra årtusen-

skiftet og frem til i dag, er det norske private eierskapet fortsatt dominerende. Utenlandsk 

eierskap er mer utbredt innen industrien enn i privat næringsliv generelt. 

 

Andel ansatte i norsk næringsliv fordelt på eiertype over tid (2003, 2009 og 2010) antall (inkl. 

utvinning av olje og gass)  

  

Kilde: Menon Business Economics og Bisnode http://menon.no/upload/2014/09/04/bakgrunnsrapport-personlig-
eierskap.pdf 

 

Ser man på hvordan verdiskapingen fordeler seg i 2010 og hvordan det har utviklet seg 

siden 2003, er bildet slik: 
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Andel av verdiskapingen i norsk næringsliv fordelt på eiertype over tid (2003, 2009 og 2010), 

prosent (inkl. utvinning av olje og gass) 

 

Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og Menon Business Economics og Bisnode 
http://menon.no/upload/2014/09/04/bakgrunnsrapport-personlig-eierskap.pdf 

 

Målt som andel av verdiskapingen er personlig eide foretak ikke lenger den største gruppen 

når olje og gass er inkludert. I 2010 sto utenlandskeide foretak for den største andelen av all 

verdiskaping, med 35 prosent. Privateide virksomheter sto for 31 prosent av verdiskapingen, 

tett fulgt av offentlige eide virksomheter med 27 prosent.  

 
 

2.2 Personlig eide selskaper og familieeide selskaper 

Øyvind Bøhren har i boken Eieren, styret og ledelsen beskrevet det personlige eierskapet. I 

de fleste analyser av norsk næringsliv er statlig eierskap og børsnotert eierskap klart definert, 

mens det personlige eierskapet ikke er det. Analysene til Bøhren med flere ved Senter for 

eierforskning ved BI tar for seg over 110 000 norske aksjeselskaper, hvorav tre fjerdedeler er 

unoterte selskaper.26  

Analysene viser at 71 930 av selskapene, 65 prosent av de undersøkte selskapene, kan 

klassifiseres som familieeide. 11 familieeide selskaper med en familieeierandel på 51,1 

prosent eller mer, er notert på Oslo Børs (se tabell nedenfor). Familier som eier børsnoterte 

                                                           
26 Berzins og Bøhren, ”Norske familiebedrifter – omfang, eierstyring og lønnsomhet”. 
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selskaper, er unntakene i Norge. Virksomhetene som da inkluderes, er kun de som har 

salgsinntekter og ansatte.  

Som Bøhren påpeker: ”Uansett er det i dag svært få enkeltpersoner og familier i Norge som 

er rike nok til å eie såpass høye andeler i store børsnoterte selskaper at det monner for 

eierstyringen. Derfor er det nærmest umulig å både privatisere og opprettholde nasjonalt 

eierskap samtidig. Kritikere av statlig eierskap i Norge, som også liker nasjonal kontroll, har 

her et problem.”27 

Dersom man ser på eierstrukturen for unoterte selskaper, får man en oversikt over det 

private, personlige eierskapet i Norge. De to neste figurene viser eiertyper i unoterte 

selskaper, der antallet fremkommer til venstre (likeveid, alle selskaper har samme vekt) og 

det verdiveide antallet til høyre. Det verdiveide gjennomsnittet (selskapet har høyere vekt jo 

større det er) viser hvert selskaps størrelse, målt ved egenkapitalen. 

 

  

Kilde: Bøhren, Eierne, styret og ledelsen, 58. 

 

En av konklusjonene i analysene av lønnsomhet er at det direkte (aktive) eierskapet er 

positivt korrelert med selskapets verdiskaping. Selskaper med slikt eierskap utøvd av direkte 

eiere har bedre lønnsomhet enn sammenlignbare selskaper. Det gjelder uavhengig av om 

det indirekte eierskapet er privat eller statlig.28 I en artikkel fra 2013 dokumenterer Berzins og 

Bøhren familiebedriftenes lønnsomhet. De skriver: 

                                                           
27 Bøhren, Eierne, styret og ledelsen, 58. 

28 Bøhren, Eierne, styret og ledelsen, 59. 
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Familiebedriftene har i gjennomsnitt adskillig høyere lønnsomhet enn andre bedrifter. Denne 
forskjellen i lønnsomhet reduseres imidlertid med to tredjedeler når vi tar hensyn til andre lønnsom-
hetsdrivende egenskaper ved bedriften enn måten den er eid på.29 

 

Hva det er med eierne, ut over at de er i familie, som bidrar til å gjøre bedriftene lønnsomme 

belyses senere i rapporten. 

Oversikten under viser at omfanget av familieselskaper i Norge er stort. 

 

Antall familieeide norske AS og ASA i 2008 ved seks ulike kontrollgrenser, prosent eid av 

familie 

Utvalg Prosent eid av  familier er minst  Alle selskaper 

 10 % 20 % 33,4 % 50,1 % 66,7 % 100 % Antall 

Alle 95925 93580 87276 71930 64965 53143 110519 

Unoterte 95853 93540 87254 71919 64960 53143 110357 

Noterte 72 40 22 11 5 0 162 

 

Kilde: Bøhren, Eierne, styret og ledelsen, 181 og Berzins og Bøhren, ”Norske familiebedrifter – omfang, 
eierstyring og lønnsomhet”. 

 

Familieeierskapet er den dominerende selskapsformen i Norge. 53 143 selskaper er 100 

prosent eid av familier, mens antallet der en familie eier mer enn 10 prosent er 95 925. Men 

familieselskapene sysselsetter bare rundt en tredjedel av de ansatte (36 prosent) og har kun 

19 prosent av den totale omsetningen i Norge.30 De fleste familieselskaper er små. Det er 

normalt ikke mange familiemedlemmer som er eiere, i snitt rundt to personer, og i 

gjennomsnitt har den største enkelteieren en eierandel på 78 prosent. 

Et viktig kjennetegn ved familieselskaper er graden av involvering i styret og i ledelse. 

 

 

 

                                                           
29 Berzins og Bøhren, ”Norske familiebedrifter – omfang, eierstyring og lønnsomhet”. 

30 Bøhren, Eierne, styret og ledelsen, 184. 
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Styre og ledelse i familieselskaper og andre selskaper, data for norske AS og ASA i 2011 som 
har konsistente regnskapstall, er i virksomhet og ikke er unoterte datterselskaper så sant 

morselskapet leverer konsolidert regnskap 

Type Innsideandel 
(%) 

Den største 
eieren er i 
styret (ja %) 

Den største 
eierens andel 
av 
styreplassene 
(%) 

Den største 
eieren er 
styreleder 
(ja %) 

Den største 
eieren er 
daglig leder 
(ja %) 

Største eier 
er styreleder 
og daglig 
leder (ja %) 

Familieselskaper 69 98 86 89 81 74 

Andre selskaper 41 79 34 36 36 12 

 

Kilde: Senter for eierforskning, www.bi.edu/ccgr. 

 

Forskjellene er tydelige. Tall fra 2013 viser at 89 prosent av de familieeide selskapene har 

eiere som er representert i styret, i daglig ledelse er tallet 81 prosent, og for både styre og 

daglig ledelse er det 74 prosent. Familieeide selskaper er ensbetydende med aktivt eierskap. 

Til sammenligning viser tall fra BI at i ikke-familieeide selskaper er største eier også 

styreleder i 36 prosent av tilfellene, daglig leder i 36 prosent av tilfellene og begge deler i 12 

prosent av selskapene.31  

En studie fra BIs senter for eierforskning viser at 65 prosent (71 930 av 110519) av aktive 

norske bedrifter er familieeide, og 48 prosent er heleide, uten eksterne aksjonærer. Kun én 

prosent av de familieeide bedriftene er børsnoterte. 

Globalt viser tall fra EY (Ernst & Young) at over 60 prosent av selskapene i Europa og 

Amerika er familieeide. Til sammen står selskapene for 50 prosent av all sysselsetting.32  

Nedenfor presenteres kort en oversikt over eierskapsstrukturen i ulike næringer. På venstre 

akse er det prosentandel av norske personlige eiere i næringen. På høyre akse vises 

næringens andel av verdiskapingen. Den viser hvilke næringer som har høyt innslag av 

personlig eide selskap. 

 

 
                                                           
31 Undersøkelsen er referert i Aftenposten, ”Johan H. Andresen: Vil gi døtrene større valgfrihet”, 21.6.2015. 

32 Ernst & Young, ”Built to last: Family businesses lead the way to sustainable growth”, June, 2015. 
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Personlige eieres andel i næringen, og næringens andel av næringslivets verdiskaping (2010) 

 
Kilde: NHOs privat eierskapsberetning 2012 og Menon 

 

Grafen ovenfor viser hvordan personlig eide virksomheter fordeler seg på ulike bransjer. I 

marin sektor er det personlige eierskapet høyt, mens verdiskapingen i næringen i forhold til 

den samlede verdiskapingen i næringslivet er lav. I olje- og gassnæringen er bildet omvendt. 

Personlig eide virksomheter har også et betydelig omfang i bygg og anlegg, i reiseliv og i 

handel. De tre sistnevnte er sammenfallende med de næringsklyngene som Reve m.fl. 

karakteriserer som hjemmebaserte.  Grafen viser at om man holder olje og gass utenfor, vil 

andelen av privat verdiskaping stige en god del, sammenlignet med snittall hvor alt av verdi-

skaping er inkludert. Det betyr at vi går en fremtid i møte der olje og gass vil være mindre 

viktig. 

 

2.3 Dynamikk i jobbskaping 

En av de viktigste faktorene som avgjør bedriftenes og økonomiens evne til å skape nye 

arbeidsplasser, er rammevilkårene for innovasjon og entreprenørskap. I NHOs eierskaps-

beretning har man også anslått dynamikken (jobbskaping, fornyelse og omstrukturering) i 

norsk næringsliv mellom 2003 og 2010, en periode som inkluderer finanskrisen etter 2008. 

Det dynamiske perspektivet er viktig, fordi en god dynamikk indikerer at mulighetene for at 

riktig eierkompetanse finner riktig bedrift er større. I figuren nedenfor ser man at de viktigste 

årsakene til økning i verdiskaping er nyregistrering og vekst i eksisterende virksomheter. 

Tilsvarende er avvikling og salg de viktigste årsakene til verdiskapingstap. Oppkjøp av 

virksomheter bidrar på den positive siden, men er mindre viktig enn nyregistrering og intern 

vekst. 
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Kilder til endringer i verdiskaping i norsk næringsliv fra 2003 til 2010 fordelt på eiertyper, 

milliarder NOK i løpende priser 

 

 

Kilde: NHO, Privat eierskapsberetning, NHOs Eierforums årsrapport over privat eierskap i 2012. 

 

Fordi effektene i figuren ovenfor trekker i ulike retninger, vil nettoeffekten se mer stabil ut enn 

den er. Selv om nyregistrering representerer den største økningen, skyldes det ikke primært 

nye bedrifter, men at etablerte selskaper lager datterselskaper, skiller ut virksomhet, at uten-

landske selskaper etablerer seg, gjerne med filial eller datterselskap og at offentlige etater 

omdannes til aksjeselskaper (som her utgjør en stor andel). 

Nyetableringsraten i Norge ligger omtrent på snittet blant OECD-landene, men det må 

understrekes at tallene er usikre. I en OECD-rapport fra 2015, ”Entrepreneurship at a glance”, 

er vurderingen at tross lave etableringshindre, er det få nyetableringer i Norge. Det kan 

skyldes venturekapitalsvikt eller kulturelle forhold. OECD mener at om man skal stimulere til 

flere nyetableringer, er det viktig å ha et virkemiddelapparat som bidrar. 
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Nyetableringsrate i Norge, nyetablerte selskaper som prosentandel av det totale antall 

selskaper i OECD-land. 

 

Kilde: St. meld. 27 (2013 – 2014), Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, hentet fra OECD, ”Economic 
Surveys: Norway”, 2014. Note: Figuren definerer oppstartsbedrifter som de som er opp til to år gamle, som andel 
av alle bedrifter. Tall for Norge 2001-2010. 

 

Rammebetingelser er viktig. For fremveksten av nye arbeidsplasser er rammevilkårene som 

selskaper med høy vekst opererer under, spesielt viktig. En OECD-undersøkelse av hva som 

driver bedrifters vekst viser at en betydelig andel av alle nye arbeidsplasser skapes av den 

lille gruppen av selskaper med høy sysselsettingsvekst. I Norge stod høyvekstselskapene for 

40 prosent av alle nye arbeidsplasser i undersøkelsesperioden, men disse selskapene 

utgjorde kun et par prosent av alle selskaper.  

I rapporten ”The Dynamics of Employment Growth” har OECD sett på sysselsettingsvekst i 

ulike bedrifter, både med hensyn til størrelse og alder, i ulike land over tid. Norge er med i 

denne analysen med tall fra perioden 2001 til 2010.33 Et svært vesentlig poeng er at alder 

spiller en større rolle enn størrelse. Det er unge bedrifter som skaper netto tilvekst av 

arbeidsplasser. Amerikansk forskning underbygger det samme poenget. 80 til 90 prosent av 

alle nye jobber i USA i 2005 ble skapt av førsteårsbedrifter, av en total på 3,5 millioner nye 

arbeidsplasser. Bedrifter mellom ett og 25 år har et netto tap i sysselsetting, mens gamle 

                                                           
33 OECD, ”The Dynamics of Employment growth”, policy paper 14, 2014. Størrelse og alder er delt slik: Norske 
tall I analysen er mellom 2001 og 2010, størrelse: 1-9, 10-49. 50-99, 100-249, 250-499, 500 + ansatte, alder 1-2, 
3-5, 6-10, over 10 år. http://dx.doi.org/10.1787/5jz417hj6hg6-en. 
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bedrifter (over 25 år), igjen har en liten tilvekst. 34  Den amerikanske forskeren John 

Halitwagner understreker at det er nyetableringer som er nøkkelen til jobbskaping. Det er 

disse selskapene som bidrar aller mest til både jobbskaping og destruksjon. At bedrifter er 

små bidrar ikke i seg selv, men er de nyetablerte og har vekstambisjoner, er de kraftige 

motorer. Selv om 40 prosent av nystartede bedrifter er borte etter fem år, er veksten i de som 

er igjen, mye raskere og sterkere enn i eldre bedrifter. 

OECDs analyse kommer til omtrent samme konklusjon. Det er etablering av selskaper som 

forklarer mesteparten av sysselsettingsveksten. OECD peker også på grunn til bekymring 

når få selskaper startes, slik tilfellet var under finanskrisen. De nye selskapene bidrar både til 

sysselsettingsvekst og til økt produktivitet, men bildet varierer.35  

 

Andel av høyvekstselskaper og deres andel av jobbskaping, utvalgte OECD-land. 2002–2005 

 
Kilde: OECD, “What drives the Dynamics of Business Growth”, 2013. 
Note: Høyvekstselskaper er definer som selskaper med 10 eller flere ansatte i begynnelsen av 
observasjonsperioden, med gjennomsnittlig sysselsettingsvekst på over 20 prosent over treårsperioden 2002–
2005.  

 

 

 

                                                           
34 John Haltiwagner, ”Who create jobs? Small vs. Large vs. Young”, working paper, University of Maryland, 2011. 

35 OECD, ”The Dynamics of Employment growth”, 2014. 
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Figuren nedenfor viser netto endring i jobbskaping for unge og eldre bedrifter fra 2001 til 

2011 for et utvalg OECD-land, inkludert Norge.  

 

Tilskudd til samlet sysselsetting ved netto jobbskaping for hhv. unge (under 5 år) og eldre 

(over 5 år) bedrifter i et utvalg OECD-land, 2001-2011  

 
Kilde: OECD, “The Dynamics of Employment Growth: New Evidence from 18 Countries”, 2014. 
Note: Figuren viser netto endring i sysselsetting for hhv. nyetablerte bedrifter (young, entry-exit), eksisterende 
unge bedrifter (young, incumbents), eldre bedrifter som nedlegges (old, exits) og eldre bedrifter som viderefører 
driften (old, incumbents) 

 

De unge bedriftene er netto jobbskapere uavhengig av konjunktursituasjon, både gjennom 

nyetableringer og ekspanderende virksomhet. Uavhengig av konjunktursituasjonen 

forsvinner to til tre prosent av alle arbeidsplasser årlig som følge av at eldre bedrifter legges 

ned. I høykonjunkturer skaper de gjenværende eldre bedriftene arbeidsplasser, men ikke nok 

til å kompensere for arbeidsplassene som forsvinner grunnet nedleggelser. I nedgangs-

konjunkturer går det arbeidsplasser tapt, også blant de gjenværende eldre bedriftene, og 

nyskapingen av arbeidsplasser i unge bedrifter klarer ikke å kompensere for tapet, noe som 

resulterer i netto tap av arbeidsplasser. Uten et påfyll av unge bedrifter ville situasjonen ha 

vært enda verre. Det er alderen som er avgjørende, ikke bedriftsstørrelsen. 

Selv om unge selskaper også har større sannsynlighet for å gå konkurs, er sysselsettings-

veksten stor, og dersom de klarer seg ut over tre til fem år, blir de viktige bedrifter. 36 I 

gjennomsnitt blant EUs land er det rundt 50 prosent av bedriftene som overlever, mens det 

                                                           
36 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-
documents/2012/do-smes-create-more-and-better-jobs_en.pdf 
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kun er 32 prosent av norske bedrifter som gjør det.37 Skapes det flere arbeidsplasser enn det 

legges ned, blir det vekst i sysselsettingen. 

Avslutningsvis kan det nevnes at fra tredje kvartal i 2013 til tredje kvartal 2014 ble det i 

Norge skapt 66 642 arbeidsplasser av helt nye selskaper (under ett år gamle). Veksten i 

arbeidsplasser i eksisterende virksomheter var 185 240. Til sammen blir dette 251 882 nye 

arbeidsplasser. 

I samme periode forsvant 216 697 arbeidsplasser: 53 683 i bedrifter som ble nedlagt, mens 

163 014 forsvant fra eksisterende virksomheter. Samlet gikk det derfor tapt 31 457 

arbeidsplasser på ett år i eksisterende bedrifter, mens det at det ble tilvekst på  35 185 

arbeidsplasser fra 2013 til 2014 kan tilskrives de nyetablerte bedriftene.38 

 

Figur 4: Netto endring i arbeidsplasser skapt blant bedrifter som er opp til 1 år gamle og 

bedrifter som er 1+ år gamle. 3. kvartal 2013 – 3. kvartal 2014 

 
 
Kilde: SSB, notat 2015/12 
 

 

 

 
                                                           
37 http://www.enterpriseeuropenetwork.no/no/Nyheter-fra-EEN-Norge/Sma-og-mellomstore-bedrifter-SMB-bidrar-
mest-til-sysselsettingen/ Utvalgte land er EU27 og EUs program CIP der Norge er inkludert. Tall for Norge er fra 
SSB. 

38 http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/statistikk-om-jobbstrommer 
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2.4 Kapital i vekstbedrifter og aktive eierfond 

En viktig forutsetning for nye bedrifter er at det eksisterer et aktivt investerings- og 

eierfondsmiljø. Slike eiere fokuserer på et begrenset antall selskaper og påvirker selskapene 

aktivt. Det synes å være en utvikling mot en polarisering, hvor eiere enten blir helt passive 

overfor et stort antall selskaper i en bredt diversifisert portefølje, eller svært aktive overfor et 

begrenset antall bedrifter hvor de har større eierandeler.  

 
Investeringsbeløp av norske private eierfond, mrd. NOK. 2014 (venstre figur) og sysselsatte i 

norske virksomheter eid av Private Equity-selskaper, 2013 (høyre figur). 

Kilde: 
http://www.nvca.no/wpcontent/uploads/2015/05/Private-Equity-Funds-in-Norway-Activity-report-2014.pdf og 
http://www.nvca.no/wp-content/uploads/2015/03/Verdiskapingsanalyse-De-aktive-eierfondene-i-Norge-Publisert-i-
februar-2015.pdf 

 

I rapporten ”Kompetent kapital” går samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje, gjennom hvilke 

kapitalkilder som finnes for risikable vekst- og innovasjonsprosjekter. Her vises det at det 

mangler et godt fungerende eiermiljø for denne typen høyrisikoinvesteringer i Norge.39  

Private equity (PE)-selskaper er typiske aktører i dette risikosegmentet. De involverer seg 

gjerne aktivt i selskapene de investerer i, både med kapital og kompetanse. Ifølge Kapital og 

en analyse av EY er selskaper eid av private equity-fond langt mer lønnsomme og har bedre 

verdiutvikling enn sammenlignbare børsnoterte selskaper.40 Årsaken er at selskapene tar 

raskere strategiske beslutninger, og at de har bedre tilgang til kapital. Det muliggjør, ifølge 

den samme undersøkelsen, at selskapenes ledelse kan tenke langsiktig. Suksessen kommer 

når forvaltere i PE-fond og ledelse sammen bruker sin kompetanse til å tenke strategisk og 
                                                           
39 Vinje, ”Kompetent kapital”, se kapittel 3.  

40 Kapital, ”Formuende forvaltere”, 17/2014, ref. E&Y, ”European PE exits study”, 2014. 
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utvikle driften. Ledelsen gis insentiver, og forvalterne av PE-fondene har insentiver, fordi de 

får mulighet til en ekstraavkastning de ikke hadde fått som vanlig investor. Det er samspillet 

som avgjør, dvs. at man deler både risiko og kompetanse. 

De to neste oversiktene viser antall norske og utenlandske selskaper som er solgt fra norske 

PE-selskaper og salg av norske selskaper fra norske og utenlandske PE-selskaper. 

 

 

Kilde: http://www.nvca.no/wp-content/uploads/2015/05/Private-Equity-Funds-in-Norway-Activity-report-2014.pdf 

 

Aktiviteten i oppkjøp og oppkjøpsfond (private equity-fond) er viktigst for endringer i 

eierstrukturer. Fra et eierstyringsperspektiv vil oppkjøp være hensiktsmessig kun når det 

skaper merverdier for eierne. Endringsaktivitet i et eierskapsperspektiv er tegn på 

velfungerende eiermarkeder, og at dynamikk sørger for at riktige eiere finner riktige bedrifter 

til riktig tid. Oppkjøpsfond spiller en slik rolle. Fondet bidrar vanligvis med forvaltnings-

kompetanse og eierstyring, mens investorene bidrar med kapital, det vil si at eierskapet er 

direkte for forvalteren og indirekte for investoren. 
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Investeringene til PE-fond varierer over tid: 

 

Kilde: http://www.nvca.no/wp-content/uploads/2015/05/Private-Equity-Funds-in-Norway-Activity-report-2014.pdf 

 

Dynamikken i oppkjøpsfondene viser at tre av fire selskaper selges innen 10 år og halv-

parten av dem innen seks år. Neste figur viser hvem som kjøper: 

 

Kjøpere av porteføljeselskaper fra oppkjøpsfond (internasjonale gjennomsnitt) 

 

Kilde: Bøhren, Eierne, styret og ledelsen, 165, prosentvis fordeling på nye eiere. 
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Oversikten viser at børsnotering kun gjelder 14 prosent av selskapene, mens de industrielle 

eierne, med 38 prosent, er de klart største oppkjøperne av private equity-selskaper. 

Finansielle eiere står for 24 prosent, og seks prosent av selskapene går konkurs.41 

Også en analyse fra Norsk Venturekapitalforening (NVCA) i 2015 viser at de aktive 

eierfondene bidrar til ”et tydelig taktskifte i verdiskapnings- og omsetningsvekst.” 42  Her 

fremkommer det at aktive eierfond bidro med en samlet verdiskapning på 38 mrd. kroner (to 

prosent av fastlands-BNP) i 2013, og selskapene det var investert i, hadde til sammen 68 

000 sysselsatte (fire prosent av alle sysselsatte i privat næringsliv). 

Fordelt på næringer ser bildet slik ut: 

 

Sysselsatte i norske porteføljebedrifter fordelt på næring, 2013 

 

Kilde: http://www.nvca.no/wp-content/uploads/2015/03/Verdiskapingsanalyse-De-aktive-eierfondene-i-Norge-
Publisert-i-februar-2015.pdf 

  

                                                           
41 Statistikk fra 2014 er samlet her: http://www.nvca.no/wp-content/uploads/2015/05/Private-Equity-Funds-in-
Norway-Activity-report-2014.pdf. 

42 http://www.nvca.no/wp-content/uploads/2015/03/Verdiskapingsanalyse-De-aktive-eierfondene-i-Norge-
Publisert-i-februar-2015.pdf 
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3. MERVERDIER AV EIERSKAP OG VERDISKAPING 

 

Det er en utfordring å tallfeste hva merverdiene av et norsk privat, aktivt eierskap er. Om 

man legger perfekte kapitalmarkeder til grunn, vil markedet sørge for den beste dynamikken i 

eierskapet. Men det er ikke slik virkeligheten er. Kapitalmarkedene er ikke perfekte, og det 

har stor betydning hvem som eier og hvem som investerer.43 

I dette kapittelet belyses de ulike forholdene ved privat eierskap som er med på skape 

verdier, og hvorvidt aktive eiere, privatpersoner eller familier, er vesentlig for denne verdi-

skapingen. Som teorien i innledningen viste, kan utøvelsen av eierrollen bidra til at verdier 

skapes. Alle private bedrifter har startet som en idé hos en eller flere privatpersoner. Det 

betyr igjen at alle bedrifter har vært små. Selv om mange forblir små eller mellomstore, vil 

noen ha ambisjoner om og muligheter til å bli store.  

Først gjennomgås ulike eierskapsroller. Deretter analyseres hvilken betydning familieeide 

bedrifter har internasjonalt og hva utfordringene ved denne formen for eierskap er. Deretter 

ser rapporten på hvordan nye selskaper skapes og hvordan det går med dem. Noe som 

særlig trekkes frem ved privat, aktivt eierskap er det langsiktige perspektivet slike eiere har. 

Langsiktighet og lønnsomhet er korrelert. Eierskap er også dynamisk. Dersom eiere har en 

aktiv rolle, har de også et aktivt forhold til dynamikk, endringer og muligheter i eierskapet. 

Kapittelet avsluttes med en oversikt over dynamikken i det norske, private eierskapet. 

Dette kapittelet presenterer også hva eierrollen består i og hvorfor den er viktig. Professor 

Øyvind Bøhren ved BI sier: 

Vi er vant til å tenke på egenkapital som kapital. Vi må tenke på egenkapital først og fremst som 
eierskap. Det er spesielt viktig hos oss. Vi mangler ikke kapital, men godt eierskap. Eierskap er en 
produksjonsfaktor på samme måte som kapital og arbeidskraft. Eierskap er viktig.  

 

Eiere er mangfoldige. Lokale norske, aktive eiere spenner fra den lille bedriften i lokalmiljøet, 

til den store industrielle familiebedriften. De er jobbskapere. Både gründere, oppstarts-

bedrifter og bedrifter i vekst skaper jobber. Eiere tar risiko. Som det vil fremgå, er risikoen 

ofte høy, og det er flere eksempler på bedrifter som ikke har lykkes. Til sist er aktive, norske 

                                                           
43 Se Civita-notat nr. 24, 2015, ”Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte” av Villeman Vinje om ”Home 
Bias” og imperfekte kapitalmarkeder. 
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eiere også dynamiske. Selv om langsiktighet ofte er et kjennetegn, er det mange som står 

overfor fremtidige vurderinger om videreføring, generasjonsskifter eller salg. 

 

3.1 De fire eierskapsrollene og strategier for ulike eiertyper 

Eiere kan prinsipielt inneha fire ulike roller, eller kombinasjoner av disse. Figuren nedenfor 

viser hva en eier kan bidra med. En eier bidrar fordi han eller hun skaper verdier for 

virksomheten. Den aktive eieren bidrar både med kompetanse og med kapital. Eierne har en 

viktig rolle i god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. De har beslutningsmyndighet til å satse, 

til å velge ut gode prosjekter og til å selge. Den fjerde rollen i figuren er den relasjons-

skapende rollen. Eieren er gjerne bedriftens ansikt utad, den som personliggjør selskapet. 

Eierrollen er også å sørge for at bedriften til enhver tid har de beste ressursene rundt seg. 

 

De fire eierrollene og deres gjensidige avhengighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Menon, ”Industrielt eierskap i Norge”, rapport nr. 11, 2012. 
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Ofte er det kombinasjonen som avgjør om eierskapet blir vellykket, men noen eiere 

rendyrker kun en eller to eierroller. I en familiebedrift vil eieren mer typisk tilføre alle fire 

rollene, om enn i ulik grad. 

Ulike eiere utøver sin eierrolle på ulike måter. En av skillelinjene er graden av aktiv 

involvering og på hvilken måte eieren involverer seg.  

Institusjonelle eiere har gjerne en investeringsstrategi som følges, og porteføljen av eier-

andeler er spredt på mange selskaper. De er passive i forhold til driften i selskapene, men 

aktive som investorer. Det innebærer at de har kompetanse når det gjelder å velge ut 

selskaper, og når de velger å selge eller kjøpe. Noen vil også involvere seg gjennom 

generalforsamlinger og styret, og således vil noen av dem være noe mer aktive. 

Langsiktige strategiske investorer kan både være statlige og private. Forskjellen mellom dem 

og institusjonelle eiere er flere. Blant annet strategiske investorer gjerne færre og større 

eierposter. Graden av involvering er også større. Målet for en langsiktig strategisk eier er å 

påvirke utviklingen i en bransje og påvirke utviklingen i verdiskaping til de selskapene man 

investerer i. Eierutøvelsen foregår gjennom generalforsamling og styrerepresentasjon.  

En siste eierskapsstrategi er aktiv involvering. Her er eieren også engasjert i driften av 

selskapet. I denne gruppen finner man private eiere, blant annet familieselskaper og private 

equity-selskaper.  

Eierkompetanse i praksis er å være riktig eier til riktig bedrift på riktig tid (se kapittel 1). Alle 

trengs i et velfungerende næringsliv. Dynamikk er viktig, og mangfold er viktig. Ulike 

eierposisjoner trengs i ulike faser av en virksomhets utvikling. 

Det er et mangfold av private eiere i Norge, men felles for dem alle er at de har en personlig 

tilknytning til Norge. Det gir dem en ekstra dimensjon og motivasjon til å drive virksomhet fra 

Norge. I en omstillingsfase er det spesielt viktig. Derfor må rammebetingelser for etablerere 

og gründere som ønsker å få til noe, være gode.  

Det foreligger i mange sammenhenger en antakelse om at kapitalmarkedene er perfekte, det 

vil si at alle bedrifter får finansiert alle gode prosjekter uansett hvor de befinner seg. I Civita-

notatet ”Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte” påvises det at investorer likevel 

investerer mest i sine hjemland, selv om det rasjonelle ville være å investere bredt. En slik 

antakelse om perfekte kapitalmarkeder, der alle investorer er rasjonelle, er dermed også en 

antakelse om at norsk eierskap ikke spiller noen vesentlig rolle – at eierskapet til kapitalen 

som investeres, ikke har noen betydning ut over at pengene investeres. 
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Men som notatet viser, er det først og fremst nordmenn som er villige til å investere i Norge. 

Det må derfor være attraktivt å etablere seg og å drive privat næringsvirksomhet og 

investeringer i Norge.  

[hjemmefavorisering fører til at] det ikke er likegyldig om en legger til rette for norsk eller utenlandsk 
eierskap i Norge. I fravær av norsk privat kapital tilsier dermed ikke-perfekte kapitalmarkeder at det 
ikke vil strømme til tilstrekkelig med utenlandsk kapital som kompensasjon for redusert tilgang på 
norsk kapital.44 

 

En undersøkelse fra VPFF (Verdipapirforetakenes Forbund) viser at norske eiere bidro med 

84 prosent av alle emisjoner under 200 millioner kroner de siste fem årene på Oslo Børs.45 

Internasjonale investorer kommer ikke med penger før emisjonene blir større, og for de 

mindre emisjonene er det norsk kapital som avgjør. 98 prosent av alle norske bedrifter har en 

markedsverdi på under 500 millioner kroner, og de langt fleste er unoterte.  

Hjemmemarkedsfavorisering er naturlig, fordi den som sitter nært et marked vanligvis har 

mye bedre informasjon enn den som sitter langt unna. Lokale forhold, lokale forbindelser, 

lokalt nettverk, kunnskap, kompetanse og tillit er vesentlig når man skal investere penger. 

Dette er den viktigste grunnen til at norske eiere har en stor verdi for norsk verdiskaping, en 

verdi som ikke kan erstattes av utenlandsk kapital som primært sikter seg inn mot større 

bedrifter.  

 
3.2 Private, aktive eiere  

I dette kapittelet sees nærmere på de personlige eide selskapene og familieselskapene, 

merverdiene disse eierne bringer inn i verdiskapingen og til lokalsamfunnet. Denne delen av 

rapporten bygger for en stor del på mange dybdeintervjuer med norske eiere og investorer, 

norske gründere og gründermiljøer, samt deltakelse på ulike seminarer der eierskap og 

verdiskaping har vært tema. 

 

 

 

 

                                                           
44 Se Civita-notat nr. 24, 2015, ”Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte” av Villeman Vinje om ”Home 
Bias” og imperfekte kapitalmarkeder. 

45 Sindre Støer i VPFF intervjuet i Finansavisen 19.11.2015. 
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3.2.1 Familieselskaper – vanlig i Norge og i verden 

På mange språk finnes ordtaket om at det tar tre generasjoner fra et familieselskap etableres 

til det går til grunne, ”from clogs to clogs in three generations”. En amerikansk undersøkelse  

 

viser at 30 prosent av familieselskapene overlever ett generasjonsskifte, 12 prosent 

overlever to, og kun tre prosent klarer seg ut over dette. Det viser seg likevel at familie-

selskaper utgjør en svært viktig del av moderne, kapitalistiske økonomier. Mange av de 

selskapene som ikke overtas av neste generasjon, selges til nye eiere, spesielt gjelder dette 

større virksomheter, Mindre virksomheter har mer sannsynlighet for å bli lagt ned når aktive 

eier skal pensjoneres eller dør. 

Familieeide selskaper var basisen i fremveksten av kapitalismen. Oppbygging av institu-

sjoner som fremmet privat eiendomsrett og avtalerett betød mye i oppbyggingen av den 

kapitalistiske økonomien.  

Som nevnt i teorien om eierkompetansen, ble selskapene og kompetansen skjøvet i 

bakgrunnen. Økonomisk teori på 1900-tallet fremholdt at børsnoterte selskaper, drevet av en 

profesjonell ledelse, var byggesteinene i moderne, kapitalistiske økonomier. I 1932 utga 

Adolphe Berle og Gardiner Means boken The Modern Corporation and Private Property, som 

spådde familieselskapenes undergang, og at børsnoterte selskaper med profesjonell ledelse 

var fremtiden. Senere utviklet Michael Jensen agent-prinsipalteorien om konfliktene og 

kostnadene knyttet til eiere, ledelse og interesserenter. Teorien er, som vi har sett, fulgt opp 

på norsk av Øyvind Bøhren og forskerkolleger ved BI.46 

Familieeide selskaper er i dag langt mer enn gründerselskaper eller selskaper som er på vei 

til å bli børsnoterte. Selskapene utgjør en viktig del av økonomien i mange land, også i den 

anglosaksiske delen av verden, der børsnoterte selskaper tradisjonelt har stått sterkt. 

Family companies’ sense of ownership gets round two of the most troubling defects of modern 
capitalism: short-termism and the so-called agency problem... Family companies are likely to remain 
a significant feature of global capitalism in the foreseeable future, thanks to a combination of two 
factors. Family companies in general are getting better at managing themselves: they are learning 
how to minimise their weaknesses while capitalising on their strengths. At the same time the centre 
of the modern economy is shifting to parts of the world – most notably Asia – where family 
companies remain dominant.47 

 

 

                                                           
46 The Economist, ”Dynasties” – special report family companies, 18.4–24.4, 2015. 

47 The Economist, ”Dynasties” – special report family companies, 18.4–24.4, 2015. 
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Mer enn 90 prosent av verdens selskaper er familieeide eller familiedrevet. Ifølge Boston 

Consulting Group (BCG) er rundt en tredjedel av amerikanske selskaper med en årlig 

omsetning på mer enn én milliard dollar familieeid eller familiekontrollert. I Frankrike og  

Tyskland er tallet 40 prosent , mens det er  enda høyere i fremvoksende økonomier.48 Også i 

Norge er andelen familieselskaper høy. Mange av dem er små eller mellomstore, men noen 

få er store.  

Den viktigste grunnen til at denne typen selskaper fremdeles står sterkt, er evnen til å tenke 

langsiktig: ”Family ownership provides companies with a perspective that is almost 

impossible to replicate in either public or private capital markets.” Andre faktorer er kostnads-

kontroll, sterk selskapskultur og ofte sterk tilhørighet til selskapet, og i mange tilfeller også i 

ekstern kommunikasjon og markedsføring.  

Baksiden av medaljen, ifølge The Economist, er at familieselskaper kan ha dårligere 

muligheter til å tiltrekke seg talent til ledelsen, og sammenblanding av roller mellom sterke 

eiere og politikere. Familieselskaper har få eiere, gjerne bare en eller to. Økonomisk er ofte 

eierne så involvert i bedriften at lønn, utbytte, finansiering, cash-flow, formue, gjeld og skatter 

henger sammen i et hele. Siden de fleste av disse selskapene ikke er notert på børsen, er 

eierposisjonene ofte illikvide.  

Familieselskaper kommer i mange varianter, men ifølge Morten Bennedsen, INSEAD, og 

Joseph Fan, Chinese University of Hong Kong, er det mulig å identifisere fire hovedtyper. I 

boken The Family Business Map tar de utgangspunkt i BCGs definisjon av familieselskaper 

og finner at det klassiske familieselskapet er eid og drevet av samme familie. Den neste 

modellen er familieselskaper der familien er en viktig eier, men har overlatt ledelsen til 

profesjonelle ledere. Den tredje modellen er omvendt; eierne har små eierposter, men er 

tungt inne i ledelsen. Denne modellen er vanlig i Japan. Den siste modellen har man når 

familieselskapet omdannes til et ventureselskap der familiemedlemmer får med seg kapital 

og danner nye selskaper.49 I Norge er de to første vanligst. 

 

 

                                                           
48 The Economist, ”Dynasties” – special report family companies, 18.4–24.4, 2015. BCGs definisjon av 
familieselskap er at en families eierandel må ha betydning og innflytelse med mulighet til å påvirke beslutninger, 
særlig valg av styreleder og daglig leder, og det må foreligge planer for eller vært gjennomført generasjonsskifter. 
Fremvoksende økonomier er her India, Brasil og land i Sørøst-Asia. 

49 Morten Bennedsen og Joseph Fan, The Family Business Map (London: Palgrave, 2014). 
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I en rapport fra Credit Suisse, ”The Family Business Model”, er familieeide bedrifter analysert, 

og følgende faktorer trekkes frem som viktige og som beskrivende for denne typen privat 

eierskap: 

1. Langsiktig engasjement fra eiernes side 

2. Tydelig og identifiserbart eierskap 

3. Erfaringsmessig lojale til sitt eierskap også i dårlige tider 

4. Ofte merkevare-selskaper eller merkevareprodukter eller tjenester som står sterkt 

over lang tid. 

5. Konsistens mellom beslutninger og strategi og hvordan virksomheten drives 

6. Bedre samsvar mellom eier og ledelsens interesser enn i andre eierformer 

Videre påpekes det i rapporten at privateide selskaper har en annen avkastningsprofil enn 

andre selskaper, blant annet fordi: 

1. Ønsket om å bevare kontroll leder til en mer forsiktig og mer effektiv ledelse og 

strategi 

2. Selskapene satser gjerne på kjerneaktiviteter som betyr at organisk vekst er mer 

vanlig enn oppkjøp 

3. Investeringer i forskning og utvikling er lavere enn i andre selskaper, men ved 

nærmere analyse kan det se ut til at investeringer og forskning og utvikling i 

privateide familieselskaper er mer effektive. 

Privateide bedrifter er ikke bare nøkkelspillere for økonomisk vekst, men også sentrale 

arbeidsgivere. Privateide bedrifter startes av entreprenører, og det private eierskapet vil bli 

helt vesentlige i fremtidig verdiskapning og utvikling.50 I de neste kapitlene vil mange av disse 

forholdene være sentrale og gjenkjennelige. 

 

 

 

 
                                                           
50 http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=1ABF2EFE-9E3A-8D24-
5014CF45E78BA03E, juli 2015. 
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3.2.2 Motivasjon og mangfold 

Alle bedrifter starter med en idé, og det er alltid en eller flere enkeltpersoner som starter. 

Mange har også et ønske om å bidra til det lokalsamfunnet de er en del av. De arbeider ofte 

mye og tar stor personlig risiko. Det gjelder også eiere som har bedrifter som skal vokse 

ytterligere, som står overfor generasjonsskifter, eller som vurderer oppkjøp eller fusjoner.  

Private aktive, norske eiere har bedrifter som varierer i størrelse, virksomhet og alder, men 

felles for dem er troen på det de driver med, engasjementet og risikovilje. Flere av dem 

understreker hvordan de identifiserer seg med sin idé eller med ”bedriftens sjel”, som er et 

uttrykk for bedriftens ve og vel. Når en gründer i distrikts-Norge får spørsmål om hva det 

betyr å ha et norsk, privat eierskap, er han ikke i tvil. Gründeren mener det er markante 

forskjeller på å være eid av en utenlandsk bedrift, eller av et norsk eller utenlandsk P/E-fond. 

Den aktive norske eieren har en ekstra dimensjon, en egen vilje, driv og engasjement og er 

villig til å legge sin sjel og energi i bedriften han eller hun gründer eller driver. Gründeren, 

som har hatt mange andre jobber i privat næringsliv, sier at: ”det verste for en eier er å måtte 

si opp ansatte.” Jo lenger unna eieren sitter, dess enklere blir det. 

Den viktigste motivasjonen er troen på det man holder på med. Som gründeren sier:  

Den typiske gründeren har tro på ideen 

sin, ønsker å få til noe og legger ned 

mye arbeid i finansiering og utvikling av 

ideen.  

Det er ikke vanskelig å forstå at gründere som har ideer til bedrifter, har tro på prosjektene 

sine. De som lykkes, har en slik motivasjon og tro kontinuerlig. En eier av en over 50 år 

gammel familiebedrift sier: ”Målet er å være en innovativ bedrift”.51 Troen på en god idé, og 

vilje til å stå på, var også drivkraften da Heine Wang og to venner på slutten av 1980-tallet 

bestemte for å starte et sikkerhetsselskap. De så en mulighet i et marked som da kun hadde 

én stor nasjonal aktør. De tre vennene hadde ideen, men de hadde ikke penger til å danne et 

AS. De fikk ikke en gang lov til å opprette en innskuddskonto i den lokale banken da de 

hadde spart opp 20 000 kroner hver for å få nok til minimumsaksjekapitalen på 50 000 kroner. 

De satte inn 60 000 kroner, for det var enklere å dele. Vennene jobbet selv, tok omtrent ikke 

ut lønn og ansatte etter hvert personer i nærmiljøet, som de kjente til. Selskapet hadde 11 

millioner kroner i omsetning i 1996. Gjennom organisk vekst og oppkjøp har omsetningen nå 

økt til 15 milliarder kroner og Nokas (tidligere Vakt Service) er arbeidsgiver for 8 000 ansatte. 

                                                           
51 Intervju i rapporten ”Vi er næringslivet”, NHO, 2013.  

”Alle har en stor tro på bedriften når de 
starter. De klarer å overtale investorer til å 
satse.”  
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Motivasjonen er der fremdeles og selskapet ekspanderer internasjonalt. 52  Nokas er et 

vellykket eksempel på hvordan en bedrift starter i det små og ender opp som en stor, 

betydningsfull bedrift. 

I møtet med norske aktive eiere, er engasjement noe som går igjen, også etter dyrekjøpte 

erfaringer. Johan Sohlberg i Eurosign, bedriften bak Freia-reklamen på Egertorget i Oslo, 

forteller: ”Jeg er født inn i skiltbransjen og lærte den å kjenne gjennom bedriften til min far. I 

1972 overtok jeg familiebedriften. Skilt er overalt i samfunnet og påvirker oss i alle 

sammenhenger, men skiltene i min fars bedrift var ”bare” neonrør med farge rundt. Alt kunne 

produseres i en standardisert fabrikk. Etter noen år ble bedriften kjøpt opp, mislykkede 

investeringer ble gjort, selskapet hadde stor gjeld, og salget gikk dårlig. Etter 20 år gikk det 

galt. Jeg overtok bedriften og garanterte for alle lån. Så kom bankkrisen, og til slutt tok 

banken bedriften. Jeg sto uten jobb og uten bedrift.”53  

Etter noen år utenfor bransjen, så Sohlberg likevel muligheter, og han understreker at han 
hadde lært mye om hva som fungerer og ikke fungerer. ”Når selgerne og bedriften er flaue 
over å selge skilt, da er det bare pris igjen. Mulighetene lå i å tenke nytt. Et skilt var ikke 
lenger et standardprodukt, men noe som kunne tilpasses i det uendelige. Skilt gjør en 
forskjell, og vil også gjøre det i fremtiden, men det gjelder å følge med,” sier Sohlberg. 

Mulighetene som lå i bransjeendringer, gjorde at Sohlberg tok sjansen på nytt. ”Jeg satset 
hus og hjem for å skaffe til veie én million i egenkapital og lånte tre til for å starte opp på nytt. 
Nøkkelen var fleksibilitet i produksjonen og tilpasning til kundens behov, bedrift og miljø. 
Skiltet er bedriftens ansikt utad,” forteller Sohlberg. ”Min motivasjon har hele tiden vært å 
skape en bedrift som kunne være levedyktig. Drivkraften har vært å skape noe og å ha 
fornøyde ansatte. Gode arbeidsplasser er også lønnsomme arbeidsplasser, selv om det kan 
komme ”rainy days”.» Private arbeidsplasser må være lønnsomme i det lange løp, derfor er 
suksess knyttet til overskudd. Sohlberg mener det må lønne seg at privatpersoner tar initiativ 
og starter bedrifter. 

Noen store norske bedrifter er familieeide og har vært det i generasjoner. Det begynner med 

en god idé, men etterkommerne må hele tiden ligge foran og være motiverte for 

videreutvikling. De starter ikke med tomme hender som den opprinnelige gründeren, men de 

overtar et ansvar de må forvalte godt. Aktive eiere som har arvet bedriften, har også et sterkt 

forhold til bedriften, men utfordringen er gjerne å være motivert nok til å kunne være riktig 

eier for fremtiden. Det inkluderer ofte å våge å endre på hva som kan ha fungert i fortiden, for 

                                                           
52 Heine Wang i samtale med Mathilde Fasting. 

53 Johan Sohlberg i samtale med Mathilde Fasting. 
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å tilpasse seg muligheter og krav i fremtiden. En bedrift som Agra Industrier AS ble grunnlagt 

i 1885 av Knut G. Hejes oldefar. Hejes oldefar var seriegründer. Denne bedriften var basert 

på et nytt produkt. Det var smørmangel, og margarin var et erstatningsprodukt som hadde 

den samme næringsverdien. Det store internasjonale selskapet Unilever kom tidlig inn på 

eiersiden, først som en familiebedrift, og senere som Unilever. Hejes far døde i 1978. Da 

hadde Agra 60 millioner kroner i omsetning.  

I dag har Agra 3,2 milliarder kroner i omsetning. Overskuddet selskapet har generert, pløyes 

tilbake i bedriften. Suksessen har vært at man har skjønt verdien av en merkevare, og at 

perspektivet hele tiden har vært langsiktig. Dermed har man også forstått strukturendringer 

og vært i stand til å delta aktivt i oppkjøp i skandinavisk næringsmiddelindustri. 

Heje peker på et annet interessant forhold ved aktivt eide bedrifter: De drives gjerne med en 

langsiktighet og forutsigbarhet som inngir tillit, både internt og eksternt. Når en familiebedrift 

blir solgt, blir den ofte kjøpt av en annen familiebedrift. Begrunnelsen er gjerne at forståelsen 

for hva det vil si å eie en bedrift er større i slike bedrifter. Det slutter Sohlberg i Eurosign seg 

til: ”Skal jeg selge, ønsker jeg å finne en annen aktiv, norsk eier, en som vil engasjere seg i 

bedriften som eier. Jeg tror privat initiativ skaper gode bedrifter og arbeidsplasser.”54  

Bedriftens ve og vel er alltid viktig, det gjenspeiles i kultur og i det som kan kalles 

bedriftens ”sjel”. Eierne ser seg gjerne selv som forvaltere av verdier, med et ansvar for 

neste generasjon og for bedriftens utvikling. Det kan bli kritisert som en sovepute, men er 

ofte det motsatte. Eierne strekker seg ofte svært langt for at virksomheten skal komme 

gjennom kriser og være solide.  

Motivasjonen for eldre bedrifter kan 

også ligge i et forvalteransvar. Mange 

eiere trekker frem stoltheten over å 

kunne videreføre virksomheter som de 

har et sterkt personlig forhold til. Et slikt 

eksempel er Hotel Ullensvang. Hotel 

Ullensvang er i dag eid av femte 

generasjon Utne. Hotellet ble grunnlagt i 1846. Edmund H. Utne forteller at hver generasjon 

har hatt nye ambisjoner for hotellet og brakt bedriften videre gjennom stor personlig innsats. 

Filosofien har hele tiden vært å møte fremtiden offensivt og ta med seg det beste fra forrige 

generasjon. 

                                                           
54 Johan Sohlberg i samtale med Mathilde Fasting.  

”Vi ønsker å være nøkterne med utbytte, vi 
vil ha så lite gjeld som mulig, og hver enkelt 
av oss forvalter eierskapet gjennom vår 
generasjon før vi leverer stafettpinnen 
videre.”1 
 
Knut G. Heje Agra 
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Å være eier er et stort ansvar. ”I en virksomhet som 

denne, lever en med ansvaret dag og natt, ansvaret 

er konstant. En må være den første på plass om det 

skjer noe”.  

Å drive et hotell er en kontinuerlig vedlikeholds- og 

utviklingsoppgave. Hotel Ullensvang skal være i god 

stand og tilpasset gjestenes behov og ønsker så 

langt man får det til.55 Utne er ikke alene om å trekke 

frem forvalteransvaret som en sterk motivasjon. Som vi skal se i senere kapitler, betyr også 

dette at eiere bidrar til samfunnet rundt seg i større utstrekning, og dermed at bedriften betyr 

noe for lokalsamfunnet. 

En tredje motivasjon er identifikasjon. En eier som identifiserer seg med sin bedrift, er en god 

ambassadør og markedsfører. Eierne identifiserer seg med bedriften de eier, på godt og 

vondt. Det kan føre til dårlige beslutninger og for sene beslutninger, men det er også helt 

vesentlig for motivasjonen og viljen til å stå på. Eierne nevner ofte bedriftens sjel eller at de 

har bedriften og virksomheten ”i blodet”.  

Noen deler av landet har lange tradisjoner med privat eierskap. Det er ofte historisk-kulturelle 

forhold som bidrar til dette. Vestlandet blir ofte trukket frem som den delen av landet som har 

flest entreprenører og privateide selskaper. Helt fra Hansatiden i Bergen har virksomhetene 

her vært utadvendte og internasjonale. Som eieren av en internasjonal virksomhet med 

hovedkontor på Vestlandet sier: ”Regionen vi driver i, har lange kommersielle tradisjoner, 

knyttet til handel og til sjøfart. Derfor finnes det mange aktive, private norske eiere her, og 

villigheten til å starte virksomheter ’har vi i blodet’. Jeg selv var med å starte virksomheten 

tidlig på 1990-tallet, da gikk vi inn med 50 000 i aksjekapital og har bygget selskapet stein på 

stein med et langsiktig, industrielt siktemål.” 56  I dag har selskapet en relativt betydelig 

balanse og stor internasjonal virksomhet. Mange slike virksomheter har også eierskapet 

knyttet til eller utsprunget av familier, gjerne i flere generasjoner.  

Det er en nær sammenheng mellom entreprenørkraft og private, aktivt deltakende eiere. Det 

gjelder uansett hvor stor virksomheten er. Aktive privatpersoner er primus motor i all gründer-

virksomhet, men de er også viktige i utvikling av virksomheter.  

 

                                                           
55 Edmund H. Utne i samtale med Mathilde Fasting. 
56 Eier i samtale med Mathilde Fasting. 

”Vi står kontinuerlig på en scene 

med medarbeidere bak og 

gjestene foran. Jeg, og 

generasjonene før meg, har satt 

gjesten i fokus.”  

Edmund Utne, Hotel Ullensvang 
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Mange bedriftseiere føler et stort ansvar for 

bedriften de driver. Selv om den er arvet, kan 

motivasjon og kunnskap være stor. En eier som 

velger å overta, gjør et aktivt valg. Bjørne 

Byhring, eier av Gjerde og Byhring AS, gjorde et 

slikt valg. Gjerde og Byhring AS (GB) selger dekk. Bedriften ble etablert i 1960, og i dag er 

det Bjørne Byhring, nevøen til en av grunnleggerne, som er aktiv eier. Bedriften har 

agenturet for dekkprodusenten Bridgestone og er i dag den eneste norskeide bedriften i 

Norge blant verdens største dekkprodusenter. Gjerde og Byhring har rundt 70 ansatte. 

Bedriften Gjerde og Byhring AS eier blant annet produksjonsmateriell, maskiner, lastebiler og 

alle driftsbygninger. 

Gjerde og Byhring AS er et eksempel på en bedrift det finnes mange av i Norge, anslagsvis 

et sted rundt 20–30 000. Eierne er gjerne aktive, de sitter i styrer eller i ledelse eller begge 

deler. Felles for dem er at de har formuen sin knyttet til familiebedriften de eier og driver, 

enten at de selv er gründere, eller at de viderefører en familiebedrift. Også en slik bedrift kan 

være innovativ. Bedriften har nylig etablert produksjon av regummiert buss- og lastebildekk. I 

stedet for å bestille nye dekk, brukes nå gamle dekk. De slipes ned og bygges opp, noe som 

gir 30 prosent reduksjon av CO2-utslipp og 70 prosent mindre forbruk av olje enn nye, 

fabrikkproduserte dekk. Det sparer miljøet og er gunstig for kundene. Til sammen åtte nye 

arbeidsplasser er etablert det siste året i denne produksjonen.57 

 

 

 

                                                           
57 Bjørne Byhring i samtale med Mathilde Fasting. 

Så lenge eierne spiller en 
avgjørende rolle for virksomheten 
de driver, er de gode eiere. 

Jeg er ikke i tvil om at mine medarbeidere er fornøyde med norsk eierskap. Vi er et 

team der alle drar lasset sammen og er engasjert i salg og resultater. Vi er i samme 

båt. Aktive eiere har ”passion”, ingenting kan sammenlignes med det å drive en 

bedrift, det er veldig stimulerende! 

Bjørne Byhring, Gjerde og Byhring AS 
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”Passion” er en beskrivelse flere eiere bruker om sitt eierskap, og det gjelder både nye og 

gamle bedrifter. Aass bryggeri i Drammen er, med sine 181 år, landets eldste bryggeri og en 

del av norsk industrihistorie. Som eier Terje Aass og hans ansatte, Roger Bjelland og Per 

Brenna, understreker: ”Alle byer med respekt for seg selv må ha et fotballag og et eget 

bryggeri.”58 I dag er det femte generasjon Aass som har overtatt ledelsen. Terje Aass bodde 

på bedriftsområdet i hele oppveksten.  

At bedriften eies av private, aktive eiere, gir en langsiktighet. Det understrekes av alle tre.59 
Eierne tåler at det går dårligere ett eller flere år. De har tid til å se at det går opp og ned. 
Privat eierskap er et tålmodig eierskap. Aass sier: ”Jeg er ikke spesielt modig, men jeg har 
vært usedvanlig opptatt av at bedriften skulle gå videre. Vi kunne vært mer offensive, men vi 
tar også stor risiko hver gang vi investerer.” 

Som eier er Aass stolt av at bedriften har usedvanlig lojale medarbeidere. Mange har Norges 
velmedaljer (utmerkelse for lang og tro tjeneste), og de henger alle på veggen. Aass mener 
industribedrifter har langsiktighet i blodet. Han kommer også med et stikk til økonomiske 
lærersteder: Professorer og økonomisk teori får sjelden godt nok frem hva et aktivt, privat 
eierskap ofte handler om. 

Til sist finnes det også eiere som 

erkjenner at de ikke har den motiva-

sjonen eller kompetansen som trengs 

for å satse videre. Noen velger å selge. 

Som en tidligere bedriftseier sier: ”Jeg 

arvet familiebedriften og valgte til slutt 

å selge. Pengene fra salget vil bli 

investert i ny, industriell virksomhet.” 

Det er det bedriftseieren kan, det er 

her han vil bidra. Som han sier: ”Min oppgave er å forvalte de mulighetene jeg har fått 

gjennom familiebedriften, benytte dem så godt som mulig og gi det videre til neste 

generasjon. Pengene vi fikk fra salget skal arbeide, de skal skape ting. Det er det som er 

motiverende, og det er det som er viktig.”60 Motivasjonen til å skape er der fremdeles, men 

nå som eier av nye virksomheter. 

 

                                                           
58 Terje Aass, Roger Bjelland og Per Brenna i samtale med Mathilde Fasting. 

59 Terje Aass, Roger Bjelland og Per Brenna i samtale med Mathilde Fasting. 

60 Tidligere bedriftseier i samtale med Mathilde Fasting. 

Det er en ’kjærlighetshistorie – et emosjonelt 
eierskap’. Det er veldig viktig, for i det ligger 
det tradisjon, passion, kjærlighet til 
produktene og bedriften. 

Terje Aass, Aass Bryggeri 
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3.2.3 Langsiktighet og lønnsomhet  

Langsiktighet og tålmodighet ble i forrige kapittel trukket frem som et viktig kjennetegn ved 

privat eierskap. Et familieselskap eller en privateid bedrift vil gjerne velge en strategi som er 

risikoreduserende, siden de fleste velger å beholde eierskapet på tross av risikoen. Det betyr 

at strategien ofte er å ha lav gjeldsgrad, være forsiktig med investeringer, dempe den 

operasjonelle risikoen så mye som mulig ved å sikre inntekter og ha en god kostnadskontroll. 

Dessuten vil mange, innenfor rammen av driften, prøve å diversifisere virksomheten så godt 

det lar seg gjøre, være minst mulig avhengig av få leverandører eller få kunder, og prøve å 

ha en så fleksibel kostnadsstruktur som mulig. En slik strategi innebærer trygghet for eieren 

og for arbeidsplassene i bedriften, men bidrar ikke i særlig grad til økt verdiskaping eller nye 

arbeidsplasser.  

En av konklusjonene i Bøhrens analyser av familieselskaper og risiko er at slike selskaper 

ser ut til å velge en salgsform og et produktspekter som gir lavere risiko enn andre selskaper 

har. Likevel viser undersøkelsen at risikoen knyttet til bransjen familiebedriften opererer i, er 

en mye større risikofaktor enn selve selskapseierskapet. Det er bransjen man driver i som er 

den største risikofaktoren, ikke det private eierskapet.61 Noe av den lavere risikoen kan også 

skyldes at en eier som er tett på bedriftens drift, raskere fanger opp endringer og iverksetter 

tiltak, noe som reduserer risikoen. 

I en analyse av familieselskaper i Norge skriver Berzins og Bøhren følgende om risiko: 

 
Resultatene så langt viser at familiebedrifter har mye høyere eierkonsentrasjon enn andre, og at 
aksjene som oftest er eid av ett eller to familiemedlemmer. Det er dessuten en utbredt praksis at 
familiemedlemmer arbeider i styret og er ansatt som daglig leder. Familieeiere får derfor både 
arbeidsinntekt og trolig store deler av sin formue fra en og samme kilde, dvs. fra bedriftens 
kontantstrøm. I tillegg er bedriften nesten alltid unotert, slik at eierandelene har lav likviditet.62 

 

Konsekvensene av dette er at langt de fleste familiebedriftene i Norge må bruke tilbakeholdt 

overskudd til nye investeringer. Dette er et gjennomgående trekk fra alle intervjuene i denne 

rapporten: Arbeidsplasser trygges og utvikles primært gjennom selskapets evne til å selv-

finansiere investeringer. 

 

                                                           
61 Bøhren, Eieren, styret og ledelsen, 189. 

62 Berzins og Bøhren, ”Norske familiebedrifter – omfang, eierstyring og lønnsomhet”. 
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I løpet av Terje Aass’ lederperiode i Aass Bryggeri har det vært 13 vennlige og uvennlige 

forsøk på oppkjøp, men Aass tror likevel at familiens eierskap har vært det mest lønnsomme 

for bedriften. Det ligger i tillegg en glede og en trygghet i å bevare det private, norske 

eierskapet, noe ikke bare Aass som eier understreker, men som også de to tillitsvalgte for de 

ansatte, Roger Bjelland og Per Brenna, slutter seg til. Aass legger til: ”Vi i Aass har aldri vært 

«til salgs”. Vi har vært utrygge på hva andre eiere har villet med bedriften. De som har tatt 

kontakt, har hele tiden vært opptatt av profittmaksimering, men det har ikke vært det eneste i 

vår filosofi. Så kan man beskylde oss for å være for lite offensive, for lite vekstorienterte, men 

vi tror eierskap handler om mer enn kortsiktig profitt.”63 

Det betyr at utbyttegraden helst bør være så lav som mulig. Er det mulig å låne penger uten 

for høy risiko, er det et alternativ. Mange familiebedrifter er små eller mellomstore. Det er i 

seg selv ikke et problem, men skal de vokse, er det en forutsetning at det finnes kapitalkilder. 

Et eksempel på det er en stor familieeid bedrift på Vestlandet. Som alle vellykkede bedrifter, 

startet det hele med en god idé. Den ekspanderte med investeringer og ansatte, og 

finansieringen var basert på overskudd med moderate lån. Etter en stund var det over 800 

ansatte. Eieren i tredje generasjon satset på nye markeder. Det var en stor risiko, og det 

krevde mye nyskaping. ”Innovasjon finansieres ikke av lån, men av penger du har,” sier 

eieren. Det tok syv år og tosifrede millionbeløp i investeringer før resultatene av de nye 

produktene kom. ”Vi trengte alt vi hadde av likviditet, og risikoen med de nye produktene var 

stor.”64 

I teorien om eierkompetanse ligger det implisitt at god eierkompetanse skaper god lønn-

somhet og verdiskaping. I familieselskaper er eierkompetansen tett knyttet til bedriftens 

utvikling. I agent-prinsipal-modellen kan fordeler og ulemper ved familieeide selskaper og 

lønnsomhet fremstilles slik: 

Fordeler Ulemper 

Lave agentkostnader (eier-ledelse) Feilrekruttert ledelse og styre 

Trolig lave agentkostnader (store og små eiere) Fastlåst eierstruktur 

Kanskje lave agentkostnader mellom eiere og 
interessenter 

Dårlig tilgang på egenkapital 

Kanskje god langsiktighet Liten størrelse 

Kilde: Bøhren, Eierne, styret og ledelsen, 190. 

 

                                                           
63 Terje Aass, Roger Bjelland og Per Brenna i samtale med Mathilde Fasting. 

64 Eier i samtale med Mathilde Fasting. 
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Øyvind Bøhren understreker i et intervju med Aftenposten at den største fordelen med 

familieeide selskaper er at det sjelden er konflikter mellom eiere og ledelsen. De har felles 

interesser, gjerne fordi eieren selv er involvert i styret eller i ledelsen, men også når det er 

tett samarbeid mellom ansatt ledelse og eiere.65 

Modellen viser at når eierne er involvert i drift, finansiering og styring av selskapet, er agent-

kostnadene små. I utgangspunktet er det positivt, men som ulempene viser, kan det også 

føre til fastlåste strukturer. Er agent-prinsipal-problemene store, kan det skyldes ulike 

faktorer. Det kan være konflikter mellom ulike eiere eller vanskeligheter med å skaffe ny 

kapital (om selskapet er unotert). Det kan også skyldes målkonflikter mellom eiere og den 

administrative ledelsen. Har de ulike oppfatninger av strategi, innebærer det det en risiko for 

gale eller dårlige beslutninger. Er agent-prinsipal-konfliktene for store, betyr det lavere 

verdiskaping. 

Vanligvis trekkes stabilitet og langsiktighet frem som positive sider ved privat, aktivt eierskap, 

men det kan også være en ulempe. Som oftest er det uheldige ved for mye stabilitet 

vanskelig å konkretisere, fordi det handler om at man går glipp av muligheter. Stabiliteten 

kan bli til et stivnet status quo, og langsiktigheten kan føre til inaktivitet.  

Langsiktighet er likevel en av de faktorene som oftest trekkes 

frem som en viktig verdi ved et aktivt, privat eierskap. Den 

svenske familien Wallenberg er en langsiktig eier. Med det 

mener han at den aktive, private eieren grunnleggende sett 

har en langsiktig motivasjon for å involvere seg, men at det i 

praksis arter seg som en rekke vurderinger og beslutninger etter hverandre. Langsiktighet er 

derfor ikke passivitet, men aktivitet. Det er det som er nøkkelen til suksess, både for unge og 

gamle bedrifter. 

Mange bedrifter på Vestlandet forbindes med både lønnsomhet og langsiktighet. Det betyr, 

mener en av eierne som er intervjuet, at det private, lokale, norske eierskapet er langsiktig 

og står for kontinuitet. Langsiktigheten består først og fremst i at eierne tenker strategisk og 

velger å satse på prosjekter og på utvikling som ikke må kaste av seg i neste kvartal. ”En 

god langsiktig eier evner å ta beslutninger som får betydning i fremtiden, og eieren har 

tålmodigheten til å gjennomføre.” 

Ragasco på Raufoss er en del av næringsklyngen som har sprunget ut av den mer enn 100 

år gamle bedriften Raufoss ASA. Skjalg Sylte Stavheim arbeidet tidligere i Raufoss og var 

                                                           
65 Intervju Aftenposten, ”Johan H. Andresen: Vil gi døtrene større valgfrihet”, 21.06.2015. 

”Lang sikt består av 
mange korte sikter.” 
 
Jacob Wallenberg 
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med på å starte Ragasco i 2000. Næringsklyngens store kompetanse bidro til langsiktig 

kompetanseutvikling og nye bedrifter rundt kjernen av den gamlen bedriften. Omstillingen fra 

ammunisjon til produkter som Ragascos trykkbeholdere for gass, skjer fordi mulighetene og 

nettverket rundt klyngen gjør oppstart og videreføring av kompetanse mulig. Langsiktighet er 

dermed ikke bare knyttet til enkeltbedrifter, men også til miljøer og nettverk for eierskap. Et 

kunnskapsbasert Norge trekker frem betydningen av ”flate strukturer i næringslivet, med 

gode samarbeidsrelasjoner og effektiv bruk av ansattes kompetanse,” som et godt 

konkurransefortrinn norsk næringsliv kan bygge videre på.66 Det skaper bedrifter der det er 

tette bånd mellom ansatte, ledelse og eiere. Det bidrar til maktspredning, innovasjon, 

omstilling og arbeidsplasser. Personlige eiere investerer mye av sin tid og sine ressurser i 

bedriften og gir eierskapet et langsiktig perspektiv.  

Det er videre interessant å se på et annet forhold, som på lang sikt er nødvendig for at 

bedriftene skal eksistere: lønnsomhet. Analyser av norske familieselskaper finner at de er 

mer lønnsomme enn andre selskaper, særlig der man har en ”gründereffekt”.  

Langsiktighet og lønnsomhet - prinsippskisse 

 

Kilde: Bøhren, Eierne, styret og ledelsen, 71, 72. 

 

 

                                                           
66 Reve og Sasson, Et kunnskapsbasert Norge, 19. 
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Den røde linjen viser en perfekt situasjon der lønnsomheten er helt stabil, uavhengig av 

eierskapets varighet. ”Soveeiere” eller kvartalseiere har samme trend som institusjonelle 

eiere og industrielle eiere, der lønnsomheten er fallende med eierskapets varighet. 

Kompetanseeieres lønnsomhet er stigende med eierskapets varighet. Det gjelder også 

personlig eide selskaper og utenlandske selskaper, men med svakere positiv korrelasjon. 

Det er altså ikke slik at alt langvarig eierskap er bra for bedriftene og for lønnsomheten. Det 

er i tråd med argumentet om at dynamikk og god konkurranse mellom ulike eierkompetanser 

er det som er viktigst. Dessuten viser også oversikten at eierskapskompetanse koblet til 

langsiktig verdiskaping er positivt. Eiere som investerer egne penger i direkte eierskap, har 

sterkere insentiver og ofte bedre informasjonstilgang, slik at beslutninger som tas, er koblet 

til kompetanse og derved også til verdiskaping og lønnsomhet.  

Som Knut G. Heje i Agra sier: ”Agra ønsker å fortsette å være en familiebedrift der eierne er 

aktive.” Arvtakeren arbeider allerede i bedriften. Familien har lagt ned mye arbeid i å legge til 

rette for det. Kravene til en ny leder fra familien er langt større enn ved forrige skifte. Faglig 

kompetanse og respekt hos de ansatte er en forutsetning. 

Dersom det ikke hadde vært noen til å overta, mener Heje at alternativet enten hadde vært å 

delta via styrerepresentasjon, eller å selge bedriften. Mange familiebedrifter ender med å 

selge, og familiene blir investorer. Det kan være en naturlig dynamikk, men dersom det skjer 

av skattemessige årsaker, er det negativt.67 Bedrifter som har vært i aktivitet en stund, har 

ofte lavere gjeld og høyere formuesverdi enn unge bedrifter. Det kan medføre at skatte-

trykket kan oppleves som for høyt, og at risikoen ved fortsatt å eie anses som for stor.  

Resultatene til Bøhren viser at det er den aktive, kompetente eieren som er den viktigste 

årsaken til den gode lønnsomheten. Klarer de neste generasjonene å videreføre aktivitet og 

vekstambisjoner fra gründeren, vil det være bra for lønnsomheten.68 Det betyr at eiere som 

er aktive og har ambisjoner, er den viktigste faktoren for god lønnsomhet. 

 

 

 

 

                                                           
67 Knut G. Heje i samtale med Mathilde Fasting. 

68 Berzins og Bøhren, ”Norske familiebedrifter – omfang, eierstyring og lønnsomhet”. Bøhren understreker at flere 
analyser bør gjøres. Lønnsomhetsforskjellene vedvarer, selv med justeringer for størrelse, alder og bransje.  



civ i ta-rapport

58 

 

3.2.4 Privat risikovilje 

Hvilken kapital er den risikovillige i samfunnet? En eier formulerer det slik: ”Det er nettopp 

de ’siste pengene’. Både når de står i en bedrift og når de er hos en investor, er det den 

kapitalen du har råd til å tape, som du satser og tar risiko med.” 69 Skal man investere i 

nyskaping, utvidelser eller ny teknologi i en bedrift, innebærer det risiko. For å kunne 

håndtere slik risiko, i eller utenfor en eksisterende bedrift, trengs penger.  

Privat risikovilje kommer i mange former. Å starte og å drive en bedrift er risikofylt. Tidligere 

konserntillitsvalgt i Kværner, Rolf Utgård, sier: ”Den som starter en virksomhet, brenner for 

den og for ideen sin.” Bedriftsetablerere kan gjerne mye om tjenesten eller produktet de skal 

selge, men ofte mindre om det å drive en bedrift, med alt fra regnskap, lovgivning, 

skattespørsmål og ulike offentlige krav og regler. Det gjelder vel så mye en som kun starter 

en liten bedrift som en som vil starte et selskap med 

vekstambisjoner. Felles for dem at er de trenger råd-

givning og kompetanse, også fra det offentlige. Det får 

de ikke alltid, og Utgård har eksempler på flere som 

har gitt opp i møte med det offentlige.  

Eierskap skal motivere, men innebærer risiko. I Eurosign eier nå de ansatte 15 prosent av 

selskapet, og det har alltid vært ansatte i styret. Alle medarbeiderne har fått tilbud om 

eierandeler. Da Eurosign startet, var det syv ansatte. De fikk tilbud om eierandeler, men 

valgte i første runde å si nei. Risikoen var for høy. Noen år senere ble de med. ”Vi har vokst 

organisk og brukt tilgjengelig likviditet hele veien. Vår største investering har vært oppstart av 

svenske Eurosign, som i dag har 11 arbeidsplasser. I Norge har vi vokst fra syv ansatte da vi 

startet i 1995 til 45 ansatte i dag.”70 

Noen enkeltpersoner satser mye, og lykkes de, vil bedriftene de skaper, være store vekst-

motorer. Et land som Norge vil måtte leve av kunnskap fremover. Det betyr at bedrifter og 

arbeidsplasser må være kompetansearbeidsplasser. For å skape dem, må noen ta risiko, og 

de må være villige til å bruke mye tid og penger. 

Flere oppstartmiljøer, som Startup Lab, påpeker at andre land har et helt annet forhold til 

verdsettelsen av at noen er villige til å ta risiko.71 Faktisk er det slik at en som ikke har lykkes,  

 

                                                           
69 Gründer i samtale med Mathilde Fasting. 

70 Johan Sohlberg i samtale med Mathilde Fasting. 

71 Samtaler med deltakere i Startup Lab og sommerseminar i regi av Startup Lab, 2015.  

Du skal være tøff, glad i risiko 
og en hardhaus for å sette i 
gang.” 
 
Rolf Utgård 
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ses på som en som har en verdifull erfaring, heller enn som en taper. Mange av eksemplene 

i denne rapporten handler om dem som har fått det til, men i kjølvannet av dem ligger mange 

tapsprosjekter. 

Hovedargumentet i rapporten ”Kompetent kapital” er at Norge mangler risikovillige investorer. 

Det er en markedssvikt i finansieringen av nye bedrifter, den såkalte ”såkorn”- eller ”pre-

såkorn”-fasen.72 Under arbeid med rapporten har Villeman Vinje intervjuet rundt 60 gründere, 

store og små operative bedriftseiere og investorer som investerer kapital og bidrar med 

kompetanse til utvikling av bedrifter. Det er helt vesentlig at kompetanse matches med 

kapital, dersom man skal utvikle bedrifter som kan vokse og bli viktige arbeidsplasser og 

bidragsytere til norsk næringsliv. Dessverre er det ofte noe i ”munnhellet” Vinje refererer 

til: ”Nordmenn finner opp, svenskene utvikler det og danskene selger det”.  

At gründere og forretningsengler tar risiko er det enkelt å forklare, og det eksemplifiseres og 

drøftes nærmere i kapittel 3.4. Men det er viktig å huske på at privat eierskap innebærer 

risiko, og i en omstillingsfase er samfunnet avhengig av at de aktive, private eierne tar risiko. 

Risikotakning tar ikke slutt når bedriften er oppe og går, den er til stede i alle faser og i alle 

strategiske beslutninger. 

Private, aktive eiere tar risiko, også i de bedriftene som er modne. Det er nettopp risikotaking 

som avgjør om de private eierne beholder bedriftene sine, eller om de selger. Og det er risiko 

som bidrar til underskudd og tap, gale beslutninger og nedleggelse av arbeidsplasser.  

Knut G. Heje forteller at Agra har tatt en stor beslutning i inneværende år. Unilevers aksjer 

(32 prosent) er kjøpt tilbake av familien Heje. Hejefamilien er i dag eneeiere, men de har tatt 

en stor risiko. Kjøpet er delvis lånefinansiert. Et alternativ var å børsnotere Agra, men det var 

umulig på grunn av formuesskatten. En børsnotering ville økt skatteverdien på aksjene så 

mye at årlig formuesskatt ville ligget et sted mellom 50 og 60 millioner kroner. Det ville blitt 

for krevende å skulle belaste selskapet med det hvert år, når det kommer i tillegg til ordinær 

selskapsskatt og skatt på utbytte som må inkluderes i uttaket. 

Hadde Unilever derimot kjøpt Hejefamiliens aksjer, hadde de sentralisert driften, solgt ut alt 

som de ikke anså som ”core business” og sannsynligvis også lagt ned dagens hovedkontor 

og fabrikkene i Fredrikstad og Drammen. Dessuten hadde FoU ikke lenger foregått i Norge. 

Dette har skjedd i de landene der Unilever har kjøpt tilbake virksomhet. Agra har rundt 850 

ansatte, hvorav 450 ansatte i Norge på hovedkontoret og i fabrikkene.73 

                                                           
72 Vinje, ”Kompetent kapital”. 

73 Knut G. Heje i samtale med Mathilde Fasting.  
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Ikke alle arbeidsplasser som skapes, er hightech eller bygget på genuin innovasjon. Mange 

selskaper kan også bli store gjennom god ”adapsjon” av innovasjoner. Det innebærer blant 

annet at den som starter opp, ser hvordan ny teknologi kan kobles til nye behov. Her er 

kunnskap om kunder og behov minst like viktig som det å kunne ta i bruk eksisterende inno-

vasjoner. Professor Tor W. Andreassen ved Center for Service Innovation ved NHH mener at 

dette er mye mer vanlig enn selskaper bygget på helt ny teknologi.74 Men også adapsjon og 

utvikling i eksisterende bedrifter innebærer kontinuerlige beslutninger om risiko.75 

Et annet stort selskap som systematisk satser på innovasjon og utvikling, både internt og 

gjennom startups, er Telenor. De har blant annet et eget forretningsområde, Telenor Digital 

Product Innovation. Telenor satser på innovasjon og utvikling blant annet gjennom startups. 

Johanna Staaf, direktør for New Ventures, forteller at innovasjonen i Telenor tar utgangs-

punkt i kjernekompetansen i selskapet og ser etter muligheter i nye markeder og nye 

anvendelsesområder, eksempelvis Internet of Things eller finansielle tjenester. De tenker 

vekst. Innovasjon og utvikling skal kunne skaleres og kommersialiseres. Telenors styrke er 

nettopp kommersialiserings- og markedskompetansen. Staaf forteller: ”Vi jobbar med att 

aktivt söka upp bolag med strategisk matchning och i rätt fas. Vi ser på dem från ett 

industriellt perspektiv och underlaget för vår evaluering utgörs av väldigt praktiska element: vi 

inleder partnersamarbete med startupen, testar dess tjänst på verkliga kunder. I en 

investeringsfas betonar vi incitamentsmodeller.”76 Dette er et eksempel på at innovasjon i 

unge og mindre selskaper kanaliseres inn i større bedrifter. Telenor samarbeider også med 

forskningsmiljøer, blant annet ved NTNU og MIT, men når det skal kommersialiseres i 

Telenor, er startups den beste måten å få det til på, mener Staaf. I Stockholm har man satt 

opp et startupmiljø rundt Internet of Things, THINGS. De holder til på Kungliga Tekniska 

Høgskolan, KTH. Det er et samarbeid mellom akademikere og kommersielle selskaper, og 

bak THINGS står Inkubatoren STING, som har både offentlige og private eiere, blant annet 

Stockholm kommune, KTH, Ericsson og ABB.77  

Startups som kommer gjennom Telenorsystemet kan bli vellykkede satsinger, men det kan 

også gå galt, slik det gjorde med gruppekommunikasjonsappen Grouper. Det var en idé som 

var testet internt, som tilsynelatende var svært god, men som viste seg å ikke fungere da den 

                                                           
74 Samtale med professor Tor W. Andreassen. 

75 Se også Karen Helene Ulltveit-Moe, 
http://www.dn.no/meninger/2015/02/05/2150/Fredagskronikk/omstillingens-pris 

76 Joanna Staaf i samtale med Mathilde Fasting. 

77  http://www.thingstockholm.com/ 

http://www.stockholminnovation.com/blog/2015/03/19/things-sveriges-forsta-hardvaru-hubb-oppnas-i-stockholm/ 
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ble lansert i markedet. Staaf forteller at lærdommen var at intern testing ikke holder: Det må 

være reelle kunder som har behov, og skal det testes, må mange nok få prøve og gi tilbake-

meldinger.   

Selskaper som satser, tar alltid stor risiko. Nokas AS het tidligere Vakt Service. Selskapet er 

bygget på et behov for sikkerhet. Risikoen var høy i oppstartfasen. Selskapet vokste raskt, 

og etter to år var de markedsledere lokalt. Problemet var at selskapet var sårbart. Heine 

Wang forteller at de ikke var avhengig av én stor kunde, men reflekterte over behovet for 

vekst da en av de store kundene flyttet sitt innkjøpskontor til Oslo. ”Da mistet vi kontrakten, 

fordi ingen der inne hadde hørt om Vakt Service.”78 

Vekststrategien ble lagt. Den er fulgt siden. Alle utvidelser og oppkjøp er finansiert gjennom 

løpende, god cash-flow og bankfinansiering. Ved å tenke langsiktig og basere risikofylte 

vekstbeslutninger på egne eller lokale kapitalkilder, ble tryggheten større. Først senere 

foretok selskapet sin første emisjon. Selskapet har gått fra gründerselskap til stort, privateid 

selskap. Hver gang Nokas vurderer utvidelser, oppkjøp eller satsing på nye produkter, som 

for eksempel satsingen på bankautomater, tas det strategiske beslutninger forbundet med 

høy risiko. 

Risiko er noe alle norske eiere forholder seg til, men verdsettelsen av at noen tar høy risiko 

er ikke stor i norsk offentlig debatt. Privatpersoner som investerer tid, kompetanse og kapital 

i bedrifter, risikerer også å tape pengene. Heine Wang i Nokas as sier: ”Noe av problemet i 

Norge er at det er lite privat kapital, og særlig risiko/investeringskapital. Det gjør ikke 

situasjonen bedre at formuesskatt kan slå inn for bedrifter i en tidlig etableringsfase. For dem 

er 50 000 ekstra i skatt svært mye penger”.  

Et siste moment om privat risiko er dagens lave rentenivåer. Det betyr at det generelt er 

vanskeligere å få avkastning på egenkapitalen, uten å ta større risiko.  

 

3.2.5 Generasjonsskifte og ledelse 

De samme faktorene som gjør familieselskaper sterke, kan også gjøre dem svake og hindre 

god utvikling og verdiskaping. Det er særlig generasjonsskifter og sterke ledere/eiere som 

kommer i konflikt med andre familiemedlemmer som er de største utfordringene. Man er ikke 

sikret at den beste kandidaten overtar, og det kan være svært ulike oppfatninger om hvordan  

 

                                                           
78 Heine Wang i samtale med Mathilde Fasting. 
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selskapet skal videreføres. Morten Bennedsen og Kasper Nilsen har, i regi av Copenhagen 

Business School, analysert 5 300 danske private selskaper og konkluderer med at selskaper 

som har familiemedlemmer som ledere gjør det signifikant dårligere enn selskaper med 

profesjonell ledelse.79  

Det er flere ulike strategier for å beholde eierkontroll gjennom generasjonsskifter i familieeide 

selskaper. En vanlig strategi er å etablere et holdingselskap der familien har kontroll. Dette 

selskapet eier igjen ulike datterselskaper som kontrolleres gjennom eierprosenten i holding-

selskapet, selv om datterselskapene også har andre eiere. En annen strategi er å dele inn 

aksjer i ulike klasser med ulike rettigheter, og den tredje strategien er å opprette familie-

kontrollerte stiftelser. Flere familieselskaper er også blitt mer profesjonelle når det gjelder 

skolering, utvelgelse og styring av ledelsen i selskapene. Noen velger egne familie-

medlemmer, andre velger profesjonelle ledere. Aftenposten skriver for eksempel om et 

intervju med Johan H. Andresen, eieren av Ferd:  

Ved å plukke de rette talentene og lederne, håper han å gjøre det lettere for neste generasjon å 
overta familiearven - Generasjonsskiftene er kritiske og må planlegges i god tid. Både det formelle, 
strukturelle og legale – om alt skal overføres til én eller fordeles på flere. Men ikke minst er det 
verdimessige og det emosjonelle viktig. Det å forberede neste generasjon og finne noen som både 
vil og evner å overta.80  

 

Dette underbygges av en undersøkelse fra EY om familiebedrifter og generasjonsskifter.81 

Generasjonsskifter er det mest krevende en familiebedrift står overfor. Terje Andersen i EY 

mener nøkkelen til familiebedrifter ligger i langsiktigheten og verdiene som ligger til grunn for 

å tenke langsiktig.82 Suksess avhenger av om familiene enten har egen kompetanse eller 

evner å knytte til seg ekstern kompetanse i ledelsen og styret. 

Familiebedrifter går gjerne gjennom tre faser: gründerfasen, der kommersialisering av ideen 

er avgjørende for suksess; rasjonaliserings- og vekstfasen, der administrasjon og konsoli-

dering er viktig; og fornyelse- og videreutviklingsfasen, der man må beslutte om man evner 

å ”gründe” på nytt eller om det er nye eiere som bør inn.  

 

                                                           
79 Morten Bennedsen og Kasper Nielsen, ”Inside the Family Firm: The Role of Families in Succession Decision 
and Performance”, NBER Working Paper, nr. 12356 og Quarterly Journal of Economics, 01/06/2007.  
80 Intervju Aftenposten, ”Johan H. Andresen: Vil gi døtrene større valgfrihet”, 21.06.2015. 

81 EY, ”Built to last: Family businesses lead the way to sustainable growth”, June, 2015. 

82 Intervju Aftenposten, ”Johan H. Andresen: Vil gi døtrene større valgfrihet”, 21.06.2015. 
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Edmund H. Utne, fjerdegenerasjonseier av Hotel Ullensvang, forteller at alle generasjoner i 

familien Utne har vært en-

stemmig enige om at kun én 

skal overta hotellet. Første 

generasjon Utne hadde 13 barn, 

men bare én overtok. Utne ser 

ikke dette som en urettferdig 

fordeling. Den som overtar, får et stort ansvar for forvaltning og utvikling av en krevende 

eiendomsmasse. Formuen ligger i hotellet.  

Da Utne selv skulle overta, var ikke Hotel Ullensvang et aksjeselskap. Aksjeselskapsformen 

gir raskt et spredt eierskap som sitter langt fra virksomheten og som dermed mister følelsen 

med ansvaret, driften og arbeidsplassene. Likevel ble hotellet omdannet til et aksjeselskap, 

men med én aksjonær. Bedriftsovertakelsen var komplisert, og familien Utne brukte 10 år på 

gjennomføringen. Hele tre revisorselskaper var involvert.  

En familiebedrift går gjerne gjennom ulike faser, som ofte følger generasjonene. Den første 

generasjonen er gründeren, den som starter det hele. Den neste overtar gjerne en bedrift i 

vekst, men også en bedrift som er mer kompleks. Klarer eier nummer to å takle kompleks-

iteten, vil bedriften ofte vokse mye i denne fasen. Eier i tredje generasjon er avgjørende. Her 

er ofte alternativet enten salg, videre drift på samme nivå eller ytterligere vekst. En eier av en 

slik bedrift vil måtte ha motivasjon og kunnskap som matcher utfordringene med videre vekst. 

Ofte er det kompleksitet og forventninger om fremtiden som avgjør hva som skjer. Det er ikke 

noe poeng å forherlige familieeierskap i seg selv, men å fremheve godt eierskap. Gode 

familieeide bedrifter evner å omstille seg og se muligheter.  

Det er ikke alltid det går, og en av nedsidene ved det private eierskapet er at det ofte kan gå 

lang tid før eierne innser at det er slutt. En tidligere bedriftsleder forteller at han var leder av 

en mellomstor norsk industribedrift på et tettsted. Bedriften var familieeid i tredje generasjon 

og hadde en god markedsposisjon i en nisje i det norske markedet. Da markedet endret seg, 

gikk omsetningen først fra 40 til 20 millioner kroner, og antallet ansatte fra 40 til 20. Bedriften 

eide lager og produksjonslokaler, selv om omsetningen sviktet. De siste fem årene fikk ikke 

familien ut en krone av bedriften, og selv de pensjonerte foreldrene arbeidet uten lønn. De 

drev på marginen og slapp å måtte skyte inn penger, men til slutt var motivasjonen borte. 

Bedriften ble lagt ned. 

 

”Ansvaret er enormt og konstant. Den som overtar, 
må ønske og ville, samt være kvalifisert, men ikke 
minst, ha en genuin motivasjon til å føre 
familiebedriften videre. 
 
Edmund Utne, Hotel Ullensvang 
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Det er et stort press å skulle arve en bedrift, særlig om den er i ekspansjon. Ofte er det slik at 

familiebedrifter som er mer enn tre generasjoner gamle, er små. De har gjerne stabil inn-

tjening og ingen vekstambisjoner.  

En tidligere bedriftseier sier det slik: 

Det er ikke slik at man skal holde fast ved bedriften bare fordi den er arvet. Man må vurdere om man 
selv eller neste generasjon har det som skal til for å drive videre på en god måte for bedriften. 
Stadige forespørsler om oppkjøp fører til en skjerping av strategi og av vurderinger om hvordan 
bedriften ledes og hvordan fremtiden ser ut. Det er sunt. En familieeid bedrift kan komme styrket ut 
av det og drive videre, men kan også ende med å selge.83 

 

Likevel er det generasjonsskiftene som er det mest krevende for familieselskaper. SEB 

Wealth Management nevner fire vanlige årsaker til verdiødeleggende generasjonsskifter: 

Manglende strategi, gjøre-det-selv-holdning, jakt på null-skatt (i forbindelse med overføring 

av verdier) og manglende skille mellom eierskap og ledelse.84 Dersom man ikke har en klar 

strategi for hva man vil med selskapet, er risikoen stor for at man ikke overlever et 

generasjonsskifte, og at bedriften selges. Det behøver ikke bety at det går dårlig – nye eiere 

kan komme inn, klargjøre strategi og videreutvikle selskapet. Gjøre-det-selv-holdning gjelder 

gjerne der eier er direkte involvert i ledelse av bedriften, og der mye avhenger av denne 

personen. Mangel på delegering og på overføring av ansvar og ledelse vil da være verdi-

ødeleggende. Tar man gale beslutninger om skatt, kan det ødelegge bedriften. Til sist vil et 

svakt skille mellom eier og ledelse være ødeleggende, dersom den nye generasjonen ikke 

har ledelseserfaring. Dette kan igjen føre til salg, men kan også løses ved å ansette en 

profesjonell ledelse. 

 

3.3 Lokal forankring og arbeidsplasser 

De norske aktive, private eierne utgjør stammen i norsk næringsliv. Grunnlaget for lønn-

somme arbeidsplasser over hele landet hviler på de små og mellomstore bedriftene. Som en 

eier av en hjørnesteinsbedrift sier: ”Eierne er ofte sterkere og mer langsiktig engasjert, og 

står ’last og brast’ med bedriften”. Han legger til at disse bedriftene til sammen er viktigere for 

samfunnets velferd enn de fleste synes å være klar over. 

                                                           
83 Tidligere bedriftseier i samtale med Mathilde Fasting. 

84 Referert i Kapital, ”Arv forplikter”, 16/2013. 
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Kjennetegn som går igjen, er bedriftenes vilje til å investere i sitt nærmiljø og de ofte tette og 

nære relasjonene mellom eierne og de som arbeider i bedriften.85 

Som Johan Sohlberg i Eurosign formulerer det: ”En aktiv eier er til stede, bryr seg om 

virksomheten, holder seg orientert og satser på de ansatte.”86 

Mange familieeide bedrifter velger derfor å beholde ansatte, også i nedgangskonjunkturer. 

 

Det regionale verdiskapingssystemet – bedriften og omgivelsesfaktorene 

 

Kilde: Menon, Rapport nr. 20, 2015, Faglig begrunnelse for næringsrettede virkemidler rettet mot distriktene 

 

I forbindelse med forskning, innovasjon og regionsutvikling, har professorene Rune Dahl 

Fitjar og Andrés Rodríguez-Pose gjennomført en spørreundersøkelse blant norske bedrifter i 

fem ulike regioner i Norge, der de blant annet svarer på spørsmål om tillit, lønnsomhet og 

 

 

                                                           
85 Fra intervjuer gjengitt i neste kapittel. 

86 Johan Sohlberg i samtale med Mathilde Fasting. 
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arbeidsplasser.87 Undersøkelsen viser at det er en stor tillit og en stor grad av samarbeid 

internt i regioner i Norge. Følelsen av identitet og tilhørighet i regionene er høy. Det fører til 

at bedriftene er opptatt av arbeidsplassene i sine regioner, og at de til og med strekker seg 

langt og på bekostning av profitt, om det skulle være nødvendig. Fitjar og Rodrígues-Pose 

ser dette som positivt, men også som en utfordring når det kommer til innovasjon.88 Den 

siste grafen viser at Osloregionen er minst opptatt av regionen og godt kan samarbeide med 

bedrifter og virksomheter utenfor Oslo. 

 

 

                                                           
87 Andrés Rodríguez-Pose og Rune Dahl Fitjar, ”Buzz, Archipelago Economies and the Future of Intermediate 
and Peripheral Areas in a Spiky World”, European Planning Studies, 2012. The survey included firms across all 
sectors of industry located within the labour market regions surrounding Norway’s five largest agglomerations. By 
design, it included 400 firms from each of Oslo, Bergen and Stavanger, 300 firms from Trondheim and 100 firms 
from Kristiansand. The distribution of firms across sectors was as follows: mining and quarrying, 1.9%; 
manufacturing, 18.5%; electricity, gas and water supply, 0.8%; construction, 16.1%; wholesale and retail trade, 
17.2%; accommodation and food service activities, 8.1%; transporting, storage, information and communication, 
7.7%; financial and insurance activities, 2.8%; and other services, 27.0%. More detailed information on the survey 
can be found in Fitjar and Rodrı´guez-Pose (2011). 

88 Innovasjonspolitikk blir behandlet senere i rapporten. Nærmere analyse om regionale muligheter for innovasjon 
og norske bedrifters posisjoner, se Rune Dahl Fitjar, Martin Gjelsvik og Andrés Rodrígues-Pose, ”The combined 
impact of managerial and relational capabilites on innovation in firms”, i Entrepreneurship and Regional 
Development, vol. 25, 2013, og Rune Dahl Fitjar,”When local interaction does not suffice: sources of firm 
innovation in urban Norway”, i Environment and Planning, vol. 43, 2011. 
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Kilde: Rodrígues-Pose og Dahl Fitjar.  

 

Alt i alt viser denne undersøkelsen at geografisk nærhet er viktig for samarbeid og tillit. Det 

er også slik at tilknytning til en region betyr noe ut over muligheter til overskudd. Arbeids-

plasser og tilhørighet betyr noe. At andre samarbeidspartnere er lokale eller regionale har 

også betydning i samspillet mellom myndigheter og bedrifter og for muligheter til finansiering 

og lån gjennom lokale og regionale finansieringsinstitusjoner og banker. Innovasjons-

forskningen til Dahl Fitjar og Rodrígues-Pose viser at det ikke må være en konflikt mellom 
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tette regionale tillitsbånd og åpenhet for internasjonale relasjoner, men bedrifter som har en 

lukket kultur og er lite nysgjerrige, skårer dårligere på innovasjon. 

 

3.3.1 Samspillet mellom eiere og ansatte 

”Den norske modellen finnes ute på hver enkelt norske arbeidsplass.” Lignende utsagn 

kommer fra flere norske eiere som er intervjuet i denne rapporten. Det er i bedriftene 

samspillet mellom eiere og ansatte foregår i praksis. I en rapport fra NHO om personlige 

eiere står det: ”De personlig eide bedriftene kjennetegnes blant annet av at eierne er dypt 

engasjert i bedrifter og i de ansatte. Disse bedriftene spiller dessuten en særlig viktig rolle for 

lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling av Distrikts-Norge.”89 

I dette kapittelet ser jeg på følgende forhold: Fellesskapet på mange norske arbeidsplasser, 

kompetanse, kvalitet og utvikling av ansatte, eiernes rolle som hjelpere og ambassadører for 

bedriften og betydningen av å bygge en god bedriftskultur og samhold, samt ønsket om å 

trygge arbeidsplasser. 

Hvorfor er det viktig med privat eierskap? Heine Wang i Nokas svarer: ”Det viktigste er 

langsiktigheten, men ikke på bekostning av lønnsomhet over tid. Privat eierskap gir best 

lønnsomhet. Alle bedrifter kan oppleve vanskelige tider, og private eiere vil ofte være seigere 

og tenke lenger enn neste kvartal. De tar hensyn til andre ting enn kortsiktig profitt. Ofte står 

eiere, ledelse og ansatte sammen i vanskelige faser, et samhold der eieren har en viktig 

rolle.” Dette er kjernen i ”den norske arbeidslivsmodellen”, som i praksis viser seg i det tette 

fellesskapet mange bedrifter har mellom eiere, ledere og ansatte. 

Wang legger til at det er viktig med et mangfold av eierformer og en dynamikk, men at en 

solid stamme av private eiere er grunnlaget for verdiskapingen. 94 prosent av de private 

bedriftene med ansatte i Norge har under 20 ansatte. 

En som ser denne siden av det private eierskapet, er tidligere nevnte Rolf Utgård. Han 

huskes av mange som fagforeningstillitsvalgt i Kværner. I dag arbeider han med rådgivning 

for bedrifter og fagforeninger, basert på de erfaringene han har fra norsk arbeidsliv. En god 

beskrivelse av norsk næringsliv er ”fellesskap”, og med det mener Utgård samarbeidet på 

arbeidsplassene, store og små, landet rundt. En god arbeidsplass er en der man har et felles 

prosjekt, der ”alle er en del av samme båt”. En slik arbeidsplass har gode eiere. Det er ofte 

en endimensjonal holdning til eierskap i den offentlige debatten. Ofte er det liten forståelse 

                                                           
89 ”Personlige eiere – lokal tilhørighet”, NHO-rapport, 2014. 
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for hva eierne bidrar med. Utgårds erfaringer med ulike eiere er at selskaper som har 

engasjerte og dedikerte eiere, er gode selskaper, både for ansatte, for eiere og for sam-

funnet. ”For meg omfatter fellesskapet også samfunnet,” sier Utgård. Eierrollen bidrar 

vesentlig til skaping og forvaltning av verdier. Store og små eiere har ansvar og styringsrett. 

Til syvende og sist er det eieren (eller representanter for eierne) som tar beslutninger og som 

har ansvaret. De aller fleste har ”god forståelse for eiers risiko, ansvar og beslutnings-

myndighet”.  

Aass-familien er aktive eiere i bokstavelig forstand. Roger Bjelland fra Negotia er ansatt-
representant i styret, og han forteller at eierne ikke sliter ut kontorene sine. De har en veldig 
operativ ledelsesstil, noe som viser at de engasjerer seg. Både tillitsvalgte Per Brenna og 
Bjelland mener det er utelukkende positivt. Når eierne har genuin interesse for det de driver 
med, smitter det over på de ansatte. Sjefene jobber ofte tett med de ansatte i norske 
selskaper. ”Det er annerledes enn i amerikanske eller tyske selskaper. Avstanden er kort, vi 
kan bidra som ansatte, og det vi tar opp, blir tatt til følge en del ganger,” sier Per Brenna, 
leder av NNN-klubben ved Aass Bryggeri.90 De to andre slutter seg til at den skandinaviske 
modellen er annerledes, og at enighet oppnås etter diskusjoner, og Brenna legger til: ”Det er 
viktig at vi er privateid, eierne er genuint interessert i arbeiderne.”91  

Bjelland har arbeidet i Aass bryggerier i snart 41 år og har en bred erfaring fra ulike deler av 
virksomheten. Både Bjelland og eier Terje Aass er med på omvisningen i bedriften. De er 
stolte og kan fortelle hvordan de ulike delene av bedriften har utviklet seg. Siste tilskudd er et 
mikrobryggeri, og utenfor står nye tanker klare til installasjon. ”Vi tar risiko hele tiden, en 
automatisk tappemaskin er verdt 20 prosent av investeringen idet vi skur på bryteren.” Aass 
bryggeri har investert hele tiden, og Aass forteller at eierne har vært forsiktige med gjeld og 
prøvd å være selvfinansierte, uten at han vil karakterisere det som en konservativ risikoprofil.  

Bedrifter der en slik ansvarsfølelse smitter over på ansatte, vil klare seg godt både i 

medgang og motgang. Eiers innstilling, engasjement og tydelighet er vesentlig for hvordan 

bedriften utvikler seg. Holdninger og kultur har betydning for resultatene. At eieren også 

verdsetter fagforeninger og ansattes innspill, er avgjørende. ”Der eieren alltid vet best og vil 

bestemme alt uten å lytte til råd, fungerer det ikke i lengden”, mener Utgård. I motsetning til 

mange andre steder i verden, er norske ansatte og tillitsvalgte opptatt av å støtte bedriften, 

og hjelpe eieren til suksess, men da må eieren involvere ansatte og tillitsvalgte i bedriftens 

viktigste utfordringer. Ved Aass bryggerier i Drammen beskrives dette forholdet slik: ”Vi har  

 

                                                           
90 NNN – Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

91 Roger Bjelland og Per Brenna i samtale med Mathilde Fasting. 
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ofte allmøter. Intern kommunikasjon er viktig, særlig når det er problemer, som da bryggeriet 

mistet rettighetene til Coca-Cola.”92 Tillitsvalgt Brenna tilføyer: ”Vi blir hørt, beslutningene tas 

av ledelsen, og i lønnsforhandlinger er vi med på å sette det endelige tallet. Dessuten, sak er 

sak, vi tolererer konflikter, og de fleste som jobber her har et eierskap til jobben.” Terje Aass 

hører til dem som syns det er veldig bra med fagforeninger. Sterke fagforeningsledere er bra, 

at vi klarte Colasituasjonen var ikke minst takket være den daværende fagforeningslederen. 

Han hadde det ikke noe godt, og vi brukte mye tid i den situasjonen.93  

Sohlberg i Eurosign forteller at bedriften har mange lojale medarbeidere og at mange har 

vært med siden starten. Det betyr ikke at alt er bra til enhver tid. ”Å si opp mennesker er 

krevende, og skulle det bli diskusjoner, kan det være ødeleggende. En privat bedrift tar stor 

risiko ved ansettelser.”94   

Utgård nevner eksempler 

fra industrivirksomheter, der 

ansatte eller tillitsvalgte 

forteller om virksomheten 

de arbeider i, om muligheter, 

utfordringer og endringer 

som er gjennomført. Johan 

Sohlberg i Eurosign sier: 

”Jeg er glad i mennesker, og jeg tror det er en forutsetning for å lykkes i private bedrifter.” 

Bedriften er som en stor familie, alle de snart 60 ansatte er ”Eurosignere”. Skal bedriften 

lykkes, og medarbeiderne trives, må alle ha tro på bedriften og være stolte av 

arbeidsplassen. ”Hvis vi sier vi skal være de beste, må det også vises i alt vi gjør. Det gjør 

jeg ikke alene, men sammen med hele teamet. Går det dårlig i bedriften, går det dårlig for 

meg. Å eie en bedrift er noe man har i blodet, noe som er der 24 timer i døgnet. 

Organisasjonen er flat. Alle skal føle at de er like viktige. Bedriften er som en stor maskin, om 

du er et stort eller et lite tannhjul, er du like viktig. Medarbeiderne på lageret eller i 

resepsjonen er små, men viktige tannhjul. Pakkes det feil, får kundene gale leveranser eller 

ødelagte produkter. De er like viktige som salgssjefen.”95  

                                                           
92 Terje Aass, Per Brenna og Roger Bjelland i samtale med Mathilde Fasting. 

93 Terje Aass og Per Brenna i samtale med Mathilde Fasting. 

94 Johan Sohlberg i samtale med Mathilde Fasting. 

95 Johan Sohlberg i samtale med Mathilde Fasting. 

Det er som man skulle tro det var eieren selv, et 
foredrag man bare skulle tro at ’direktøren’ kunne holdt. 
Norske arbeidsplasser preges av mye fornuft og 
pragmatisme, av samarbeid og forståelse for 
utfordringer, men det fordrer god kommunikasjon og 
informasjonsutveksling, noe den flate strukturen i norsk 
næringsliv bidrar til. 
 
Rolf Utgård 
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Bedriftseiere engasjerer seg i virksomhetene sine, og det er viktig å skape og å bevare 

arbeidsplasser. Eksempelvis har bedriften Gjerde og Byhring kjøpt opp flere dekkbedrifter 

med dårlig økonomi rundt om i Norge. For noen av dem var alternativet å legge ned. Alle 

arbeidsplasser er videreført og økonomien rettet opp. Byhring sier: ”Det ansvaret du har når 

du eier en bedrift med 70 ansatte som skal ha lønninger en gang i måneden, du tenker hele 

tiden på det, og alt du kan, pløyes tilbake i bedriften.”96 

 
En tidligere bedriftseier av en norsk familiebedrift er opptatt av å formidle hvordan det å være 

en god eier er avgjørende for bedriften og for de ansatte. Å drive bedrift har han fått inn med 

morsmelken. Det tar tid å bli en god eier. I tillegg til utdannelse er den uformelle læringen 

viktig. Det handler om å kunne behandle mennesker, tenke langsiktig og ha forståelse for 

virksomheten og endringene som skjer. Diskusjonene hjemme er mye viktigere 

enn ”allverdens” kurs, der man læres opp til å bli en god eier. Det er viktig å utvikle en 

bedriftskultur der man tar 

vare på og utvikler ansatte 

og har gode relasjoner til 

ansatte på alle nivåer i 

bedriften. Kostnadsnivået for 

produksjon i Norge er svært 

høyt. Det betyr at man må 

satse på høy kompetanse. 

Man investerer i ansatte. 

Skal man drive med innovasjon og utvikling, er bedriften helt avhengig av gode ansatte. Som 

bedriftseier møter man også svært mange reguleringer og krav til drift, noe som i seg selv er 

kostnadsdrivende. Gode reguleringer er viktig, men det er ikke bra, dersom det fjerner evnen 

til egen vurderingsevne. 

Kompetanseutvikling, opplæring, lærlingeplasser og gode muligheter for ansatte, er noe 

aktive eiere stadig kommer tilbake til. John Olav Sigvartsen i JOS-bygg trekker frem 

kompetanseutvikling som en avgjørende faktor for å lykkes: ”Konkurransen og kravene til 

byggbransjen øker, derfor må vi ha en solid stab. Det er et konkurransefortrinn. Når det 

gjelder Roy (Roy Winge, tidligere snekker, nå prosjektleder med mesterbrev), var det 

dessuten viktig å tilby noe slik at vi ikke mistet ham. Folk blir mer motivert, de ser at de er 

                                                           
96 Bjørne Byhring i samtale med Mathilde Fasting. 

 

En god aktiv eier er også involvert i bedriften. Eieren er 

en rollemodell og en døråpner. Når eieren er med 

salgsapparatet, skjer det ofte mye mer. Svært mange 

verdsetter kvaliteten ved aktive private eiere. Det inngir 

tillit, bidrar til kontinuitet og langsiktighet.  

Bedriftseier i samtale med Mathilde Fasting 
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viktige for bedriften, og vi beholder dem lengre. Vi får mye igjen for de femti tusen (bedriften 

må betale for en mesterutdanning).”  

En tilsvarende filosofi har eierne av Hotel Union. Hotellet er den største lærlingebedriften i 

Møre og Romsdal innen hotellfag. Barents NaturGass i Hammerfest er ytterligere et 

eksempel på hvordan en liten bedrift med syv ansatte i dag samarbeider med skolene i 

nærheten fordi de ønsker å vise mulighetene bedriften har og oppmuntre til rekruttering, fordi 

bedriften ønsker å vokse.97 Et annet eksempel er frisørbedriften Bibbis Frisør, som har åtte 

lærlinger og 42 ansatte totalt. Bedriften satser tid, penger og ressurser på opplæring og 

utvikling av nye medarbeidere. ”Det er som en slags skoleklasse…vi ser det som et 

samfunnsansvar å utdanne lærlinger til dyktige frisører”, sier daglig leder Bibbi Engø.98  

De rundt 100 ansatte i Meny på Revetal tas godt vare på. Stabil arbeidskraft er helt vesentlig 

i en servicebedrift. Unge arbeider gjerne med erfarne, både som støtte og som opplæring. 

Det er alltid en fast ansatt til stede i en avdeling.  

Eiernes ønske om å trygge og utvikle arbeidsplasser er også knyttet til eierbeskatning. I det 

følgende er en eier intervjuet om eierbeskatningen (mer om dette i kapittel fire) og hvordan 

den berører eiernes filosofi og ønske om utvikling av bedriften og om trygging av 

arbeidsplasser. Gründeren startet teknisk konsulentvirksomhet i 2002 sammen med fire 

andre medgründere med ingeniørbakgrunn. De hadde kun sin egen kompetanse og tro på at 

den tekniske bistanden de kunne gi, var verdt noe for fremtidige kunder. 

Et konsulentfirma, som dette er, har gjerne få eiendeler og en slank balanse, og i den grad 

man legger seg opp egenkapital, vil denne stort sett bestå av omløpsmidler, dvs. penge-

plasseringer og kontanter/bankinnskudd.  

Selskapet vokste med nye ansatte hvert år, og eierne ønsket å ha en solid egenkapital i 

selskapet, blant annet for å vise alle ansatte at eierne ønsket å trygge deres arbeidsplasser 

og for å opparbeide en buffer for eventuelle trangere tider. Bedriften gikk bra og skapte 

overskudd (som ble beskattet med selskapsskatt), og noe ble tatt ut i utbytte. Men, som 

gründeren sier: ”Egenkapitalen som vi bygget opp, viste seg på hvert års ligning i form av at 

aksjepostene i selskapet stadig fikk høyere ligningsverdi. Dette medførte formuesskatt for 

flere av eierne.” En del av utbyttet hvert år (som den gang ble beskattet med 28 prosent) 

måtte nødvendigvis gå med til å dekke personlig formuesskatt som følge av at bedriften 

valgte å kjøre med en god egenkapital og romslig likviditet. Alternativet for eierne kunne vært 

                                                           
97 Gudrun B. Rollefsen, Barents NaturGass er intervjuet i NHO-rapporten ”Vi er næringslivet”, 2013. 

98 Bibbi Engø, Bibbis Frisør er intervjuet i NHO-rapporten ”Vi er næringslivet”, 2013. 
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å slanke balansen og investere i noe som ga lavere formuesverdi (f.eks. eiendom), men 

eierne sier: ”Vi valgte likevel å betale straffen for å trygge situasjonen for selskapets 

ansatte.”99 

 
 
3.3.2 Ringvirkninger og betydning av eierskap for lokalsamfunnet 

I NHO-rapporten ”Personlige eiere – lokal tilhørighet” fra 2014 presenteres en oversikt over 

den geografiske fordelingen av personlige, aktive eiere i Norge.  

 

Betydningen av det personlige eierskapet i sentrum og periferi i Norge, prosent 

 

Kilde: NHO-rapport, ”Personlige eiere – lokal tilhørighet”, 2014. 

 

Det personlige eierskapet er av størst betydning i de nordlige landsdelene, i Midt-Norge og 

Møre og i Agder. I Nord-Norge er 40 prosent ansatt i offentlig sektor og 60 prosent i det 

private næringslivet, og av dem arbeider over halvparten i personlig eide bedrifter. Bortsett 

fra sjømat er eierstrukturen preget av næringer Reve og Sasson kategoriserer som 

hjemmenæringer. I Midt-Norge er den offentlige sysselsettingen lavere, 32 prosent, og 

tilsvarende den private sysselsettingen høyere, 68 prosent, og av dem igjen er halvparten 

                                                           
99 Gründer av teknisk konsulentvirksomhet i samtale med Mathilde Fasting. 
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ansatt i personlig eide bedrifter. Det er mange offshore-tilknyttede bedrifter i regionen, og på 

Møre er det personlige eierskapet enda større enn for regionen som helhet. Går vi til Vest-

Norge er den offentlige sysselsettingen enda lavere, 28 prosent, mens hele 72 prosent er 

sysselsatt i næringslivet. Her er andelen som er sysselsatt i personeide bedrifter noe lavere 

på grunn av at det utenlandske eierskapet er høyere i næringer som er typiske på Vestlandet, 

maritim sektor og offshore. Den offentlige sysselsettingen øker igjen i Sør-Norge. Her 

arbeider 33 prosent i offentlig sektor og 67 prosent i det private næringslivet. Her er også 

offshoreleverandører viktige arbeidsgivere, samt prosessindustri. I den mest befolkningsrike 

regionen, Øst-Norge, er sysselsettingen i offentlig sektor igjen nede på 28 prosent, mens 72 

prosent arbeider i privat næringsliv, hvorav nesten halvparten er sysselsatt i personlig eide 

bedrifter.100  

Dette bildet viser at det personlige eierskapet er viktig i alle deler av Norge. Det personlige 

eierskapet bidrar med langt mer enn arbeidsplasser. Som ordfører Eivind Holst i Vågan 

kommune sier: ”Flytter Ellingsen Seafood fra Skrova, blir den øya i beste fall en ferieøy. 

Ellingsen Seafood er en betydningsfull bedrift for hele Vågan kommune og særs viktig for 

Skrova-samfunnet. Det er ene og alene denne bedriften som holder liv i øya.”101 Ordføreren 

understreker videre at bidragene fra Ellingsen Seafood, både til arbeidsplasser og til 

samfunnslivet i kommunen, er uvurderlig. Eieren selv, Line Ellingsen, ønsker at bedriften skal 

bidra til lokalsamfunnet: ”Vi forsøker å støtte opp om det lokale næringsliv. Ikke bare her på 

Skrova, men i alle kommuner hvor vi er til stede. Vi er opptatt av å være en god lokal 

næringsaktør.”102  Ordfører Odd Harald Hovland i Bømlo kommune har samme oppfatning 

om det lokale eierskapet som Holst i Vågan kommune. Han mener at det lokale, personlige 

eierskapet i Bømlo er svært viktig og understreker at: ”Den lokale tilknytningen bidrar til at 

verdiene både skapes og reinvesteres i kommunen.” 

Familien Utne og familien Gran driver hjørnesteinsbedrifter på sine respektive hjemsteder. 

Ringvirkningene av virksomhetene de er engasjert i, er store. Engasjementet for arbeids-

plassen de har ansvar for, går langt utover selve bedriften. 

Dagens eier av Meny på Revetal, Martin Gran, forteller at oldefar Arve Gran og hans 

etterkommere har drevet virksomhet på Revetal, et lite tettsted på Østlandet, i 104 år. 

Starten var en familielandhandel. For 43 år siden overtok Sjur landhandelen. Den drev med 

alt. Han besluttet å gjøre om butikken til landets første selvbetjente dagligvarehandel. 

                                                           
100 NHO-rapport, ”Personlige eiere – lokal tilhørighet”, 2014. 

101 Ordfører Eivind Holst i Vågan kommune intervjuet i NHO-rapport, ”Personlige eiere – lokal tilhørighet”, 2014. 

102 Line Ellingsen i Ellingsen Seafood intervjuet i NHO-rapport, ”Personlige eiere – lokal tilhørighet”, 2014. 
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Revetal lå i Våle kommune. Denne ble slått sammen med Ramnes kommune og ble til Re i 

2002. I dag skriver Re kommune på sine nettsider at: ”Den største konsentrasjonen av 

arbeidsplasser finner vi på Revetal, sentrum i Re, med potensial til å bli den første innlands-

byen i Vestfold.” 

I dag er etterkommerne etter Arve Gran Revetals største arbeidsgivere, med til sammen 100 

ansatte, hvorav 45 er fast stab. Omsetningen har gått fra 12 millioner kroner i 1972 til 200 

millioner kroner i 2014. 

Hva skjedde, og hva betyr familien for Revetal? 

Sjur Gran var visjonær og satset. Han bygget 

opp landhandelen til å bli den første MENY-

butikken, utviklet butikken i flere byggetrinn. Det 

ble større butikk, det ble parkeringshus med 

gratis parkering, det ble kjøpesenter, og det ble 

flere større butikker som Montér og Europris.  

I dag er det mange butikker som driver i det etter hvert store sentret som er bygget opp 

omkring MENY-butikken. For Gran-familien handler ikke utvidelsene kun om leieinntekter, 

men om å skape en helhet. Det er én av mange ting som gjør at kunder fra hele Vestfold 

kommer til Revetal. Bedriften drives hands-on, og selv de små detaljene er viktige. Eierne er 

stadig ute i butikkene, bærer poser, anviser parkering eller svarer på kundespørsmål.  

Granfamilien på Revetal fortsetter å investere, fortsetter å trygge arbeidsplasser og ser 

mange muligheter for videreutvikling av Revetal. Hadde ikke Granfamilien vært på Revetal, 

hadde ikke Revetal vært det det er i dag. De er Revetals hjørnesteinsbedrift. 

Re kommune har sett verdien av familien Grans satsningsvilje og investeringer, og har på sin 

side tilrettelagt for næringsutvikling i og rundt Revetal. 

Familien Gran betyr også mye for kommunen og er stor bidragsyter til sivilsamfunns-

aktiviteter i bred forstand. De støtter idrett, musikk, lag og foreninger. Filosofien er å støtte 

sivilsamfunnet når bedriften går bra.103  

En ringvirkningsanalyse er en analyse av de samfunnsøkonomiske virkningene av aktiviteten 

i en virksomhet. En bedrift skaper direkte og indirekte ringvirkninger i sitt nærområde, både 

ved å være arbeidsgiver og ved selv å kjøpe varer og tjenester. En ringvirkningsanalyse ser 

                                                           
103 Martin Gran i samtale med Mathilde Fasting. 

Det har vært utrolig gøy å utvikle 
Revetal, for det handler om å få til 
noe og skape noe. Man må hele 
tiden prøve å være bedre. 
 
Martin Gran, Meny Revetal 



civ i ta-rapport

76 

 

på aktiviteten i en virksomhet og regner det om til et anslag for verdibidrag til samfunnet, som 

for eksempel sykepleiere, barnehageplasser eller lignende. 

Meny Revetal påvirker norsk økonomi direkte gjennom produksjonsvirkninger og indirekte 

gjennom innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører, som igjen kjøper investerings-

varer og produktinnsats fra sine underleverandører. Bedriften sikrer dermed omsetning, 

verdiskaping og arbeidsplasser flere ledd oppover i verdikjeden. Aktiviteten til Meny Revetal 

og aktiviteten i resten av verdikjeden bidrar til betydelige merinntekter for stat og kommune(r) 

gjennom direkte og indirekte innbetalte skatter og avgifter. Videre viser ringvirkningsanalysen 

hvordan det samlede bidraget i form av skatter og avgifter bidrar til å støtte opp under den 

norske velferdsstaten.  

Ringvirkninger av familien Grans virksomhet på Revetal ser ut som følger:104 

 

Kilde: NyAnalyse, 2015.105  

                                                           
104 NyAnalyse har på oppdrag for Civita foretatt en ringvirkningsanalyse med sin ringvirkningsmodell – Wider 
Economic Impact Model (WEI-modellen). 
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Meny Revetal etterspurte varer og tjenester fra andre norske underleverandører for til 

sammen 141 millioner kroner i 2014, en vesentlig andel er vareinnsats. Verdiskapingen 

utgjorde 26,1 millioner kroner. 

De direkte virkningene er omsetning, verdiskaping, antall årsverk, innkjøp av varer og 

tjenester, skatter og avgifter fra bedriften, ansatte og merverdiavgift. Direkte leveranser fra 

ulike norske næringer til Meny Revetal kommer i form av investeringsvarer og produktinnsats. 

Lønnskostnadene tilfaller ansatte, stat og kommune i form av lønnsinntekt, arbeidsgiveravgift 

og inntektsskatt. De indirekte virkningene er verdiskaping og årsverk i bedrifter som på ulike 

måter er knyttet til Meny Revetal og deres skatter og avgifter, samt indirekte innbetalt 

merverdiavgift korrigert for eventuelle subsidier. 

Et annet viktig moment, særlig innen næringer der det finnes gode motorer, er ring-

virkningene som skapes. Over tid vil det være ressurser bygget opp rundt viktige næringer 

som bidrar med komplementær kompetanse, rådgivning, finansiering, forsikring osv.  

Lokale, norske eiere, små som store, har en helt annen tilhørighet til samfunnet rundt 

virksomheten. Derfor vil de ofte gjøre vurderinger der helheten i verdiskapingen inngår. ”Det 

har en verdi hvor du utøver eierskapet, altså en verdi knyttet til stedet der virksomheten 

drives”, mener en eier på Vestlandet. Det preger tenkningen, relasjonene som bygges og gir 

en stabilitet rundt virksomheten. ”Det er mye lim i relasjoner som henger tett sammen med 

eierrollen”, legger eieren til. 106  Noe av det viktigste eieren bidrar med, er relasjoner og 

nettverk. Det gir troverdighet og tillit. 

Skulle selskapet en periode gå dårlig, vil tilliten og relasjonene eieren har til omverdenen, til 

eksempelvis banker og kunder, være avgjørende. Man strekker seg langt for å klare seg 

gjennom kriser. Lettvinte løsninger bidrar som oftest til tap av navn og rykte og ødelegger 

relasjoner man kan trenge siden. ”Man går noen ekstra mil, fordi navn og rykte står på spill 

og er avhengig av at man står løpet ut”. 

 

                                                                                                                                                                                     
105 NyAnalyses forutsetninger er som følger: Regnskapstall for Arve Gran AS er hentet fra årsregnskapet for 2014. 
Importandelen for Arve Gran AS er satt til 0 pst. basert på opplysninger fra Martin Gran. Vi har forutsatt MVA-sats 
på 25 pst. på 80 pst. av omsetningen, og 15 pst. på resterende (20 pst.). Selskapsskattesats og gjennomsnittlig 
skattesats for personinntekt er hentet fra Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll 2015. Dersom innbetalt skatter og 
avgifter avviker fra dette pga. subsidier o.l. trenger vi oversikt over dette. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/4b5801220aa442e5b592dc9cecd0cce2/no/pdfs/prp201420150001ls0d
ddpdfs.pdf  Tall for gjennomsnittlig årslønn for lærere og sykepleiere er hentet fra SSB. Kostnad per 
barnehageplass er hentet fra Utdanningsdirektoratet.  

 

106 Eier i samtale med Mathilde Fasting. 
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Farstad Shipping er et stort, internasjonalt selskap og en viktig arbeidsplass på Sunnmøre. 

Eierne vurderer kontinuerlig selskapets fremtid, men har foreløpig valgt å drive virksomheten 

videre. Eier Sverre A. Farstad driver en virksomhet med lange tradisjoner. Virksomheten er 

delt i to selskaper. Det ene er Tyrholm Farstad, et spedisjonsfirma med terminal, fryseri og 

flyfraktvirksomhet fra Ålesund. Her arbeider det i dag rundt 50 mennesker. Det andre er 

Farstad Shipping. Selskapet har  

2 200 ansatte. 10 prosent av dem 

jobber på land, og hovedkontoret er i 

Ålesund. Farstad er en stor arbeids-

giver i Ålesund og tilhørende øy-

samfunn. Mange av sjøfolkene kom-

mer også fra området.   

Farstad Shipping er del av den maritime klyngen på Sunnmøre. Selskapet ble børsnotert i 

1987. Familien har beholdt en eierpost på 46 prosent. Børsnoteringen førte til at selskapet 

ble mer likvid, fikk muligheter til å investere og til å vokse. Samtidig var det viktig at familien 

forble største eier, for å ha kontroll med utviklingen av selskapet. 

Heine Wang og Nokas har hovedkontor i Tønsberg. Selv om byen ligger sentralt på 

Østlandet, understreker han verdien av privat eierskap lokalt i Norges mange små byer og 

tettsteder. Det er stammen i næringslivet. Derfor er også lokale nettverk, lokale myndigheter, 

banker og andre næringsdrivende viktig. Det er ikke bare å hente penger internasjonalt, de 

langt fleste må forholde seg til sitt nærområde. Tillit og relasjoner bygges over tid, og for 

stammen av Norges bedrifter er dette en viktig forutsetning for langsiktighet.  

Private eiere investerer også i sitt eget nærområde. Som en bedriftseier forteller: ”Vi var som 

eiere involvert i lokalsamfunnet her på Sunnmøre, og vi satset betydelige midler på såkorn 

og oppstartbedrifter, rundt 30 til 40 bedrifter lokalt fikk over litt tid midler fra oss. På langt nær 

alle investeringene var lønnsomme, mye gikk også tapt.”  

I Ullensvang er familien Utne største private arbeidsgiver og, om man inkluderer de ansatte, 

største skatteyter. I Geiranger har eierne av Hotel Union, Familien Mjelva, en likelydende 

filosofi: ”Hotel Union tilbyr arbeidsplasser, slik at folk blir boende. Et bra innbyggertall gjør at 

vi kan opprettholde en del funksjoner, som barnehage, en bra skole og ulike fritidsaktiviteter. 

Vi er aktive eiere gjennom styret og ledelsen. Vi 
bygger skipene stort sett i Norge. Vi er norske 
og føler en stor lokal tilknytning. Mange av de 
ansatte har arbeidet i selskapet i lang tid. Vi 
bidrar tilbake til lokalmiljøet vårt så godt vi kan 
og setter alltid av penger til støtte for ulike 
lokale aktiviteter. 

Sverre A. Farstad, Farstad Shipping 
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Det igjen gjør at folk ønsker å bo her. Det blir en god sirkel.”107 Hotel Unions satsing på 

helårsturisme har ført til at arbeidsplasser er trygget og at befolkningen i bygda har økt. 

Familien Utne i Ullensvang er også svært engasjert i samfunnet rundt seg. Samfunns-

engasjementet er krevende, men avgjørende. Det er to ting som er viktig: Det ene er at 

Ullensvang kan by på noe besøkende finner attraktivt, og det andre er tilgjengeligheten, det 

vil si at besøkende kan komme seg til Ullensvang.  

Tilgjengeligheten og opplevelsene i Ullensvang er grunnlaget for arbeidsplassene. Edmund 

H. Utne sier at alt overskudd pløyes tilbake i bedriften for å sikre fremtiden. Som hjørne-

steinsbedrift bidrar også hotellet til andre private bedrifter, som lokalbutikken, blomster-

butikken og frisøren, den lokale snekkeren, rørleggeren, elektrikeren, barnehage og skole. I 

2014 kjøpte Hotel Ullensvang varer og tjenester fra underleverandører for 32,1 millioner 

kroner, tilsvarende 22 årsverk.108 

Bærebjelken i Ullensvang er kulturen og naturopplevelsene, kulturisme. Hotel Ullensvang 

strekker seg langt for å markedsføre de norske kvalitetene til sine besøkende. Blant annet 

var de med og stiftet Japan-Hardanger-klubben i Tokyo, som har stått for kulturutveksling 

mellom Japan og Hardanger. Som Utne slår fast: ”Utlendinger kommer til Norge nettopp for å 

glede seg over norsk kultur og norsk natur, derfor må vi, som en lokal virksomhet, bidra til at 

de får oppleve dette.” Det betyr også at Hotel Ullensvang indirekte støtter alt fra fjellguider til 

lokale treskjærere. 

                                                           
107 Sindre Mjelva i Hotel Union intervjuet i NHO-rapport, ”Personlige eiere – lokal tilhørighet”, 2014. 

108 NyAnalyse-rapport, ”Ringvirkningsanalyse av RV.7”. 
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Neste oversikt viser ringvirkningene av driften av Hotel Ullensvang:

 

 

Kilde: NyAnalyse, SSB, Hotel Ullensvang, ”Ringvirkningsanalyse av RV 7”, 2014. 

 
Ringvirkningene er betydelige. De 19,3 millionene som betales i skatt og avgifter, kan 

finansiere 35 årsverk for lærere, 41 årsverk for sykepleiere eller 129 kommunale barnehage-

plasser. 

Tilsvarende ringvirkninger for sitt lokalsamfunn har også Hallingplast AS i Ål kommune, som 

er en av Norges største plastprodusenter. I 2014 omsatte bedriften for 284 millioner kroner i 

salg av plastrør til drikkevann, kloakk og kabler. Ringvirkningene er illustrert nedenfor: 
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Kilde: NyAnalyse, Hallingplast AS, ”Ringvirkningsanalyse av RV 7”, 2014, 

 

I Ål ligger også bedriften NorMec. Bedriften ble grunnlagt med utgangspunkt i gummi-

produksjon og er i dag spesialist på systemer til gummiindustrien internasjonalt. Den syssel-

setter 18 personer, men er i et konjunkturutsatt marked.  

Aass bryggeri i Drammen får ”siste ordet” i dette kapittelet. Bryggeriet er en institusjon i 

Drammen og har en takknemlig oppgave når det kommer til å støtte lokalsamfunnet. ”Vi har 

en lang tradisjon for å støtte aktiviteter i Drammensregionen. Holdningen er at vi takker det 

samfunnet vi er en del av”, sier Terje Aass. I fjor kom boken om Aass bryggerier gjennom 

180 år. Det er skolering for ansatte og for drammensere.109 

Som dette kapittelet viser, er ringvirkningene av virksomheten i bedrifter rundt om i Norge 

svært viktige for den lokale sysselsettingen og aktiviteten. 

 
                                                           
109 Terje Aass i samtale med Mathilde Fasting. 
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3.4 Vekstbedriftene – fremtidens arbeidsplasser 

De aller fleste selskaper forblir små. Av de rundt 50 000 nye selskapene som etableres hvert 

år, blir få store. Det er likevel slik at tilfanget av selskaper må være stort, både for å øke 

sjansene for at noen få blir store, men også for å sikre arbeidsplassene i de små og 

mellomstore selskapene. Det er viktig, fordi selskaper også forsvinner. To av tre selskaper 

nedlegges eller går konkurs innen det har gått fem år, og Menons analyse viser at bare 10 

prosent av de resterende (rundt 1 600 selskaper) har 10 ansatte eller mer. Bare 500 

selskaper får en størrelse av betydning. Disse selskapene er viktige for vekst, verdiskaping 

og arbeidsplasser, men i kjølvannet av dem er det 49 500 selskaper som må skapes for at vi 

skal få noen få som blir levedyktige og viktige. Av de 500 er det ytterst få som blir så store at 

de kan vokse internasjonalt og fremdeles være norskeide.  

Det betyr at mange må ha ideer og sette i gang, selv om bare noen overlever og blir store 

selskaper. Forskning på sammenhengene mellom entreprenører, vekst og verdiskaping viser 

at det er en klar sammenheng mellom økonomisk vekst og entreprenøraktivitet. Land som 

har mange entreprenører og gode vilkår for dem, har også god økonomisk vekst. Empiriske 

studier viser at entreprenører fungerer som viktige motorer for nye arbeidsplasser (se kapittel 

2). 

Ser man på internasjonale holdningsundersøkelser, er entreprenører dessverre ikke like 

verdsatt som skapere av arbeidsplasser blant europeere som blant amerikanere. Rundt en 

tredjedel av amerikanerne ser på entreprenører som noen som utnytter andre menneskers 

arbeid, mens 57 prosent av europeerne mener det samme. Litt færre mener at entreprenører 

bare tenker på sin egen lommebok, mens andelen blant amerikanere også her er rundt en 

tredjedel. Ifølge den samme undersøkelsen er det bare danskene som er mer positive til 

entreprenører enn amerikanerne.110 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) for 2014 viser at 83 prosent av nordmenn mener det 

gir høy status å lykkes som gründer. Det er ifølge GEM vært en sterk økning de siste 10 

årene.111 Men den samme undersøkelsen viser at antallet nordmenn som blir entreprenører 

har gått gradvis nedover siden 2005, og ser man på dem som involverer seg i vekstbedrifter 

og har vekstambisjoner, er tallet for 2014 0,8 prosent, det laveste siden undersøkelsene 

startet i Norge.  

                                                           
110 Philippe Legrain, European Spring: Why Our Economics and Policies are in a Mess – and How to Put Them 
Right, 2014.   

111 Global Entrepreneurship Monitor, 2014. 
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Dessuten foregår det kontinuerlig innovasjon og utvikling i eksisterende bedrifter, selv om det 

her ikke skapes så mange nye arbeidsplasser netto (se kapittel 2). Deres innovasjon, 

omstilling og utvikling påvirkes også av konkurransen de får fra oppstartbedrifter. Nye 

bedrifter bidrar således indirekte til eksisterende selskapers innovasjon gjennom kon-

kurranse. I Solberg-regjeringens gründerplan trekkes dette frem når vekstorienterte gründere 

beskrives: 

En del av de mer vekstorienterte gründerne vil ha sitt utspring fra etablerte foretak. En slik ”spin-off” 
blir skilt ut fra moderforetaket til et nytt foretak med egne ansatte, egen teknologi, immaterielle 
rettigheter osv. Disse foretakene vil videreutvikle ideer og produkter som har hatt sitt utspring i 
moderforetaket, men som kan ligge utenfor foretakets kjernevirksomhet. Gründerne bak vil ofte ha 
god sektor- og fagkompetanse og godt utviklet nettverk.112 

 

I dette kapittelet er det ikke de eksisterende bedriftenes utvikling og spin-offs som er det 

sentrale. Her ses det nærmere på de små bedriftene som har vekstambisjoner og de som 

investerer i utviklingen av dem. 

 

3.4.1 Gründere med vekstambisjoner 

Hva motiverer gründere? Oppsummert er motivasjonen det å få til noe. Får man det til, tjener 

man penger, men drivkraften er ideen. 

Gründere med vekstambisjoner tar risiko 

og bygger sine selskaper og ideer på 

kompetanse, ofte hightech, biotek eller IT, men det trenger ikke bare være teknisk 

kompetanse. Det kan også være markeds- og kommersialiseringskompetanse eller det å se 

et behov for et produkt eller en tjeneste. 

Alf Bjørseth, seriegründer og mannen bak REC, 

setter ord på det.113 

Felles for menneskene som ønsker å bli vekst-

gründere, er at de har ambisjoner. De må tåle å ta risiko, og ofte må de ha mye tålmodighet, 

særlig dersom ideen bygger på forskning. Som seriegründer er Bjørseths viktigste erfaring at 

det meste tar lenger tid enn man tror, særlig kommersialisering av teknologi. Det gjelder å 

holde ut og ikke miste motet av tilbakeslag. Han sier i et intervju med Dagens Næringsliv at 

han gjerne multipliserer med ”Pi” (3,14) for å få et riktig tidsperspektiv og kostnadsoverslag.  

                                                           
112 https://www.regjeringen.no/contentassets/05f1305cb2a94a379ff48c2f2c60d688/grunderplan_2015.pdf. 

113 Alf Bjørseth intervjuet i ”Kjemikeren”, i DN Gasellene, bilag til Dagens Næringsliv, 2013. 

”Å være gründer krever at man tar risiko og 
arbeider mye.” 

”Det som driver meg er å få til noe, 
skape noe nytt som har livets rett 
og som kan bidra til arbeidsplasser 
og verdiskaping. Det er lite som gir 
så stor glede som å se at man har 
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Gründere med vekstambisjoner tenker stort fra første øyeblikk: ”Jeg har en drøm om å bygge 

verdens største teknologiselskap, og jeg vil at det skal være fra kongeriket Norge.”114 

Norske gründere med vekstambisjoner er grunnlaget for fremtidig verdiskaping. Det er 

vesentlig at selskapene ikke bare startes i Norge for så å bli solgt når de når en viss størrelse. 

For å illustrere hvordan gründere med vekstambisjoner tenker og hva som møter dem 

underveis i oppbyggingen av et selskap, ser vi nærmere på noen gründere. Den første satser 

i det norske dagligvaremarkedet. Her er det markeds- og kommersialiseringskompetansen 

som er det sentrale. De to neste eksemplene handler begge om tekniske selskaper som er 

solgt i dag, men som har hatt suksess henholdsvis i Norge og i utlandet. Det siste 

eksempelet handler om biotek. Gründeren er seriegründer. Det første selskapet var norsk-

basert, de neste er startet i utlandet. 

Vegard Vik er en av flere gründere bak selskapet Kolonial.no. Selskapet satser i et marked 

med noen få, store aktører, dagligvaremarkedet. Som neste kapittel vil vise, er det et marked 

som har skapt flere store formuer i Norge de siste 30 årene. Kolonial.no er utfordreren. 

Eksempelet er omfattende, fordi det innbefatter mye som er felles for nye bedrifter. For det 

første er bedriften basert på en idé, i dette tilfellet et behov for en ny distribusjon av 

eksisterende produkter. For det andre har bedriften vekstambisjoner, og for det tredje inne-

bærer satsingen stor risiko. 

Eksempelet viser hvor vanskelig det kan være å få finansiert en idé, hvordan gründerne må 

sikre seg inntektsmessig i en oppstartsfase, hvor pengene til slutt kommer fra (familie og 

venner), og hvordan feiling i starten utsetter oppstart.  

Gründerne bak Kolonial.no har forstått noe viktig; kommersialiseringskompetansen og 

betydningen av at teamet i bedriften har utfyllende kompetanse. Noen kan IT, andre kan salg 

og kommersialisering. Eierskapet motiverer, og alle nøkkelansatte har eierandeler. Hvordan 

det vil gå med Kolonial.no, vet man ikke på slutten av 2015. Bedriften er fremdeles ikke fem 

år gammel, men gründerne har vekstambisjoner, og det er viktig, dersom bedriften skal bli 

suksessfull og skape virksomhet og arbeidsplasser i fremtiden. 

Vegard Vik forteller at 10 gründere bestemte seg for å tilby dagligvarer på nett. Ingen av de 

store matvarekjedene hadde god nettbasert dagligvarehandel. Der lå det en uutnyttet 

mulighet. I dag er Kolonial.no landets største dagligvarehandel på nett. De er i ferd med å få 

en god posisjon rundt Oslo og har planer om ekspansjon. 
                                                           
114 Gründer Mathias Mikkelsen, ”La meg betale skatt – men ikke før jeg har penger”, 18.10.2015, VG. 
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Gründerne trengte penger. De startet med en idé om å hente inn 80 millioner kroner til 

utvikling av nettside, støttesystemer, samt bygging av et stort lager. Etter å ha presentert 

ideene sine for et titalls norske kapitalmiljøer, måtte de etter seks måneder gi opp å reise nok 

kapital. I stedet innså gründerne at en alternativ mulighet for å komme i gang var å innlemme 

den kompetansen de manglet, programmerere og designere, som en del av gründerteamet, 

og tilby dem betaling i aksjer og invitasjon til å bli med i ledelsen. I tillegg ble startambi-

sjonene nedskalert, slik at man kunne teste konseptet i mindre skala før man hentet inn mer 

penger. Parallelt med videreutviklingen av ideen hadde alle i gründerteamet mindre oppdrag 

som var med på å finansiere ”rullebanen” frem til selskapet kunne betale lønn. Alle kostnader 

var holdt på et minimum. 

Det første året lærte dem at komplementær kunnskap var helt vesentlig for å lykkes. De 

første ansatte ble valgt ut fordi de hadde en annen kompetanse og erfaring enn gründerne. 

Dessuten måtte de selv lære seg alle delene av virksomheten, inkludert plukking og levering 

av varer. Tilbakemeldingene de fikk i forsøksprosjektet var viktige og avgjørende for hvordan 

konseptet utviklet seg.  

Gründerne ville beholde kontroll over selskapet, og de fikk etter hvert med investorer blant 

venner, familie og bekjente. De hadde ikke andre argumenter enn at ”de måtte tro på det vi 

skulle få til”. Gjennom å arbeide uten lønn, lot det seg gjøre å ekspandere uten at de tre 

gründerne ble særlig vannet ut. De har fremdeles kontroll. 

Tre ting var viktig: 

• Teste og utvikle produktet – i dette tilfellet nettløsningen. 

• Sikre innkjøpsavtaler for varer. 

• Få den første kunden – for å teste konseptet i praksis. 

Kolonial.no er nå rullet ut i området rundt Oslo, og de opprinnelige gründerne eier fortsatt 

over 70 prosent av selskapet. I den siste emisjonsrunden var det enklere å hente inn penger, 

fordi selskapet hadde noe konkret å vise til.  

 

 

 



civ i ta-rapport

86 

 

Da nettløsningen var testet ut 

og fungerte, var det helt 

avgjørende å få til en konkur-

ransedyktig innkjøpsordning. 

Samarbeid med utleverings-

steder i Oslo-området var 

vesentlig for å sikre distribusjon 

i tillegg til levering på hjemmeadressen. I dag bruker Kolonial.no et bemanningsbyrå for å 

finne sjåfører og lagerarbeidere, og de har i tillegg fleksibiliteten til raskt å få på plass mange 

nye mennesker når selskapet vokser.115  

Motivasjon med utgangspunkt i teknisk kompetanse kan bli verdifulle selskaper.  

”Det er viktig å gjøre det interessant å være gründer i Norge”, sier Haavard Nord. Han er en 

av de to gründerne som bygget opp selskapet Trolltech, et selskap som vokste fra to til 250 

ansatte på 15 år. Da ble selskapet solgt til Nokia for 850 millioner kroner.116 

Nord og medgründeren Eirik Chambe-Eng kom fra NTNU og hadde teknisk bakgrunn. 

Selskapet de startet, fikk raskt internasjonale ambisjoner. De forsøkte først å hente inn 

penger i Norge. Det gikk ikke. Nord forteller at de var i kontakt med SND (nåværende 

Innovasjon Norge). Svaret han fikk, var at det de skulle satse på, var et vanskelig marked, og 

saksbehandler anbefalte Nord å revurdere og heller ta seg en fast jobb. De ga ikke opp, og 

selskapet er i dag en internasjonal suksess, men ikke norsk. 

Gründerne av en teknisk konsulentvirksomhet satt på spisskompetanse, også fra NTNU, 

som de valgte å kommersialisere gjennom å danne et eget selskap. Det førte blant annet til 

at bedriften vant en gasellekåring i regi av Dagens Næringsliv. I dag er bedriften en stor 

arbeidsgiver, men den er også solgt til en større utenlandsk virksomhet. Noen av de 

opprinnelige gründerne arbeider fremdeles i bedriften, andre har valgt nye prosjekter eller 

arbeidsplasser. For bedriften var salg det riktige. Gründerne hadde motivasjonen og ideen, 

gjennomførte den og valgte å selge en suksessfull bedrift etter over 10 år i drift. I motsetning 

til Trolltech, sysselsetter fremdeles selskapet norske arbeidstakere og har virksomhet i Norge. 

 

                                                           
115 Avsnittet er basert på samtale mellom Vegard Vik og Mathilde Fasting.  

116 Haavard Nord, gründer av Trolltech, i dag investor, i samtale med Mathilde Fasting. 

 

: ”Vi lykkes fordi vi er et bredt gründerteam som eier 
bedriften vår. Eierskap motiverer. Det er 
motivasjonen for å få til noe som driver oss, og gjør 
at vi klarer å leve av dette.” 
 
Vegard Vik, Kolonial.no 
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En som har valgt å flytte ut etter oppstart og suksess med et norsk selskap, er Lars Høie i 

Bionor Pharma. Som ung lege studerte han tradisjonell kinesisk medisin og lærte om bruk av 

soya som forbyggende medisin for hjerte- og karsykdommer. Siden det var et familieproblem, 

startet Høie forskning og utvikling av det som senere ble suksessen Nutrilett, og han tok 

underveis en doktorgrad ved UiO i protein- og lipidforskning. 

Høie har i dag gründet og utviklet flere bedrifter innen biotek, alle med det til felles at det går 

lang tid fra idé til lansering av et produkt for kommersiell bruk. Forskningshorisonten går over 

flere tiår, ressursene som brukes er store, og risikoen likeså. Bionor Pharma, som ble 

etablert i 1985, forsker og utvikler terapeutiske vaksiner for HIV og andre alvorlige 

virussykdommer basert på immunterapi. Så lenge selskapet forsker og produktutvikler, 

finnes det ikke inntekter eller utbyttemuligheter, bare underskudd og forventninger om at 

selskapet skal lykkes og deretter kommersialisere produktene. 

Selskapet bruker mellom 80 og 100 millioner kroner i året på forskning. Disse investeringene 

gir verdiskaping og arbeidsplasser, 

men fordi Høie ikke bor i Norge, kom-

mer ikke disse investeringene hit. Høie 

har selv mottatt 400 000 kroner i året i 

lønnsom arbeidende styreformann de 

siste fire årene. Han mener noe av 

årsaken til det lave personlige eier-

skapet i norske børsnoterte bedrifter 

er den norske formuesskatten (dette 

diskuteres nærmere i kapittelet om rammebetingelser). 

I den lange utviklingsfasen hvor forskningsselskapene går med store underskudd og dermed 

ikke kan betale utbytte, blir de som har startet eller investert i selskapet, formuesbeskattet av 

forventningsverdiene. Det mener Høie tvinger norsk eierskap ut av selskapene. Da 

forsvinner verdiskapningen disse gründerne står for. 

I kunnskapsintensive bransjer trenger man en stor underskog av bedrifter og ideer, fordi det 

er en svært lav prosent som lykkes, og fordi utviklingshorisonten er lang. 

Nå er Høie i gang med enda et gründerprosjekt, men det skjer utenfor Norges grenser. Som 

han selv sier; for Norge er det en ”lost opportunity”.117 

                                                           
117 Avsnittet bygger på samtale mellom Lars Høie og Mathilde Fasting. 

Oppstart av små bedrifter gir grobunn som 
reflekterer verdi hele veien oppover i 
systemet, men verdien kommer fra 
mennesker som satser. Formuesskatten 
tvinger gründere ut av landet med en gang 
selskapet deres er verdt noe, selv om de 
fremdeles ikke har inntekter, men bare gode 
ideer. 
 
Lars Høie, Bionor Pharma 
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Det er viktig å understreke at motivasjonen, også hos Høie, er å få til noe basert på 

medisinsk kunnskap. Fordi risikoen er høy og utviklingshorisonten innen biotek er lang, er 

rammebetingelsene en viktig faktor for hvor dette foregår. Det første er kompetansen. Her 

har Norge flere dyktige og noen fremragende forskningsmiljøer. Det andre er kommersiali-

seringsmuligheten. Det finnes mange norske selskaper som har opplevd å betale formues-

skatt på aksjer der verdiene er basert på forventninger om fremtidig inntjening, blant annet 

Innotech Solar, Opera Software og Rec. Rammebetingelser for dette, herunder skatt, 

diskuteres i kapittel fire.  

Et annet selskap i startgropen er det norske Kahoot. Her er Northzone, et norsk venture-

selskap, inne. Selskapet har sprunget ut av forskningsmiljøet ved NTNU og utvikler 

plattformer for spillbasert læring. Det siste året har selskapet gått fra to til 24 ansatte, og det 

er i ferd med å etablere seg internasjonalt. Selskapet har tilnærmet ingen omsetning og har 

betydelige tap, men er like fullt høyt verdsatt, da det er store forventninger til fremtiden. 

Anne Worsøe i Oslotech (og tidligere Innovasjon Norge i California) mener det er 

forbausende få startups som har vekstambisjoner i Norge.118 Hun sier: ”Vi har mange som 

kaller seg gründere, men ofte får de holde på lenge. I Stockholm og København avsluttes 

prosjektet etter ett til halvannet år om ikke selskapet er godt i gang. De som lykkes, går ofte 

tilbake og gründer flere selskaper. Seriegründere har viktig kompetanse som må 

benyttes.” 119  Videre sier Worsøe: ”Staten er ikke løsningen, det er private eiere med 

eierkom-petanse vi trenger. Det mangler ikke mennesker med kapital i Norge, men det 

mangler risikokapital. Norge trenger eiere av vekstbedrifter.” 

I Norge er arbeidsplassene kompetanseintensive. Kompetanse er relativt sett billigere i 

Norge enn i andre land. Forutsetningene for gode kompetansemiljøer og bedrifter som driver 

med forskning og utvikling er derfor gode i Norge.  

Evnen og muligheten til å ta risiko er nødvendig i et velfungerende næringsliv, og kanskje 

særlig i den situasjonen Norge vil være i fremover. Nye bedrifter må startes og gamle må 

omstille seg. Begge deler innebærer stor risiko for dem som velger å investere. For Norges 

del er det viktig at de velger å satse i Norge, og bidrar til verdiskaping og sysselsetting. 

 

 

                                                           
118 Worsoe har etter 1.1.2016 skiftet jobb fra Oslotech. 

119 Anne Worsøe i samtale med Mathilde Fasting. 
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3.4.2 Hvorfor noen lykkes og andre ikke  

Europeiske banker er konservative, og barrieren for å låne ut penger til entreprenører er høy. 

Det er også langt færre forretningsengler, privatpersoner og venturekapitalselskaper som 

investerer i oppstartselskaper, i Europa enn i USA. USA har over 10 ganger så mange 

forretningsengler som Europa. Europeiske forretningsengler finansierte 2 913 selskaper med 

til sammen 17 881 arbeidsplasser i 2012, mens amerikanerne tilsvarende finansierte 67 030 

selskaper med til sammen 274 800 arbeidsplasser.120 Amerikanerne har nylig gjennomført 

ytterligere en forbedring av rammebetingelsene. Private selskaper som ser etter finansiering, 

kan nå annonsere på nettsider som AngelList, WeFunder og RockThePost, noe som 

muliggjør og forenkler matchingen mellom mindre investorer og selskaper. 121  I Menons 

analyse av forretningsengler fremkommer det at forretningsengelmiljøet i Norge er mindre 

omfangsrikt enn i våre naboland, selv om vi er på nivå i antall, er utvalget smalere.122 

I den videre vekstfasen for entreprenører er venturekapitalen viktig. De samme forskjellene 

mellom USA og Europa finnes her. Amerikanere investerer tre ganger så mye i venture-

kapital som andel av BNP, enn de ledende europeiske landene, Irland og Sverige, gjør. 

Gapet i finansieringsmuligheter er enda større i den viktige kommersialiseringsfasen. I denne 

fasen investerer amerikanerne fire ganger så mye som Sverige. 123 Amerikansk venture-

kapital var i 2012 på 26,7 mrd. dollar, mot bare 4,1 mrd. dollar samlet i de 22 europeiske 

landende OECD har tall for.  

Menon har på oppdrag fra DNB analysert dynamikken blant gründere og oppstartbedrifter i 

Norge. Det er to ulike måter å starte virksomhet på, enten gjennom enkeltmannsforetak eller 

gjennom AS. Menon har delt inn gründere i fire grupper, og for denne analysen er det kun 

den første gruppen som er interessant, ”den innovative gründeren”.124 De som starter et 

enkeltmannsforetak har ikke vekstambisjoner, og får de det, må de omdanne foretaket til AS. 

Som vist tidligere, er det vesentlig for et lands økonomi at det utvikles nye virksomheter, 

skapes arbeidsplasser og økonomisk aktivitet. 

                                                           
120 Philippe Legrain, European Spring, (se note 685) 

121 Philippe Legrain, European Spring, (se note 686) 

122 Menon Business Economics, ”Forretningsengler i Norge”, Menon-publikasjon, nr. 15, 2010. Analysen er 
ytterligere presentert i Vinje, ”Kompetent kapital”. 

123 Philippe Legrain, European Spring, (se note 688) 

124 Inndelingen til Menon er ”Den innovative gründeren”, ”Tannlegen, frisøren og elektrikeren”, ”De frie og 
kreative”, ”Business på siden” og ”Flytt, vask og pass”. 
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Inndelingen i ulike typer gründere går igjen i Solberg-Regjeringens gründerplan, ”Gode ideer 

– fremtidens arbeidsplasser”, lansert i oktober 2015. Gründerplanen deler gründere inn i tre: 

Levebrødsgründere, vekstorienterte gründere og sosiale entreprenører. I denne rapporten er 

det særlig de vekstorienterte gründerne som er interessante, og derfor er forslagene til virke-

midler senere i rapporten rettet mest mot disse. Om de vekstorienterte gründerne påpeker 

gründerplanen følgende: 

Flere av de mer vekstorienterte gründerne har som primær ambisjon å realisere egne ideer eller 
forskningsresultater, og er orientert mot utvikling og vekst. Disse prosjektene er ofte innovative og 
kan ha sitt utspring fra universitetsmiljøer. Gründerne har ofte høy utdannelse, men kan ha lite 
gründererfaring og mangler ofte kommersiell erfaring og kompetanse. Denne gruppen er ofte villig til 
å ta en del risiko. Gründerne i denne gruppen vil ofte ha behov for å få tilført både kompetanse og 
kapital. God tilgang på kvalifisert arbeidskraft er også sentralt for at foretakene skal lykkes i en 
vekstfase.125  

 

Analysen av alle virksomheter som ble startet i 2003, viser at bare 50 prosent var aktive 10 

år etter, og kun én av 10 har vokst til å bli viktige verdiskapere og sysselsettere.126 I snitt 

startes det mellom 28 000 og 29 000 AS’er i året.127 

Haavard Nord, tidligere eier av Trolltech, er opptatt av at verdiskapingen fremover vil skje i 

bedrifter som i dag enten ikke er skapt ennå eller har én til to ansatte. Deres behov er kapital 

og kompetanse, kompetanse som kan supplere den de selv sitter på. Ofte er det snakk om 

kommersialiseringskompetanse. Dessuten påpeker Nord på at det er såkornfasen og veien 

videre, der det gjerne er et investeringsbehov mellom to og 20 millioner, som er vanskelig. I 

denne fasen er det vanskelig å vise til resultater, og 99 prosent av selskapene tjener ikke 

penger. Veldig få selskaper klarer derfor å gå fra ”tre til 20 ansatte”. Utfordringen er den 

samme som da Nord selv var gründer: Det må bli enklere å hente inn penger til prosjekter 

med høy risiko. I dag er det få insentiver som monner.128 

I Menons analyse fremkommer det at de som lykkes, ofte har prøvd før. De er seriegründere. 

Videre viser analysen at en stor formue enten er svært bra eller svært dårlig, det vil si at man 

entes lykkes godt eller taper mange penger. Det er også forskjell på hvor i landet man lykkes 

med gründerbedrifter og hvilke virksomheter man lykkes med. Som gjennomgangen neden-

for om gasellene viser, er det storbyfylkene som skårer høyest. Rogaland (Stavanger), Oslo 

og Buskerud (Drammen og Kongsberg) er øverst, mens Vestfold, Vest-Agder og Hordaland 

                                                           
125 https://www.regjeringen.no/contentassets/05f1305cb2a94a379ff48c2f2c60d688/grunderplan_2015.pdf. 

126 10001 personer med 6487 AS startet i 2003, i 2012 var det 11 prosent av dem som ”levde godt”, det vil si 681 
virksomheter. Merk at definisjonen ”levde godt” er mindre streng enn for Gasellekåringene i Dagens Næringsliv. 

127 SSB. 

128 Haavard Nord i samtale med Mathilde Fasting. 
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ligger likt på plassen bak. 129  Dette henger også sammen med klyngeattraktivitet og 

agglomerasjon, det vil si at man får en opphopningseffekt av flere gode rammebetingelser 

som forsterker hverandre, som eksempelvis godt arbeidsmarked, god infrastruktur eller god 

tilgang på kompetanse.  

Virksomheter som krever kompetanse, teknologi eller produksjonskapital er også best 

representert blant de suksessfulle gründerselskapene, de som har vekstambisjoner og tjener 

penger. Det er også stort samsvar mellom de selskapene som vokser og gjør det bra de fem 

første årene og de som fortsetter å gjøre det. Sannsynligheten for å gjøre det bra når de 

første fem årene går dårlig, er lav.130 Vekstambisjoner helt fra starten er derfor et viktig 

suksesskriterium for å lykkes som gründer. Som også gasellekåringene viser, er suksess 

personavhengig. Eieren betyr noe, og særlig for bedrifter i startfasen. 

 

 

 

Kilde: Menon, ”En million ideer – veien fra drøm til å lykkes som gründer”, rapport for DNB, 2015. 

 

                                                           
129 Menon, ”En million ideer – veien fra drøm til å lykkes som gründer”, rapport for DNB, 2015. 

130 Menon, ”En million ideer – veien fra drøm til å lykkes som gründer”, rapport for DNB, 2015. 
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Mange vil starte, men usikkerhet rundt inntekt er et stort hinder for mange. Tryggheten fast 

inntekt representerer, erstattes av usikkerhet og kanskje perioder uten noe inntekt, men med 

kostnader. Tall fra Ipsos MMI viser at nesten 40 prosent opplever inntektsusikkerhet som den 

største hindringen. Mange yngre svarer i samme undersøkelse at de mangler kommersiell 

kompetanse og bedriftsetableringskompetanse.131 Menons undersøkelse viser også at de 

som starter AS, ikke gjør det på grunn av arbeidsledighet, men fordi de ser muligheter.  

En analyse av formuesforholdene for gründere viser at oppstartsselskapene har lite gjeld. 

Det tyder på at gründeren bruker egne midler eller private lån, eller at andre private invest-

orer er med på å finansiere oppstarten. Dersom selskapene har gjeld i oppstarten, er lånene 

stort sett under én million kroner. Dette kan også reflektere at oppstartselskaper ofte mangler 

eiendeler som kan stilles som sikkerhet for lån, noe som øker viktigheten av egenkapital. 

Den viktigste suksessfaktoren for gründerbedrifter er at kompetanse kobles til kapital. 

Bedrifter som er i idéfasen, vil ha fordel av å være samlokalisert med andre bedrifter i 

tilsvarende situasjon, det vil si i en lokal oppstartklynge. Informasjonsdeling, tilgang til nett-

verk og ressurser er avgjørende. Sitter det flere sammen, blir tilgangen til nettverk og til 

kompetanse mangedoblet, selv om man arbeider med helt ulike ideer. 

Mange oppstartsideer strander fordi de ikke finner kjøpere. En av de viktigste utfordringene 

er å få kunder. Får man det, vil videreutvikling og verdiskaping skje. Det er testen på om 

ideen lar seg kommersialisere.  

Det å starte bedrifter er risikabelt. Derfor vil rammebetingelser som skaper et minimum av 

trygghet, gjerne personlig trygghet for bolig og mat på bordet, ofte være det som skal til for å 

si opp en jobb og starte et selskap man ikke vet om kommer til å klare seg. 

Entreprenører kan bidra med gode ideer, men de trenger private eiere som vil være med 

hele veien. Ikke alle gründere har kommersialiseringskunnskaper, det har ofte eiere eller 

investorer. Klarer man å legge forholdene 

til rette for gode små og større klynger av 

bedrifter, vil de ofte bli selvgående etter en 

liten stund. En klynge av virksomheter 

forsterker hverandre. En klynge trenger 

ikke være stor og internasjonal, men det er 

gjerne der de mest ambisiøse og sterkest 

voksende selskapene befinner seg. 

                                                           
131 Ipsos MMI referert i Menons analyse. 

Innotech Solar holdt det gående lenger 
enn de fleste, men etter flere tunge år 
valgte styret å melde oppbud i mars 2015, 
da vi ikke fikk til en restrukturering av 
selskapet med bankene. 
 
Håvard Lillebo, CFO og gründer Innotech 
Solar 
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Ikke alle gründere lykkes. Innotech Solar ble startet av en gruppe gründere i 2008. Selskapet 

satset på solenergi. Selskapet vokste fra én til 180 ansatte i løpet av tre år og fra 0 til 35 

millioner euro i omsetning. Fremtiden så lys ut, men i 2011–2012 kom kinesiske produsenter 

på markedet. Overetableringen i solenergimarkedet førte til en utradering av europeisk sol-

industri, fordi prisene falt så mye at alle marginer forsvant. Kineserne hadde lavere kostnader, 

og de har i dag 80 prosent av dette markedet på verdensbasis.  

Gründere tar risiko, og ikke alle lykkes. Stanford-professor Steve Blank forklarer risiko-

kulturen i Silicon Valley slik: ”En gründer med erfaring er en gründer som har gått 

konkurs.”132  

 

3.4.3 Forretningsengler, kompetent kapital og seriegründere 

I den første oppstartsfasen trengs, i tillegg til gründerne selv, aktive, kompetente eiere. En 

annen modell for gründerselskaper er forretningsengler som investere i flere bedrifter. Det 

kan eksempelvis være tidligere gründere som har lyktes og som bruker sin kapital og 

kompetanse til å investere videre hos andre. Gode miljøer for nye bedrifter kommer gjennom 

en god matching av denne kunnskapen. 

Forretningsenglemiljøer eller startup-miljøer er viktige arenaer for gründere med vekst-

ambisjoner. I Civita-rapporten ”Kompetent kapital” ser Villeman Vinje nærmere på kapital-

kilder for innovasjon og risikable vekstprosjekter i Norge.133 Han viser at private aktive eiere 

og gründere er de som eier flest vekstbedrifter i tidligfasen (54 prosent), mens aktive eierfond 

eller private equity-fond og staten eier fire prosent hver i disse bedriftene.134    

Karl Christian Agerup i Oslotech sier i 

et intervju med Vinje: ”En refleksjon 

jeg har gjort meg, er at de som 

forvalter egne penger – det være seg 

forretningsengler, større private eiere 

eller bedrifter som støtter nyut-

viklingsprosjekter – ofte er mer 

fleksible [når forutsetningene ved 

                                                           
132 Kommentar Bård Bjerkholt, ”Idéfabrikken”, Gaselle 2015, bilag til Dagens Næringsliv, 12.10.2015. 

133 Vinje, ”Kompetent kapital”, 36–63. 

134 Vinje, ”Kompetent kapital”, 36–37. 

En krone er ikke bare en krone hvis eieren har 
god kjennskap til den bedriften hun velger å 
investere i. En krone er ikke bare en krone hvis 
eieren klarer å bidra med kompetanse, nettverk 
og styring som er relevant for bedriften. En 
krone er mer enn en krone, dersom eieren har 
relevant eierkompetanse. 
 
Leo Grünfeld i Menon Business Economics 
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investeringen endres] enn profesjonelle forvaltere som aktive eierfond eller det offentlige 

virkemiddelapparatet.”135 Aktive, private eiere er nøkkelen til suksess.                                                                                                                                                                                                                           

Seriegründere er ofte gode kompetente eiere. Scatec ble startet i 2005 basert på den 

suksessen Alf Bjørseth hadde hatt med sitt første gründerselskap REC.136 Scatec eier til en 

hver tid rundt 10 selskaper innen solenergi og avanserte materialer.  

I high tech og ny energi er risikoen ofte høy. Scatec er et selskap som investerer i bedrifter 

som er spredt over hele verden. Kjennetegnet for bedriftene er at de er teknologiintensive, 

kapitalintensive og er i bransjer med høy risiko. Ofte er situasjonen at selskapene verdsettes 

høyt, men at de ikke har likviditet. De er i en etablerings- eller vekstfase, og investeringene 

er store. Det er en ”mismatch” mellom selskapenes verdsettelse og kontantstrøm. Andersen 

og Røst i Scatec påpeker: ”Det forutsetter at rike gründere eller investorer investerer.”  

Selskapet investerer i og utvikler høyteknologiske bedrifter fra de er helt i startfasen til de er 

solide selskaper. Scatec er enten grunnlegger eller den første ordentlige investoren. Deres 

bidrag er ”kompetent kapital”.137 På spørsmål om hva som kreves for å lykkes som serie-

gründer, svarer Alf Bjørseth: ”Kompetanse, innsikt i markedet, gode ideer og evne til å se 

muligheter. Skal man bli seriegründer, må han eller hun i tillegg ha et godt team rundt seg 

som evner å gjennomføre ideene sammen med deg.”138  

Scatec investerte i selskapet Norsun i 2005. Her er hvordan det gikk: 

Totale investeringer i Norsun (2005 – 2012)                        NOK 2 237 mill 

Scatecs totale investering            NOK 172 mill 

Scatecs eierandel (2012)               25 % 

Scatecs eieres akkumulerte innbetalte skatt                     NOK 25,2 mill  

Kriseemisjon i 2013 Verdi 0 

 
Ivar Løge er seriegründer. Siviløkonomen startet karrieren med salg og markedsføring hos 

Ford Norge og var freelancejournalist om fotball for Stavanger Aftenblad på si. Med trygg 

                                                           
135 Vinje, ”Kompetent kapital”, 37. 

136 John Andersen og Sven Røst – Scatec i samtale med Mathilde Fasting. 
137 Vinje, ”Kompetent kapital”. 

138 Alf Bjørseth intervjuet i ”Kjemikeren”, i DN Gasellene, bilag til Dagens Næringsliv, 2013. 
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jobb og inspirasjon fra fotball, som han kunne mye om, ble den første ideen unnfanget, 

nemlig tippebok på postordre. Det ble en umiddelbar suksess. Postordre var nytt i Norge, og 

Løge fant raskt andre ideer som egnet seg. Etter noen år var virksomhetene så lønnsomme 

at Løge sa opp jobben i Ford. I løpet av 1970- og 1980-tallet har Løge vært gjennom store 

suksesser, men også på randen av konkurs. I 1976 ble han så vidt reddet av salget av Direct 

Music Club til Polygram. Lærdommen var at rask ekspansjon og salg av et bredt sortiment 

var krevende. Direct ble raskt Norges største postordreselskap på 1970-tallet, med 150 

ansatte og en 148 siders katalog. Løge begynte å reise til Østen for å finne produkter, Men 

det er lett å være ekspansiv når alt går bra. En tidligere direktør hos meg sa: ”Vi er på tog 

som bare kan gå en vei”, men det viste seg ikke å stemme. Etter Polygramsalget ble 

sortimentet snevret inn, fra selskapet Direct til Select, som fremdeles eksisterer som 

postordreselskap. Select har også vært gjennom en utvikling som har krevet aktive valg. Den 

siste store omleggingen har vært fra trykket postordrekatalog til internetthandel. 

Løge poengterer at en aktiv eier tar aktive 

valg. I denne bransjen handler det om nett-

verk, om å finne gode produkter som selger 

og om hele tiden å ha det riktige sorti-

mentet. I mange år var Select (under ulike 

merkenavn) store på fremkalling av foto, men med digitaliseringen av fotobransjen var det 

det helt vesentlig å følge med for ikke å ende som Kodak. 

I Norge handler det mye om å følge med på hva som skjer utenfor landets grenser. Som 

Løge sier: ”De som har stor suksess, er de som er flinke til å kopiere gode konsepter som 

fungerer i andre land og tilpasse det til norske forhold.”139 

Som gründer må man skaffe seg den kompetansen man mangler, og man må være lang-

siktig. Man må tjene penger over tid. Å ta risiko og bruke egne penger er en effektiv måte å 

bruke ressurser på. Løge legger til at noe av det beste med kapitalismen er at man kan gå 

konkurs, dynamikken gjør at man hele tiden forsøker å finne gode eiere, og er man eier selv, 

bidrar det til et aktivt eierskap.   

Northzone er et eksempel på kompetente eiere i et marked der det er god plass til flere. 

I ”forretningsengel-segmentet” er det mangel på investorer i Norge. Her finnes gründer-

bedrifter og risikovillige investorer som går inn helt tidlig i bedriftens liv. De bidrar minst like 

mye med kompetanse, især kommersialiseringskompetanse, som med kapital.  

                                                           
139 Ivar Løge i samtale med Mathilde Fasting. 

Det som er gøy er å starte noe nytt, ha 
en idé og gjennomføre den. 
 
Ivar Løge, Select 
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Tellef Thorleifsson er en av gründerne av Northzone. Selskapet ble startet i Norge i 1996. 

Gründerne så muligheter for nye internettbaserte selskaper, og filosofien har vært å 

investere i dem så tidlig som mulig og bli med på utviklingen. Det har de siste 20 årene ført til 

at Northzone har vært med på å skape mer enn 10 000 arbeidsplasser. Noen selskaper ville 

klart seg uten hjelp fra Northzone, andre ikke. I dag er det å ha Northzone med på eiersiden 

et kvalitetsstempel. Går selskapet inn og støtter en idé eller en gründer, åpner det for at 

andre blir med. Northzone har i dag kontorer flere steder i Europa og i New York. De siste 18 

månedene har selskapet investert i 27 nye bedrifter, men kun tre av dem er norske.  

Thorleifsson tror det skyldes flere forhold. Det ene er kompetansemangel, det andre er olje-

avhengigheten som binder opp kompetanse og ressurser, og det tredje er tilgangen til kapital 

i den helt tidlige fasen. 

Northzone bidrar ikke kun med kapital, men med kompetanse. Eierne i Northzone sitter 

gjerne i styrene til bedriftene de investerer i, i en kortere eller lengre periode. Nettverket og 

kommersialiseringskompetansen Northzone kan tilby, er ofte verdt mer enn selve 

investeringsbeløpet. Når Northzone ser etter selskaper og muligheter, er det noen nøkkel-

elementer de ser etter: 

• Idéen eller selskapet må være innen Northzones område som er software, internett 

og mobilteknologi. Det kan altså ikke være medisin, biotek eller energi. 

• Idéen må være skalerbar. Det betyr at det må være mulig å utvikle selskapet ut over 

bare å vokse i antall ansatte.  

• Selskapet og gründerne må ha vekstambisjoner, og det innebærer 

internasjonaliseringsmuligheter. 

• Ofte er det ikke helt ny teknologi som gjelder, men teknologi brukt på en ny måte. Det 

vil si at det er avansert adapsjon som gjerne er det som enklest kan 

kommersialiseres. 

• Gründerne er ofte mennesker med sterke personligheter og ambisjoner. De vil noe, 

og de har en unik kompetanse. Det betyr ikke at de mestrer alt, men at de har en 

kompetanse som tilfører verdi. 

• Teamet rundt idéen og gründeren vil aldri være komplett, men det må være nok til å 

kunne bygge videre140 

                                                           
140 Avsnittet om Northzone bygger på samtale mellom Tellef Thorleifsson og Mathilde Fasting. 
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Haavard Nord i Trolltech er et eksempel på en gründer som har lyktes. Han valgte til slutt å 

selge og er i dag investor, men han er en investor med gründerkompetanse. Dessuten 

fortsetter han å ta risiko. Nord investerer i 

startups, både fordi han har midler, men 

minst like viktig, han har kompetanse og 

erfaring.141 

Forretningsengler bidrar også med kom-

mersialiseringskompetanse. Som en av 

dem sier: ”Det handler om kompetanse og 

relasjoner. Det handler om nettverk og 

kjennskap til hvordan man kommersiali-

serer noe.”142 Forretningsengel-investoren har kort tid etter oppstart gått inn i 15 startup-

selskaper, hvorav 11 er norske. Det handler om såkorninvesteringsfasen, det vil si fasen 

mellom én million og 10 millioner kroner, ofte er ikke selskapet en gang registrert. Det 

foreligger en forretningsplan, men det handler om å få investorene til å tro på ideen. Denne 

fasen er spesielt krevende. Når bedriften i neste fase skal ha kapital, kommer ofte 

profesjonelle venturefond og utenlandske investorer på banen. Den norske forretningsengel-

investoren understreker at det handler om eierkompetanse og langsiktig tenkning; erfaring, 

ambisjoner og kompetanse om produktet, om oppbygging av selskaper og om 

internasjonalisering. Det er et stort poeng å investere i selskaper der eierne ikke kun ønsker 

å selge seg ut. 

Det er også verdt å nevne det miljøet og den kompetansen som samles i såkalte startups-

miljøer eller gründermiljøer. Alle arenaer der kompetente investorer kan bidra med nettverk, 

kompetanse og kapital til gründere med gode ideer, bidrar til at flere selskaper har en sjanse 

til å lykkes med sine vekstambisjoner. 

 

 

  

                                                           
141 Haavard Nord i samtale med Mathilde Fasting. 

142 Forretningsengel-investor i samtale med Mathilde Fasting. 

Det er risikofylt, av mine prosjekter har 
jeg investert én million i ett selskap der 
jeg fikk igjen fem millioner etter to år, de 
to neste investeringene jeg gjorde på to 
og tre millioner gikk konkurs, og pengene 
var tapt. Nå har jeg investert to millioner i 
et nytt selskap. Man kan ikke trekke seg 
bare fordi man er brent, man må lære av 
feil og satse videre. 
 
Haavard Nord, Trolltech 
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3.4.4 Gaseller og Unicorns 

Gaselle ble lansert som begrep av David Birch i 1979, som motstykke til de trege, store 

elefantbedriftene (GM, Ford etc). Det er i gasellene at de nye arbeidsplassene skapes. Hvert 

år kårer Dagens Næringsliv gasellebedrifter i alle fylker i Norge. Tilsvarende kåringer gjøres 

også i Sverige og Danmark. En gaselle er et selskap som knekker koden for kommersiali-

sering. Det betyr at omsetningen er på over en million kroner det første året, og at det er en 

dobling av omsetningen i en fireårsperiode. Det er ikke bare oppstartbedrifter som kan være 

gode verdiskapere. De behøver ikke være nye. Det er vanlig at de er ganske unge, men det 

kan også være en eldre bedrift som omstiller seg og finner på noe nytt. Felles for alle 

gaseller er at de har positive driftsresultater gjennom hele perioden. Dersom mange bedrifter 

kvalifiserer til å bli gasellebedrifter, er det et positivt tegn. Eksempelvis var det i 2008 rundt 5 

000 bedrifter som oppfylte vekst- og resultatkravene i Dagens Næringslivs utvelgelse, mens 

det i 2003 var rundt 3 000. Finanskrisen bidro til at det etter 2008 ble færre gaseller, men i 

den siste kåringen i 2014 var det 4 000 bedrifter. 80 til 90 prosent av gasellene er under 10 

år gamle, og de har 50 til 60 millioner kroner i gjennomsnittlig omsetning.  

Over tid avdekker gasellekåringene noen interessante regionale forskjeller. Oslo/Akershus 

og Rogaland er tradisjonelt sterke regioner for gasellebedrifter. Her er det er flere bedrifter 

som skapes, mer aktivitet og flere som lykkes. Urbaniseringen er tiltakende i Norge. Derfor er 

det positivt at det også viser seg at urbane miljøer er de beste arbeidsplass-skaperne. 

Rogaland har også mange på listen over Kapitals 400 rikeste. Fylket skaper nye formuer 

raskere enn noe annet fylke i Norge.143 Årsaken er den nære tilknytning til olje og offshore, 

men gründerne i fylket tilhører denne sektoren i svært utvidet forstand. Virksomheter innen 

eiendom, finans, industri og teknologi ”spinnes” ut av kjernevirksomheten i området.  

Det er klart at Oslo har fordel av å være hovedstad, mens Rogaland er sentrum for olje- og 

gassnæringen. En annen viktig observasjon er at byutvikling ser ut til å være en god 

investering for næringsutvikling og gasellebedrifter. Her er Drammen i Buskerud et godt 

eksempel. Også Kongsberg har gjort det godt, men har i perioder vært preget av noe som 

gjerne trekker ned, nemlig en stor ”elefantbedrift”. Kongsberg har likevel evnet å utvikle et 

næringsliv der mange gaseller skapes som spin-offs fra de mange teknologibedriftene i 

området. En annen stor ”elefantbedrift” som ble nedlagt, men som førte til lokal nærings-

utvikling , er jernverket i Mo i Rana. 

Tradisjonelt har Finnmark skåret dårlig på næringsutvikling, men etter at olje- og gass-

næringen ble etablert i fylket, er det også blitt flere gaseller. Regioner som har bygget på 

                                                           
143 Kapital, ”Self-made”-menn, 16/2013. 
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sterke næringsklynger, som Sogn og Fjordane og Møre, scorer også godt i gasellekåringer, 

men det er gjerne knyttet til konkrete klynger. 

Noe som trekker ned i en region, er et stort omfang av offentlige arbeidsplasser. Har en 

region mange ansatte i fylke eller kommune, er næringsutviklingen dårligere, og færre 

gaseller finnes. Det har eksempelvis skjedd i Vestfold. Fylket har mange byer, men nærings-

utviklingen har stagnert. Det samme gjelder Bergen, som har mange offentlige arbeids-

plasser og et næringsliv som er basert på handel. Likevel er det land- og skogbruksfylkene, 

Hedmark, Oppland og Telemark, som skårer desidert dårligst på næringsutvikling, og som 

har færrest gaseller. I disse tre fylkene skapes det nesten ingen nye arbeidsplasser. 

Casper Claudi Rasmussen ved Universitetet i Ås har sett på hva som skal til for å bli en 

gaselle, det vil si hva som er årsakene til at et selskap vokser raskt.144 Han finner at entre-

prenører og gründere av vekstbedrifter opplever at de tar mindre risiko enn i andre land. 

Rasmussen mener dette skyldes et godt sosialt velferdssystem i Norge som risikoavlaster. 

Men gründerne skiller seg fra eierne av 500 tilfeldig utvalgte andre selskaper i analysen ved 

at de har mye større vekstambisjoner, de er innovative og arbeider mye. De ønsker å lykkes 

og setter seg store mål. Dessuten er gründerne i vekstselskapene aktive. Hele 86 prosent er 

med i ledelsen, mot 60 prosent i kontrollbedriftene. De er tydelige ledere, har engasjement 

og evner å formidle det.  

Gaselleetablering og verdiskaping skjer der rammebetingelsene er gode. De som vinner i 

gasellekåringene, har sjelden støtte fra Innovasjon Norge. Noen fellesnevnere for de som 

skaper gasellebedrifter er at de er opptatt av hva de selger og hvem de selger til. En annen 

erfaring er at få av dem er avhengig av, eller har mottatt, offentlige støtteordninger. Om de 

får det eller har fått det, er det på objektive kriterier og med enkle prosedyrer.  

Det viktigste kjennetegnet er likevel at gaseller lykkes på grunn av enkeltpersoners kunnskap 

og innsats. Det betyr ikke at kapital ikke spiller en rolle, men nyetableringer er ofte ikke 

kapitalintensive, men kunnskapsintensive. Personen er viktigere enn kapital når det kommer 

til entreprenørskap. Mange gaseller blir solgt, enten til industrielle eiere eller til private equity- 

selskaper. Det er en naturlig del av et dynamisk næringsliv. 

En viktig observasjon er oppsummert av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv i forbindelse 

med kåringen av gasellene for 2015:  

                                                           
144 DN, ”Gasellene”, bilag til Dagens Næringsliv, oktober 2014. Rasmussen, ”Vekst i små og mellomstore 
bedrifter: Betydningen av kollektive kompetansebaserte ressurser.” 
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Insentivene må være generelle. 

Noen selskaper er såkalte Unicorns, 

selskaper som ikke startes i en 

klynge og som blir svært suksess-

fulle (en markedsverdi på over én 

milliard dollar). Det kan bli store 

selskaper som ikke springer ut fra noe man på forhånd har definert som ”satsningsområder”. 

Det er et tankekors at Sverige har syv selskaper som kvalifiserer til betegnelsen Unicorns, 

mens Norge ikke har noen. I årets gasellekåring i regi av Dagens Næringsliv kommenterer 

Bjerkholt også historien til den norske it-gründeren John Markus Lervik.145 Lervik gründet 

selskapet Fast for strømming av musikk før Spotify. Selskapet ble kjøpt av Microsoft, men 

var ifølge Lervik for tidlig ute fordi platesalget fremdeles var stort. Da det sank, var 

svenskene klare: ”det var neppe noen tilfeldighet at et slikt selskap dukket opp nettopp i 

Sverige, som har et yrende miljø for nettrelatert forretningsutvikling. Svenskene er dessuten 

kløppere i å ta skrittet fra spennende teknologi til lønnsom forretning.” Seriegründeren Ivar 

Løge er overbevist om at formuesskatt er en viktig årsak til forskjellene i IT-etablering i 

Sverige og i Norge.146  

 

 

3.5 Dynamikk i internasjonale og norske formuer 

Som vist i kapittel to, betyr dynamikken i næringslivet mye for jobbskaping. Særlig er det 

viktig at jobbtilveksten fra unge bedrifter er stor. Et fungerende privat eierskap er viktig. Dette 

kapittelet ser nærmere på hvordan sammensetningen av de største private eierne i Norge 

har utviklet seg, men først gjennomgås noen observasjoner fra Credit Suisse sin rapport om 

formuesfordelingen i vestlige land. 

Credit Suisse Global Wealth Report for 2015 viser fordeling av formue i mange vestlige land, 

inkludert Norge. Den viser at Norge har en ganske sterk formueskonsentrasjon blant de 10 

prosent rikeste, større enn hva man skulle forvente for et land med små forskjeller.147  

Forklaringen, ifølge rapporten, er at omfordelende politikk kan forårsake større formues-

konsentrasjon. Sterke sosiale sikkerhetsnett eller godt utbygde velferdsordninger sørger for 
                                                           
145 Kommentar Bård Bjerkholt, ”Idéfabrikken”, Gaselle 2015, bilag til Dagens Næringsliv, 12.10.2015. 

146 Ivar Løge i samtale med Mathilde Fasting. 

147 https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=AE924F44-E396-A4E5-11E63B09CFE37CCB, 
18.6.2015. 

På spørsmålet om hva landet skal leve av etter 
oljen, kommer det nye svar hele tiden. 
Tilfeldighetenes spill har mye å si både for 
unnfangelsen og fødselen av nye bedrifter. 
 
Bård Bjerkholt, DN
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at innbyggerne har en grunnleggende økonomisk sikkerhet og således ikke trenger å spare 

egne midler for å oppnå det samme. Når mange tjenester, som utdanning og helsetjenester, 

er gratis, og man i tillegg har helse-, uføre-, arbeidsledighetstrygder og pensjoner gjennom 

offentlige ordninger, bidrar det til å redusere privat sparing, uten at man mister tryggheten.  

Den samme rapporten finner den samme konsentrasjonen i Danmark, Sverige og Norge, og 

skriver at de mest velstående har formue plassert i bedrifter og i investeringer. Dessuten 

påpeker Credit Suisse at det er få svært velstående mennesker i de skandinaviske landene, 

det vil si som har ”super-sized”-formuer. Formueskonsentrasjonen blant de 10 prosent mest 

velstående befinner seg i bunnen i desilet, det vil si at det er mange som er nær grensen til 

desilet nedenfor.  

Credit Suisse Global Report, om utviklingen i industrier over lang tid, viser at det er hvilke 

industrier man er investert i, som avgjør hvor formuer bygges opp og forsvinner. Dynamikken 

i industriutviklingen er stor.  

 

Industrivekting i USA og UK i prosent, 1900 og 2015 

 

 

Kilde: Credit Suisse Global Investment Returns, 2015, ”Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of 
the Optimists” og FTSE All world Indices, 2015. 
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For Norge er det mulig å ta utgangspunkt i bladet Kapitals analyser av Norges rikeste. Neste 

avsnitt illustrerer dynamikken i privat eierskap i Norge de siste 25 årene og bygger på 

Kapitals årlige oversikter. 

 
 
 
3.5.1 Kapitals analyse av Norges rikeste148 

De første listene over Norges 100 rikeste kom i 1986. Fra 1998 utvidet Kapital gjennom-

gangen til 400 navn. Et generelt trekk ved utviklingen er at andelen selvskapte formuer øker. 

Listen er preget av shipping, dagligvare og senere eiendom. Det er ikke mange toppledere 

på listen, og ingen IT-milliardærer (selv om man finner dem i for eksempel Sverige). I Sverige 

har man en mye større andel av formuer knyttet til ny teknologi på denne listen, som lages 

av Veckans Affärer, enn i Norge. Kapital har også analysert hva som har skjedd med formuer 

som er flyttet ut av landet. De analysene viser at de gjennomgående gjør det bedre og får 

høyere avkastning. 

Kapitals liste over Norges 400 rikeste er et speilbilde av den økonomiske utviklingen i Norge. 

Nedenfor beskrives utviklingen de siste 20 årene. 

 

Dynamikk og risiko 

Halvdan Wilhelmsen hadde verdier for ni milliarder kroner (i dagens kroner i 1998) for 100 år 

siden. I 1998 var rederne Arne og Gert Wilhelmsen Norges rikeste. Shipping har vært, og er, 

en av Norges viktigste næringer, men det er ikke slik at det er de samme rederne som til en 

hver tid tjener penger eller befinner seg på listen over Norges rikeste. Shipping og offshore 

innebærer risiko, og det er kapitalintensivt. På listen fra 1998 står det for eksempel at Jacob 

Stolt-Nielsens verdier var redusert med to milliarder, Peter Smedvig var ned med 1,8 

milliarder, mens John Fredriksen, Fred. Olsen og Abraham Odfjell fikk sine verdier nedjustert 

med en milliard. Når verdier svinger med milliarder, viser det både risikoen og kapital-

intensiteten.149   

                                                           
148 Dette avsnittet bygger på intervju med Vibeke Holth og Richard Solem i Kapital, og alle utgavene av Kapital 
som hvert år har artikler og oversikter over Norges rikeste. 

149 Kapital, ”400 rikeste”, 14/1998. 
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To år etter, i 2000, er det handel som topper Kapitals liste over landets rikeste: ”Landets 

suverent rikeste er kremmerkongene.”150 Det skyldes først og fremst en stor restrukturering i 

norsk handel, særlig i dagligvarer, men også i konsumvarer.  

Artikkelen ”Både nye og gamle penger” fra Kapitals oversikt over de 400 rikeste fra 2000 

omtaler et interessant trekk, dynamikken. Listen over de rikeste er ikke den samme fra år til 

år. Fra 1999 til 2000 kom det eksempelvis 65 nye navn, og over tid ser det ut til at utskiftings-

takten ligger på mellom 10 og 15 prosent, mens den har gått noe ned de siste årene. I 

dynamikken ligger det også en blanding av nye formuer, generasjonsskifter i familiebedrifter 

og verdiøkning eller reduksjon. Generasjonsskifter fører ofte til splittelse av formuer.151 Et 

annet særtrekk rundt årtusenskiftet var inntredenen av selskaper som tjente penger på en ny 

næring, oppdrettsnæringen. Bare fra 1999 til 2000 økte antallet på de 400 rikeste-listen fra 

11 til 19 personer, og formuene som var tilknyttet var nesten doblet, mye knyttet til oppdrett. 

Kapital stiller spørsmål ved hva som er en reell formue. I oversiktene over de 400 rikeste er 

det estimerte reelle verdier av formuene som legges til grunn, ikke ligningsverdier. Problemet 

med å anslå verdier kommer særlig når det er snakk om ”papirformuer”. Rundt årtusenskiftet 

gjaldt dette eksempelvis vurderingen av IT-selskaper. Prising av selskaper der forventet 

inntjening legges til grunn, er forbundet med stor usikkerhet. Listen for 2001 er dermed 

annerledes enn den fra 1998. Mange IT-millionærer har falt ut. Et annet trekk er at det som 

kan se ut som en jevn utvikling, skjuler store svingninger. Noen kan tape stort, andre kan 

tjene mye. I 2002 er eksempelvis det samlede tapet på 50 milliarder kroner, hvorav de 100 

rikeste står for 70 prosent. Et annet eksempel er en formue som fra ett år til et annet ble 

nedjustert med 84 prosent. Det handler om risiko. 

 

Vekstbransjer, nye bransjer og bobler 

I 2002 var de tre rikeste i Norge personer som hadde startet med to tomme hender, i 2006 

var de tre supplert av én til med samme utgangspunkt.152 To år senere er det fremdeles de 

samme som står øverst på listen over Norges rikeste. Blant nykommerne er det mange som 

ikke har vært inne på listen før. Det er igjen et eksempel på at det er dynamikk i eierskapet, 

                                                           
150 Kapital, ”400 rikeste”, 15/2000. 

151 Kapital, ”400 rikeste”, 16/2001, ”Generasjonsskifte har faktisk vært en av de viktigste årsakene til at personer 
med formuesverdier på nesten seks milliarder kroner har forsvunnet ut av listen.” 

152 Kapital ”400 rikeste”, 16/2002, Stein Erik Hagen, Olav Thon og John Fredriksen, 16/2006, Kjell Inge Røkke 
(nr.3). 
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og at nye bedrifter bygges.153 Når eiere av bedrifter gjør det bra, betyr det at næringslivet 

gjør det godt, og at det skapes aktivitet. Dessuten viser de årlige oversiktene over Norges 

rikeste en større spredning enn dagligvarer, eiendom og shipping. Det er både industri, verft, 

off-shore og ingeniørtjenester, IT, merkevarer, handel og fiskeoppdrett på listen. I 2006 

beregnet Kapital at de 400 rikeste eide under én prosent av nasjonalformuen og 12 - 13 

prosent av kapitalen, eller tilsvarende 37 prosent av Statens pensjonsfond utland i 2006 

(oljefondet).154 Kapitalen er knyttet til eierandeler i norsk næringsliv, med andre ord privateid 

produksjons-kapital.  

I 2007 var overskriften ”Lønnsom energi”. Det er en fellesnevner for mange store private 

formuer.155 Mange privatpersoner har tjent penger på å finne, produsere og frakte energi. I 

tillegg har det vært lønnsomt å tilby ulike sekundærtjenester til denne sektoren. Den andre 

store fellesnevneren er handel. Handel i utvidet forstand har gått gjennom en stor om-

strukturering, og mange har skapt store formuer ved å bidra til det. Indirekte er også mye av 

eiendomskapitalen knyttet til handel gjennom utvikling av næringseiendom til handelsformål. 

I 2008 var finanskrisen et faktum. Kapitals overskrift var da ”Historisk store tap på listen”, 

mens man i 2009 slo fast at tapet hadde vært svært stort, men totalt var likevel formuene til 

sammen på samme nivå som i 2005.156 Hele 266 av 400 formuer ble justert ned fra 2008 til 

2009. 

I 2015 er overskriften ”Eufori og avsky”.157 I løpet av 2014 og inn i 2015 har oljeprisen falt, og 

det har ført til at mange selskaper i ulike deler av oljebransjen har hatt store verdifall. På den 

andre siden kan investorene i de ”skjermede” næringene, handel, matvarer og eiendom, 

være godt fornøyde. En interessant, men nedslående observasjon, er, som Kapital påpeker, 

at flere norske gründere bygger seg opp utenfor landets grenser. Kapital nevner Børge Hald i 

Silicon Valley, og i denne rapporten har vi sett at det samme er tilfellet for Bionor Pharma.  

 

Næringseiendom – en ny bransje i Norge 
 
Næringseiendom er en vesentlig del av samlebetegnelsen arbeidende kapital. Nærings-

eiendommene består av lagre, kontorbygg, næringslokaler, utleieleiligheter, fjøs og fabrikk-

                                                           
153 Kapital ”400 rikeste”, 16/2003, ”Tatt av gjelden”. 

154 Kapital, ”400 rikeste”, 16/2006 

155 Kapital, ”400 rikeste”, 16/2007. 

156 Kapital, ”400 rikeste”, 16/2008, 16/2009. 

157 Kapital, ”400 rikeste”, 16/2015. 
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lokaler. Noe av dette eies av dem som også driver virksomheten som benytter eiendom-

mene, men mange virksomheter leier lokaler. Lokaler er kapitalintensivt. Derfor velger noen 

å eie og andre å leie. Om eieren eier et eiendomsselskap der han eller hun forvalter, bygger 

eller utvikler eiendommer, eller om eieren eier en bedrift som har lager, kontor og 

produksjonslokaler, er det de samme bygningene eller ressursene vi snakker om. Valget 

mellom å leie eller eie er en profesjonell beslutning, men selve eiendomsmassen er like fullt 

nødvendig for å drive verdiskapende virksomhet. I seg selv kan også eiendom være verdi-

skapende. Hensiktsmessige lokaler, i den forstand at de er moderne, teknisk til rette-lagte, 

miljøvennlige eller miljøeffektive, skaper og legger til rette for mer verdiskaping enn slitte eller 

uhensiktsmessige lokaler.  

 

Tidligere var driften av næringseiendom fragmentert og lite profesjonalisert. Bedriftene eide 

gjerne kontorlokalene, produksjonslokalene eller lagerlokalene selv. Siden eiendomsdrift er 

kapitalintensivt og etter hvert er blitt teknisk komplisert, er eiendom blitt profesjonalisert. Det 

betyr at det i dag er færre bedrifter som eier, drifter og utvikler eiendom til eget behov, enn 

det var tidligere. Mange av de 400 rikeste på Kapitals liste har plassert deler av formuen sin i 

næringseiendom. 

 

Norges totale bygningsmasse er nesten 400 millioner kvadratmeter. Av dette utgjør 260 

millioner kvadratmeter private boliger. Resten er næringseiendommer, og omkring 38 

prosent av dem er offentlig eid.  

 

Det er flere forhold som har bidratt til at eiendom som bransje er blitt profesjonalisert. 

Eiendom er et godt panteobjekt. Det betyr at det er enklere å få gjeldsfinansiert et eiendoms-

kjøp enn andre investeringer. Eiendom har hatt lave formuesverdier, noe som betyr at det 

har vært enkelt å unngå formuesskatt ved å investere i eiendom. Derfor har det vært skatte-

messig gunstig å investere i eiendom.  
 
Dette er ikke lenger tilfelle. I dag verdsettes næringseiendom til 70 prosent av markedsverdi, 

og i statsbudsjettet for 2016 er satsen vedtatt økt til 80 prosent. Dagens ligningsmessige 

verdsettelse av eiendom er basert på sjablonregler, og sammenhengen mellom formues-

verdsettelsen og faktisk markedsverdi er svært usikker. En 100 prosents verdsettelse i 

ligningen vil reelt føre til mer enn 100 prosents verdsettelse for mange eiendommer, særlig 

utenfor storbyene og pressområdene. Dessuten er eiendom blant de formuesobjektene det 

tar lengst tid å omsette. Penger i banken kan man lett ta ut, aksjer omsettes på børsen daglig 

og aksjefond tar det kort tid å realisere. 
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Også investormarkedet for næringseiendom er profesjonalisert. At næringseiendom er et 

profesjonelt marked, betyr at det styres av tilbud og etterspørsel. Det bygges og utvikles 

eiendom så lenge man har forventninger om at det er leietakere som vil leie og som vil betale 

en leie som gjør det lønnsomt å bygge, utvikle eller drifte. Skattefordeler har hittil betydd at 

flere enn det et profesjonelt marked skulle tilsi, har investert i eiendom. Med 80 prosents 

verdsettelse av næringseiendom er forskjellene mellom næringseiendom og andre aktiva nå 

små. 

 

Samlet formuesutvikling, sysselsetting og avkastning 

Neste oversikt viser hvordan samlet formue har utviklet seg for de 400 rikeste fra 1999 til 

2015. 

 

Samlet formue i mrd. kr. for de 400 rikeste fra 1999 til 2015. 

 

Kilde: Kapital, ”400 rikeste”, årgang fra 1999 til 2015. 
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Neste figur viser sysselsetting knyttet til de 10 rikeste personene i Norge i 2013. 

 

Antall ansatte i selskaper eid av personer på listen i 2013 (med formuesverdier fra 10,2 mrd. til 

90 mrd.) 

 

Kilde: Kapital, ”400 rikeste”, 16/2013. 

 

I 2013 har de 10 rikeste på listen en formue på 250 mrd. kroner, tilsvarende 30 prosent av 

den samlede formuen til de 400 rikeste. Tar man bort John Fredriksen, som alene står for 90 

mrd. kroner, blir andelen 160 mrd. kroner eller 19 prosent. Til sammen sysselsetter 

selskapene til de 10 rikeste over 120 000 mennesker, og seks av de 10 rikeste har startet 

virksomhetene sine selv. Ifølge Kapital har 754 ulike mennesker vært på listen mellom 2003 

og 2013, og det er rimelig å anta at det er langt flere selvgjorte milliardærer i Norge enn i 

Sverige og Danmark.158  

Et moment denne rapporten har tatt opp flere ganger, er risiko. Neste oversikt er laget av 

Kapital med hjelp fra Thore Johnsen ved NHH og Øyvind Bøhren ved BI og viser avkastning 

og risiko for milliardærene sammenlignet med Oslo Børs. Oversikten viser den gjennom-

snittlige årlige prosentvise veksten i formuer over en 15-årsperiode og hvilken risiko de 

                                                           
158 Kapital, ”400 rikeste”, 16/2013. 
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samtidig har tatt, målt som standardavviket for de årlige prosentvise endringene i formuen. 

Størrelsen på sirklene viser innbyrdes forhold mellom de ulike personene på listen i 2015.159 

 

Milliardærenes avkastning og risiko, 2000–2015  

Kilde: Kapital, ”Milliardærer i alle retninger”, 16/2015.  

 

Målt på denne måten har John Fredriksen og Kjell Inge Røkke vært risikovillige. Det samme 

har Christen Sveaas vært, mens Johan H. Andresen og Johan Johannson har vært mer 

forsiktige. Formuene til de som har tatt størst risiko har også svingt mye, eksempelvis var 

Kjell Inge Røkke ifølge Kapital nesten konkurs i 2003 og hadde en enda høyere formue enn i 

dag før finanskrisen. I dag er han investert i oljerelaterte virksomheter, noe som innebærer 

stor risiko.160 Det er også verdt å merke seg at i denne oversikten er det kun Johan H. 

Andresen som har arvet formuen (men endret og økt den). De andre er ”self-made”. 

 

 

 
                                                           
159 Kapital, ”Milliardærer i alle retninger”, 16/2013. 

160 Kapital, ”Milliardærer i alle retninger”, 16/2015. 
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3.5.2 Bli, flagge ut eller selge? 

Det er flere måter å bli velstående på. Magasinet Forbes har seks hovedkategorier: 

aksjeformuer, eks-aksjeformuer, avlønninger og bonus, nedarvet formue, illegale formuer og 

flaks. Kapital har omdefinert denne listen til å passe norske forhold og opererer med de tre 

kategoriene i figuren nedenfor. 

 

Tre veier til rikdom i Norge (prosentvis fordeling) 

 

Kilde: Kapital, ”400 rikeste”, 16/2013. Exitformuer er formuer som kommer fra salg av arvede andeler i 
familiebedrifter eller livsverk, pengene er så investert i en portefølje av nye virksomheter, aksjer, eiendom eller 
andre verdipapirer.  

 

Analysen av de 400 rikeste i Norge viser at 37 prosent har arvet formuen sin. Til sammen 

utgjør deres verdier i 2013 317 milliarder kroner. Exitformuene, altså formuer som kommer 

fra salg av arvede familiebedrifter eller livsverk, utgjør ni prosent. Disse midlene investeres 

gjerne diversifisert: Noen blir passive investorer, mens andre, som Johan H. Andresens Ferd, 

har reinvestert en exitformue i mange nye virksomheter. Den største andelen på listen er 

selvskapte formuer. Disse utgjør 54 prosent eller 454 milliarder kroner i 2013. Her er det 

også markedsrisiko. Exitformuer har normalt mindre risiko ved at de er mer diversifisert, men 

forvaltes denne formuen passivt, vil avkastningen over tid være lavere enn for en aktiv, mer 

risikoutsatt investeringsprofil. Over tid vil passive forvaltere svinne hen. Aktiv forvaltning gir 

størst avkastning, men også høyere risiko. Eksempelvis var det rundt 20 til 30 børsnoterte 

rederier i Norge på 1970-tallet, mens tallet i dag er tre til fire. 
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Noen eiere står overfor generasjonsskifter, andre har solgt virksomheter og skal investere på 

nytt, og noen vurderer å selge eller flytte ut av landet. Felles for dem er at de både vurderer 

egen kompetanse og norske rammebetingelser fremover.  

Gjennomgangen av Norges 400 rikeste viser at over halvparten har skapt formuene selv.161 

Flere av dem vil snart stå overfor et generasjonsskifte. Da vil formuen enten splittes på ulike 

arvinger, videreføres av én arving, eller så vil virksomhetene selges, enten til nye norske 

eiere eller utenlandske kjøpere.  

Neste oversikt fra Kapital viser forskjeller i avkastning mellom velstående personer som er 

blitt værende i Norge og de som har flyttet ut. Figuren viser at det siste har vært mest 

lønnsomt. 

 

Årlig prosentvis realavkastning for ulike velstående personer mellom 2004 og 2014, prosent 

 

Kilde: Kapital, ”Den fantastiske flukten”, 16/2014.162  

 

 

                                                           
161 Kapital, ”Rikingetiden”, 16/2014, 16/2015. 

162 44 milliardærer er hentet fra listene med de 400 rikeste mellom 2004 og 2014 som ble i Norge, 
realavkastningen for de 20 og 19 som flyttet ut er med og uten John Fredriksen, ”400 rikeste avkastning” viser 
samlet avkastning på listene mellom 2004 og 2014, og ex nr. 1 det samme, uten John Fredriksen. 
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De som har flyttet ut, har gjort det klart bedre enn de som har blitt boende, med hele 13 

prosent realavkastning årlig i perioden 2004-2014. Flere store norske eiere har flyttet ut, 

blant annet Peter Smedvig, Kristian Siem, Morten Høegh, John Fredriksen, Tor Olav Trøim, 

Marit Mohn Westlake og Helene Odfjell.163 

 
 
Har formuesskatten medført utflytting?164 

I den norske debatten blir utflytting av formuende personer på grunn av formuesskatt i det 

store og hele tilbakevist, særlig av ledende samfunnsøkonomer. I det følgende presenteres 

resultatene av en spørreundersøkelse blant utflyttede nordmenn og rådgivere som har bistått 

dem, der de blant annet er spurt om motivasjonen for utflyttingen.165 De som har flyttet, er 

naturlig nok nærmest til å forklare årsakene til at de valgte å flytte. I alt ni personer med stor 

formue som har flyttet, har svart på spørsmålene.166 I tillegg ble skatteadvokater, som mini-

mum har fungert som skatteadvokater de siste 10 årene, og som arbeider i ett av de 15 

største advokatfirmaene i Oslo, kontaktet med et spørreskjema. 17 av 49 har svart, og 11 av 

dem har vært med på å flytte formuer ut av landet.167 Resultatene fra de som hadde bekreftet 

at de hadde vært med på en utflyttingsprosess, er oppsummert skriftlig i et spørreskjema. De 

som selv har flyttet ut, har, i tillegg til skriftlige svar, også gitt muntlige tilbakemeldinger. 

I spørreskjemaet til skatteadvokater i Oslo er hovedspørsmålet om de oppfatter at formues-

skatt og/eller samlet eierbeskatning var av betydning, eventuelt i hvilken grad, for at klienter 

valgte å flytte fra Norge. Det samme gjelder i skjemaet som ble utarbeidet for utflyttede 

investorer.  

 

                                                           
163 Kapital, ”Eufori og avsky”, 16/2015. 

164 Dette avsnittet er i sin helhet basert på undersøkelser av Ernst Ravnaas, partner i Steenstrup og Stordrange 
og medlem av Aarbakke-utvalget, som i 1990 leverte NOU nr. 17, 1989 i forkant av skattereformen i 1992. 
Resultatene fremkommer i et notat som er utarbeidet på vegne av Civita høsten 2015. 

165 Spørreundersøkelsen i regi av Ernst Ravnaas er utført i oktober 2015. Den inneholdt flere problemstillinger, 
her er det som vedrører formuesskatten og flytting tatt med. Personer som har flyttet til UK, og rådgivere, blant 
annet skatteadvokater, er intervjuet. 

166 Det er antatt i spørreundersøkelsen at i den grad formuesskatt har vært en medvirkende årsak til at noen har 
valgt å flytte fra Norge, har det vært betinget av at man er formuende langt over gjennomsnittet av befolkningen. 
Undersøkelsen har derfor fokusert på personer med stor formue. 

167 Ernst Ravnaas presiserer i sitt arbeid at skatteadvokater som bistår personer med utflytting, normalt vil få et 
godt innblikk i årsakene og vektleggingen av dem. En samstemthet i svarene fra skatteadvokatene vil indikere at 
de har oppfattet korrekt. Spørreundersøkelsen omfatter kun noen skatteadvokater, selv om det også vil være 
andre rådgivere involvert i en utflyttingsprosess. Det betyr at omfanget av utflyttede formuer er vesentlig større 
enn det som dekkes i denne spørreundersøkelsen.  
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De 11 skatteadvokatene som bekreftet at de hadde bistått med utflytting av formuer, hadde 

til sammen minimum bistått ved 82 utflyttinger. To av 11 oppga ikke antall, slik at det reelle 

tallet er høyere. Den neste oversikten viser den samlede formuen på utflyttingstidspunktet 

(fra 1992 og frem til i dag): 

 

Antall utflyttere i ulike formuesintervaller der skatteadvokater har bistått 

 

Kilde: Spørreundersøkelse utført av Ernst Ravnaas i Steenstrup og Stordrange, oktober 2015. 

 

Dersom man legger middelverdien i hvert intervall til grunn, betyr det at skatteadvokatene til 

sammen har flyttet nominelle formuer med en totalverdi på over 50 milliarder kroner.168 Ernst 

Ravnaas i Steenstrup Stordrange understreker at dette kun er en del av alle de utflyttingene 

som har funnet sted, men at tallene ”likevel er såpass betydelige at det definitivt er grunnlag 

for å konkludere med at de resultater som fremgår av undersøkelsen, bør tillegges vekt i den 

skattepolitiske debatt rundt formuesbeskatning.”169  

Neste spørsmål til skatteadvokatene var formuesskattens betydning for beslutningen om 

utflytting: 

                                                           
168 Forutsatt en formue på syv mrd. kroner i intervallet 5 mrd. kroner og over.  

169 Oppsummering av Ernst Ravnaas i Steenstrup og Stordrange i arbeidet utført for Civita høsten 2015. 
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Kilde: Spørreundersøkelse utført av Ernst Ravnaas i Steenstrup og Stordrange, oktober 2015. 

 
Svarene er tydelige. For personer med lavere formuer er formuesskatt en viktig årsak, men 

kun av avgjørende betydning for en mindre andel. Ingen har svart i kategorien marginal 

betydning, og kun gruppen med 0 til 100 millioner kroner i formue har brukt svaralternativet 

liten betydning. I gruppen som hadde 100 til 500 millioner kroner i formue har svarene dreid 

mot å vektlegge formuesskatt som en middels til avgjørende betydning for beslutningen. 

Skatteadvokatene mener at for denne gruppen hadde formuesskatten middels betydning for 

utflyttingen i 10 prosent av tilfellene, i 45 prosent av tilfellene er betydningen stor, mens 

formuesskatten er av avgjørende betydning i 45 prosent av tilfellene. For gruppen med 

formue over 500 millioner kroner skjer det en ytterligere og sterk forskyvning i svarene: For 

hele 16 av de 18 utflyttingene i denne gruppen oppfatter skatteadvokatene at formuesskatten 

var av avgjørende betydning for beslutningen. Ravnaas legger til at formuesskattens 

betydning for utflytting er positivt korrelert med formuens størrelse, og at for de som har 

virkelig stor formue, har formuesskatten vært det avgjørende argumentet for å flytte ut. 

Den neste undersøkelsen Ravnaas har utført, gjelder de utflyttede personene. Han under-

streker at det har vært vanskelig å få førstehåndsinformasjon, fordi mange av dem er svært 

tilbakeholdne med å gi informasjon på egne vegne. Undersøkelsen omfatter derfor til sam-

men ni personer, åtte bosatt i England og én i Frankrike. Ravnaas understreker at utvalget er 

tilfeldig, basert på nettverk og kontaktpersoner, og dermed ikke et representativt utvalg. 

Likevel er svarene fra de ni personene så entydige at Ravnaas mener det er grunn til å tro at 

et representativt utvalg ville vist om lag de samme resultatene. 
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Aldersprofilen på de ni personene viser at mange av dem er relativt unge, og de har flyttet i 

løpet av de 10 siste årene. 

Alder Antall Utflyttingsår 

Under 35 år 4 2008 

35–45 år 2 2000–2004 

46–55 år 1 2009 

66–75 år 2 1970–1975  

Kilde: Spørreundersøkelse utført av Ernst Ravnaas i Steenstrup og Stordrange, oktober 2015. 

 

Formuesprofilen for de ni som er med i undersøkelsen, er som følger, delt inn i formue på 

utflyttingstidspunktet, nettoformue i dag og totale verdier som forvaltes utenfor Norge.170 

 

Kilde: Spørreundersøkelse utført av Ernst Ravnaas i Steenstrup og Stordrange, oktober 2015. 

 

Formuene til de utflyttede personene har økt betydelig, noe som i figuren over vises ved 

den ”forflytningen” av personer som har funnet sted mot høyere formuesnivåer. Legger man 

til grunn en gjennomsnittlig middelverdi på utflyttingstidspunktet, hadde de ni til sammen 

rundt fem milliarder kroner i formue, mens de i dag har en netto formue på 20 milliarder 

kroner. Ravnaas bemerker at det kan skyldes arveoppgjør som har økt formuene, men at det 

også for de to som flyttet tidlig, kan være motsatt, at man har gitt arv videre. Det som også 

                                                           
170 Intervallet er basert på nettoformue i dag. 
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fremkommer, er at betydelige verdier nå er plassert og forvaltes utenfor Norges grenser. Det 

betales ikke formuesskatt av disse verdiene, og verdiskapingen kommer ikke Norge til gode 

gjennom sysselsetting og skatteinnbetalinger. 

De ni utflyttede personene er også spurt om de kunne tenke seg å flytte tilbake til Norge 

dersom formuesskatten ble avviklet. Ravnaas oppsummerer svarene slik:  

Syv av de utflyttede har svart at de kunne tenke seg å flytte tilbake til Norge, dersom formuesskatten 
ble avviklet. Én kunne tenke seg å flytte tilbake, dersom samlet eierbeskatning ble redusert, men ikke 
hvis kun formuesskatten avvikles, og én kunne ikke tenke seg å flytte tilbake til Norge selv om både 
eierbeskatningen og formuesskatten bedres. Begge de to sistnevnte er over 70 år og flyttet ut på 
1970-tallet. Svarene indikerer ganske entydig at personer med store formuer velger å bo utenfor 
Norge på grunn av formuesskatten. 
 
En person som var med i undersøkelsen, har lenge ønsket å flytte tilbake med familien, men har ikke 
kunnet gjøre det på grunn av formuesskatten. Han har grunnlagt betydelige virksomheter, men har 
nå det vesentligste av formuen i børsnoterte aksjer som er priset på fremtid og som ikke gir ham 
grunnlag for å kunne ta utbytte eller høy lønn. For ham vil det være umulig å betale flere millioner i 
formuesskatt, med mindre han selger aksjer, hvilket man ikke typisk er motivert for som aksjonær i et 
selskap man er en av grunnleggerne av og ønsker å bygge opp.171 

 

Formuesskatten har altså hatt betydning for avgjørelsen om å flytte ut. Desto større formue 

på utflyttingstidspunktet, desto større betydning har formuesskatten hatt. Formuesskatten har 

vært av avgjørende betydning for personer med formue over 500 millioner kroner. Dette 

understrekes både av de utflyttede selv og av skatteadvokater som har bistått i utflyttings-

prosesser. Ravnaas påpeker at dette gir grunnlag for å avvise argumentasjon som tilsier at 

formuesskatten ikke har betydning for formuende personers tilbøyelighet til å flytte. 

Selv om det er gjort endringer i formuesskatten de siste årene, mener Ravnaas at risikoen 

for at flere vil vurdere å flytte ut, har økt. Han skriver i sin oppsummering at mange 

formuende personer frem til nå, i større eller mindre grad, har nøytralisert formuesskatten 

ved store investeringer i lånefinansiert fast eiendom. Med en harmonisering av verdi-

vurderingen av næringseiendom og andre aktiva, blir denne muligheten vesentlig redusert, 

og flere vil komme i betydelige formuesskatteposisjoner, noe som kan gjøre det aktuelt for 

flere å flytte ut. Ravnaas påpeker også at trykket på utflytting har vært større etter årtusen-

skiftet, og særlig etter siste skattereform i 2005, da formuesskatten ble beholdt (og etter hvert 

skjerpet) og utbytteskatt ble innført. I tillegg er det et moment at de som har flyttet ut, i seg 

selv representer et nettverk på det stedet de flytter til. Ravnaas påpeker at London nå har en 

så stor andel utflyttede nordmenn at det i seg selv gjør at det norske nettverket blir sterkt og 

kan bidra til å forsterke utflyttingstendensen. Formuende personer i Norge får stadig flere  

 
                                                           
171 Oppsummert av Ernst Ravnaas i Steenstrup og Stordrange i forbindelse med skriftlig og muntlig 
tilbakemelding fra formuende personer som har flyttet fra Norge. 
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bekjente som er bosatt i London, man får informasjon om livet «der ute». Med sine kontakter 

i London understreker Ravnaas at parallelt med gradvis økt internasjonalisering skal man 

ikke undervurdere at også sosiale momenter kan forsterke utflyttingen.   

 

Har flyttingen fra Norge fått konsekvenser for grad av investeringer i norske virksomheter? 

Mange har hevdet at om formuende personer flytter fra Norge, har det liten eller ingen 

betydning for tilgangen på risikokapital. Argumentet er at de ikke vil endre sin investerings-

profil som følge av flyttingen, og at kapitalen vil plasseres der den forventet får høyest 

risikojustert avkastning. I spørreundersøkelsen blant de utflyttede investorene er det også 

spurt om investeringsfilosofi og om flyttingen har påvirket hvor man investerer, det vil si om 

man har flyttet investeringene ut av Norge, eller om man hadde investert mer i Norge dersom 

man var blitt boende. 

Mange ledende samfunnsøkonomer mener at risikokapital plasseres der forventet risiko-

justert avkastning er høyest. Ravnaas’ oppfatning om investeringsmuligheter er en annen. I 

forbindelse med spørreundersøkelsen og arbeidet med denne skriver Ravnaas at i en 

økonomi med perfekt informasjon og fullt ut rasjonelle investorer er det sikkert riktig at bosted 

ikke påvirker investeringsadferden, men i den virkelige verden er det annerledes. Selv 

personer med store formuer sitter ikke med perfekt informasjon og oversikt over alle inve-

steringsmuligheter. I praksis allierer de seg med rådgivere de har tillit til, og de lytter til 

forslag og råd fra venner og bekjente i nærmiljøet. Investeringer kan skje relativt tilfeldig. Når 

man flytter fra Oslo til London, gjør det over tid noe med hvilket fokus man har og hvilke 

investeringsprosjekter man vurderer å gå inn i. Det gjelder den utflyttede generasjon og ikke 

minst den etterfølgende generasjon, som har langt svakere bånd enn sine foreldre til Norge.  

Ernst Ravnaas i Steenstrup Stordrange la til grunn en hypotese om at det har en betydning 

om man bor i Oslo eller London for hvor mye man investerer i norske prosjekter. Alene det 

forhold at man får nye investeringsrådgivere tilsier det. De rådgiverne de utflyttede i dag 

bruker, hører hjemme i en rekke land både i og utenfor Europa. Noen har også rådgivere i 

Norge, men da som én av flere utenlandske.  
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De utflyttede personene er spurt om investeringsprofilen sin før og etter utflytting. Den neste 

figuren viser fordelingen av investeringer før man flyttet fra Norge: 

 

Investeringsprofil før utflytting, prosentandel 

 

Kilde: Spørreundersøkelse utført av Ernst Ravnaas i Steenstrup og Stordrange, oktober 2015. 

 

I figuren er det ikke tatt hensyn til formuens størrelse, men de to som har en investerings-

profil som ikke er norsk, har en formue på under 500 millioner kroner. De som har investert i 

Norge, har en formue på over 10 millioner kroner, og syv av ni har en formue på mellom én 

og fem milliarder kroner. Videre ble den samme gruppen spurt hvordan investeringsprofilen 

deres er i dag og om de har endret investeringsstrategi etter at de har flyttet ut. Alle svarer at 

de har endret investeringsstrategi etter at de flyttet ut, bortsett fra den ene personen som på 

utflyttingstidspunktet ikke hadde investeringer i Norge. Den neste figuren viser svarene på 

oppfølgingsspørsmålet om investeringsprofil i dag. 

 

 

 

 

 

11 

67 

11 

11 

Overvekt av norsk virksomhet Utelukkende norsk virksomhet

Undervekt av norsk virksomhet Ikke investert i Norge



civ i ta-rapport

118 

 

I hvilken grad har du endret din investeringsstrategi etter utflytting? 

Grad av 
investeringer i 
norsk 
virksomhet etter 
utflytting** 

Liten nedgang Stor nedgang Investerer ikke 
lenger i Norge 

Prosent 
investert i 
norske 
virksomheter 
ved utflytting (gj. 
snitt) 

Prosent 
investert i 
norske 
virksomheter i 
dag (gj. snitt) 

Formue under 
10 mill* kr 

     

Formue 10–100 
mill kr 

1     

Formue 101–
500 mill kr 

 1***  60 % 30 % 

Formue 501–1  
mrd kr 

 1  92,5 % 55 % 

Formue 1–5 
mrd kr 

 4  92,5 % 46,25 % 

Formue over 5 
mrd kr 

     

Kilde: Spørreundersøkelse utført av Ernst Ravnaas i Steenstrup og Stordrange, oktober 2015. 
* Formue på utflyttingstidspunktet (gjelder alle intervallene) 
** En utflytter investerer ikke i norske virksomheter ved utflytting, men investerer nå ca. 23 prosent av total formue 
i norske virksomheter. 
*** En utflytter med formue mellom 101 og 500 millioner kroner har ikke svart på dette spørsmålet. 

 

Svarene viser at åtte av ni har redusert sine investeringer i Norge betydelig. Den prosentvise 

andelen norske investeringer er blitt tilnærmet halvert. Ravnaas i Steenstrup Stordrange har 

ikke sammenliknet dette med investormarkedet generelt, men han mener at med mindre det 

kan påvises at norske formuende personer bosatt i Norge de siste to tiårene har redusert 

sine investeringer i Norge tilsvarende – til fordel for investeringer i utlandet – indikerer under-

søkelsen klart at utflytting fører til lavere tilgjengelig risikokapital for norske investeringer i 

forhold til en situasjon der vedkommende ikke hadde flyttet ut. Flere har beholdt noe 

virksomhet i Norge, men nyinvesteringene har skjedd i utlandet. Det betyr at investeringer i 

nye arbeidsplasser og risikokapital til nye prosjekter ikke kommer til Norge, selv om disse 

personene er norske. 

Ingen av undersøkelsene som her er referert, basert på arbeidet Ernst Ravnaas har utført for 

Civita, gir grunnlag for å trekke signifikante statistiske konklusjoner, fordi svarutvalget er lavt 

og spørsmålene er av skjønnsmessig karakter. Likevel viser svarene, både fra 

skatteadvokater og fra de utflyttede personene, et entydig bilde. Formuesskatten hadde stor 

betydning for beslutningen om å flytte ut, særlig når formuene er store, og investerings-

profilen til de som har flyttet, har i stor grad dreid vekk fra norske virksomheter.  
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4. RAMMEVILKÅR FOR NORSK EIERSKAP OG VERDISKAPING 

 

Regjeringens eierskapsmelding slår fast: 

Det er de samlede rammevilkår og deres virkning på evnen til ønsket omstilling, innovasjon og 
verdiskaping som er sentralt for konkurransekraften. Disse bør derfor sees i sammenheng. Sentrale 
rammevilkår er et forutsigbart og godt skattesystem, effektiv infrastruktur, muligheter for forskning og 
innovasjon, tilrettelegging for entreprenørskap, tilgang på kompetent arbeidskraft, og tilgang på 
kapital.172 

 

Denne rapporten avsluttes med en kort gjennomgang av hva som vil kunne være gode 

rammebetingelser for privat næringsvirksomhet i Norge, for store og små, nye og gamle, 

norske aktive eiere. 

Rammebetingelsene kan deles i tre. For det første bør de generelle rammebetingelsene 

være best mulig. Eksisterende bedrifter må ha rammer som bidrar til investeringer i verdi-

skapende virksomhet og til omstilling. For det andre er innretningen av skattesystemet viktig. 

Denne rapporten er del av et større arbeid om norsk eierskap og skatt. Her ser vi på de 

praktiske konsekvensene av dagens skattesystem slik det fremstår for norske eiere og 

gründere. Dette utgjør hoveddelen av dette kapittelet. For en grundig gjennomgang av 

skattesystemet og forslag til reform henvises det til Villeman Vinjes rapport om skatt. 

Villeman Vinje og jeg har i august 2015 utgitt et notat om spesifikke tiltak for å øke gründer-

skapet og etableringen av høyvekstselskaper.173 I tillegg har Villeman Vinje tidligere skrevet 

rapporten ”Kompetent kapital” som også ser nærmere på rammebetingelsene for gründere i 

Norge. Siste del av dette kapittelet bygger på disse arbeidene.174 

Nye selskaper er i en mer risikofylt fase enn eksisterende bedrifter. Tilgang på kompetanse 

og kapital er dårlig, særlig i tidlig oppstartsfase. Om nærings- og finanspolitikken skal være 

spesifikk, er det mot denne delen av det norske eierskapet tiltakene bør rettes. 

 

                                                           
172 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Meld-St-27-
20132014/id763968/?docId=STM201320140027000DDDEPIS&ch=1&q= 

173 Villeman Vinje og Mathilde Fasting, ”En politikk for styrket gründer- og entreprenørskap”, Civitanotat nr. 19, 
2015. 

174 For utdypning av rammebetingelser for nyskaping og gründere, anbefales de to nevnte Civita-utgivelsene. 
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4.1 Generelle rammebetingelser  

Generelle rammebetingelser bør i størst mulig utstrekning være forutsigbare og likebe-

handlende. Regjeringen skriver i sin eierskapsmelding fra 2014: 

Gode generelle rammebetingelser som ikke favoriserer enkeltnæringer kommer alle virksomheter, 
ansatte og eiere til gode. Dette legger til rette for et mer velfungerende kapitalmarked, velfungerende 
konkurranse, et styrket privat eierskap, ønsket omstilling og innovasjon, økt konkurransekraft og 
høyere verdiskaping.175 

 

Alle eksemplene i denne rapporten underbygger at det er generelle og stabile ramme-

betingelser som er viktigst for bedriftene. Det betyr at det må være attraktivt å etablere og 

drive privat næringsvirksomhet i Norge. 

Rammebetingelser handler videre om utdanning, infrastruktur, institusjoner, konkurranse-

politikk og miljøpolitikk. Det er, som det fremkommer av denne rapporten, først og fremst 

enkeltpersoner og næringslivet som selv skaper arbeidsplasser og verdier. Derfor er det 

viktig at den store næringspolitikken legger til rette for at rammebetingelsene for dette blir 

best mulig. Flere hevder at næringspolitikken bør være næringsnøytral, og i en viss ut-

strekning er det viktig, men det må ikke bidra til å holde liv i næringer og selskaper som 

burde vært avviklet, slik den aktive næringspolitikken i etterkrigstiden bidro til.  

I første kapittel av denne rapporten ble teorien om næringsklynger behandlet. Klyngene er 

viktige miljøer for norske, aktive eiere. Spørsmålet er hvordan rammebetingelsene bør være. 

Reve og Sasson har følgende observasjon om næringspolitikken: 

 
De fleste land i verden satser kraftig for å utvikle de nye fremvoksende kunnskapsnæringene, og det 
er på disse områdene at venture-kapitalen er mest aktiv. De tre viktigste fremvoksende 
kunnskapsnæringene internasjonalt er IKT, biotek og cleantek, men det finnes også mange helt nye 
teknologiområder som forventes å få stor vekst i fremtiden. Politikere og forskere er ikke i stand til å 
plukke ut de nye vinnernæringene.176  

 

Det er den siste setningen i sitatet som det er viktig å merke seg: Politikere og forskere er 

ikke i stand til å plukke ut de nye vinnernæringene. Likevel kan de, som blant annet Lars 

Høie i Bionor Pharma foreslår nedenfor, tilrettelegge for at noen klynger kan vokse.  

 

                                                           
175 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Meld-St-27-
20132014/id763968/?docId=STM201320140027000DDDEPIS&ch=1&q= 

176 Reve og Sasson, Et kunnskapsbasert Norge, 326. 
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Politikken kan påvirke infrastrukturen rundt en næring, men ikke hvordan næringen skal 

utvikle seg eller hvilke bedrifter som får være del av den (gjennom utvelgelse og særfordeler 

fra det offentlige). 

Vi går ikke videre inn på de generelle rammebetingelsene her, men blant annet i NHOs 

rapport ”Vi er næringslivet”, er rammebetingelsene små og mellomstore bedrifter ønsker seg 

presentert i større detalj. Blant annet handler det om enklere regler for rapportering og 

mulighet til å etterleve dem, forbedret samferdsel og kommunikasjon og bedre samspill 

mellom næringslivet og stat og kommune som innkjøpere.  

Næringslivet er generelt opptatt av like og 

stabile konkurransevilkår. Også lokalt må det 

være stabile rammebetingelser. Kommunale 

myndigheter, politikere, banker og lokalt 

næringsliv er alle del av et nettverk. Det er en 

fordel at dette fungerer. Som et eksempel 

nevner Heine Wang i Nokas en bedrifts-

etablering i USA. Der møtte guvernøren opp 

selv og spurte hva myndighetene kunne bidra med for å legge best mulig til rette for bedrifts-

etableringen. Hvordan kunne myndighetene bistå med informasjon om lokale forhold, regler 

og annet som den utenlandske bedriftsetablereren trolig ikke kunne vite noe om på forhånd? 

Meningen var å sørge for at bedriften ikke gikk i fallgruver på grunn av manglende 

informasjon eller rådgivning. For guvernøren var det viktig å ta godt imot en bedriftsetablerer 

som ønsket å etablere 20 arbeidsplasser.  

Overført til Norge kan dette handle om offentlig veiledning, eksempelvis om arbeidstilsyn, 

skatteregler, kommunale reguleringer og annet som er relevant når man skal starte en bedrift. 

Det handler om vilje, holdninger og kompetanse.177  

 

Hva gjør andre land, og hva kan Norge gjøre?  

Biogründeren Lars Høie, som ikke lenger bor i Norge, har tanker om hva Norge kan gjøre, 

basert på hva han observerer i andre land. 178  Både Sverige og Danmark har avviklet 

formuesskatten, fordi de har forstått hvor uheldig den er for næringslivet. Danskene gjorde 

det i 1999 og svenskene gjorde det på arbeidende kapital i 1992 og for den resterende 
                                                           
177 Heine Wang i samtale med Mathilde Fasting. 

178 Resten av dette avsnittet er basert på samtale mellom Lars Høie og Mathilde Fasting. 

Det viktigste for norske private eiere 
er stabile og like rammebetingelser, 
mener investoren. Det betyr at ulike 
eiere behandles likt, og at det er 
forutsigbare rammer for å drive 
bedrifter og næringsvirksomhet. 
 
Investor i samtale med Mathilde 
Fasting. 
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private kapitalen i 2007. Men det er ikke det eneste de to landene har gjort. Danskene, som 

tidlig mente at det var viktig å tiltrekke seg hovedkontorer og bedrifter, har lagt til rette for 

etablering av nye bedrifter og hovedkontorer til større selskaper. Både Danmark og Sverige 

er høykostland med en høyt utdannet befolkning, slik som Norge, og derfor har det vært 

viktig å finne ut hva som må til for at bedrifter ønsker å etablere seg i disse landene. Høie har 

lagt noe av sin virksomhet i Danmark, og nåværende og tidligere ledelse har alle bodd i 

Danmark. Danmark og Sverige har også et næringssamarbeid for bedrifter innen helse og 

medisin, Medicon Valley (MVA), hvor Høie også er tilknyttet gjennom forsknings-

samarbeider.179  I MVA er bedrifter i samarbeidet etablert i København, Malmö og Lund.  

Bedrifter som skal etablere seg, bruker mange ressurser på å vurdere hvor de bør legge 

virksomheten. Generelt oppfatter Høie at land nærmest: ”overbyr hverandre for å tiltrekke 

seg virksomheter”. Skatteavtaler som hindrer dobbeltbeskatning er viktig. Det er også  

skattesystemet i det enkelte landet, hvordan aksjonærer behandles med hensyn til utbytte, 

hvordan intellektuell eiendom (intellectual property), patenter, forskning og ideer beskyttes, 

hvordan de verdsettes og godkjennes, er alle forhold som er med i en totalvurdering av hvor 

en virksomhet skal etablere seg. Norge har vært gode innen shipping og olje, men det er rom 

for forbedring av generelle rammebetingelser, bl.a. infrastruktur og skatt. 

I Frankrike har man også satset på en stor forskningspark, Sophia Antipolis. For rundt 30 år 

siden satte man av et stort område til utvikling, rett ved Frankrikes nest største flyplass, Nice-

Côte d’Azur. Her ble det mulig for bedrifter å legge hovedkvarter med tilhørende forsknings-

aktiviteter. I dag er Sophia Antipolis Europas største teknologi-forskningspark, Europas 

Silicon Valley, og større enn turistnæringen i Syd-Frankrike.  

Noe lignende bør man også få til i Norge, mener Høie. Vi har en høyt utdannet befolkning og 

økonomiske ressurser. Om man eksempelvis tar ”Ring 3” fra Ullevål til Lysaker/Fornebu, 

finner man Ullevål Universitetssykehus, Forskningsparken, Radiumhospitalet og flere store 

bedrifter som er etablert på Lysaker og på Fornebu. Det er et grunnlag for en mer helhetlig 

tenkning om samkjøring og nettverk. Oslo Cancer Cluster er en god start, men ideen kan 

utvikles. Tilsvarende har man havforskning i Bergen og teknologi og olje i Trondheim rundt 

NTNU. Dersom man hadde tenkt i retning av et Biocon eller et Medicon i Oslo, spår Høie at 

ringvirkningene og synergiene ville bli enorme. Dynamikken ville skapt grobunn for mange 

                                                           
179 MVA is a non-profit membership organization in the Danish-Swedish life science cluster Medicon Valley, and 
represent an amazing value creation for the region. In Medicon Valley there are more than 100 biotech 
companies with own R&D, major R&D based pharmaceutical companies, more than 200 medtech companies, 
more than 50 relevant service providers, CRO´s and CMO´s and a dozen experienced life science VC´s - all 
varying in size and specialization. 
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nye selskaper. Sett i et litt lengre perspektiv, ville verdiskapningen blitt mye større enn 

etableringskostnadene. Som Høie avslutter: ”Skulle dette bli tilfellet, har jeg planene klare!” 

 

4.2 Et skattesystem for verdiskaping   

Et forslag til nytt skattesystem finnes i Civita-rapporten ”Norsk skattereform”. Hoved-

prinsippene i denne rapporten ligger til grunn for dette avsnittet. Oppsummert ønsker norske 

eiere, enten de er store eller små, nye eller gamle, et skattesystem som innebærer at man 

skatter av resultater og gevinster, men ikke av formue som er bundet opp i virksomheten 

som drives. 

Det andre viktige prinsippet er større likebehandling av norske og utenlandske eiere. Et 

system som favoriserer enkelte aktører fremfor andre bidrar til vridninger og får negative 

konsekvenser for verdiskapingen. 

Et tredje prinsipp er at oppstartbedrifter ikke bør skattlegges basert på fiktive ”papirformuer”. 

Ofte er det slik at selskaper i vekst har store underskudd, samtidig som det er store 

forventninger om fremtidig verdiutvikling. 

Denne rapporten går ikke inn i detaljer om hvordan et slikt system skal se ut, men tar med en 

rekke eksempler fra norsk næringsliv som til sammen viser hva som er viktig i et 

skattesystem som skal fremme verdiskaping.180 De aktive eierne understreker en viktig ting: 

 

For den vanlige norske eieren av en virksomhet, er det virksomheten som utgjør eierens 

formue og kontantstrøm. Det vil si at en vanlig norsk eier får sin lønn av virksomheten, og at 

han får muligheten til å ta ut utbytte får bedriften går med overskudd. Tar eieren ut lønn, 

beskattes den på vanlig måte. Tar eieren ut utbytte, beskattes det med kapitalbeskatning. 

Selskapet betaler dessuten selskapsskatt av overskuddet, mens formuesskatt betales av 

eieren basert på verdien av virksomheten. Alle skattepengene hentes fra den samme kassen 

                                                           
180 En gjennomgang av konkrete forslag til endring av skattesystemet er gitt i Civita-rapporten ”Norsk 
skattereform”. 

Norske aktive, private eiere betaler skatt med glede og ser at det er viktig. Men 

det er problematisk når skatten forfaller når eiere og selskapene deres ikke har 

likviditet. 
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for langt de fleste norske eierne. Og for å oppsummere: Norske eiere betaler tre ulike skatter 

– nemlig : selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt. I tillegg betaler de skatt på lønn, 

dersom de tar ut lønn. 

I Sverige ble formuesskatten helt avskaffet i 2007. I boken Sörjd av ingen – saknad av få, 

skriver Anders Ystedt og Amanda Wollstad om arveskatten og formuesskatten som er 

avskaffet i Sverige. Her nevner de blant annet at det er blitt mye mindre skatteplanlegging. 

Helena Robertsson, partner i EY Tax Sweden sier: ”Det arbete som gjordes med så kallad 

årsskiftespositionering har försvunnit. För att undvika förmögenhetsskatten gjordes fyllnads-

inbetalningar av skatt och tillgångar placerades i lägre beskattade OTC-aktier…I dag kan 

rådgivarna istället ägna sig åt att ge mer konstruktiva råd som främjar entre-prenörskap.”181 

En norsk, aktiv eier med lang erfaring fra næringslivet sier det sånn:182   

 

4.2.1 Formuesskatt på arbeidende kapital 

Aktive bedriftseiere eier arbeidende kapital, det vil si maskiner, bygninger, utstyr, bedriftens 

driftsmidler og bankkonti, og det enhver næringsvirksomhet må ha av kapital knyttet til 

virksomheten. Arbeidende kapital sikrer arbeidsplasser og er med på å utvikle arbeidsplasser. 

Det må skilles mellom privat formue og aktiv, arbeidende kapital. Formuesskatten på 

arbeidende kapital fastsettes på verdier i næring, og over tid finansieres denne formues-

skatten ved å ta ut kapital fra næringsvirksomheten, normalt enten ved utbytte eller ved 

høyere lønnsuttak. Formuesskatten betales privat, men over tid med kapital hentet fra 

næringsvirksomheten, der de næringsrelaterte formuene også befinner seg. 

I dag er det formuesskatt for norske eiere også på arbeidende kapital. Derfor er det flere 

eiere som refererer til formuesskatten som en arbeidsplassbeskatning. Det viktigste  

 
                                                           
181 Anders Ystedt og Amanda Wollstad, Sörjd av ingen – saknad av få (Stockholm: Ekerlids Förlag, 2014). 

182 Eier av næringsvirksomhet i samtale med Mathilde Fasting. 

Nå må jeg bruke halvannen måned på å gå gjennom selskapene mine med revisorer og 
advokater før nyttår for å se på skattesituasjonen min. Om jeg skal redusere 
formuesskatten, vil jeg øke risikoen betydelig ved å ta opp lån. Det skjer noe med hele 
tankesettet når energien går med til skattespørsmål og ikke til investeringsmuligheter og 
verdiskaping. Dette er tid jeg heller kunne brukt på produktivt arbeid. I stedet bruker jeg, 
advokater og revisorer masse tid på skatteplanlegging. Jeg betaler 10 000 kroner dagen 
i formuesskatt for å bo i Norge. 
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argumentet mot denne beskatningen er at den må betales uansett hvordan bedriften går. Det 

utgjør en risiko for arbeidsplassene og for virksomheten som kommer i tillegg til vanlig, 

kommersiell risiko. Noen selskaper er i bransjer som er kapitalintensive. Balanseverdiene i 

selskapene kan dermed være høye, og har selskapene lite gjeld, blir de enda høyere. Når 

det går dårlig i en bransje, eller i et selskap, vil formuesskatt kunne utgjøre en stor 

merbelastning for selskapet. 

Farstad Shipping er en del av et ”flaggskipkluster” som også trekkes frem i arbeidet til Torger 

Reve (ref. kapittel 1), den maritime klyngen på Sunnmøre. Farstad Shipping er også i en 

bransje der det i 2015 har vært turbulent som følge av fall i oljeprisen. Farstad Shipping er 

trukket frem som et eksempel på et selskap som har betalt store summer i formuesskatt, 

også i nedgangstider.  

Finansavisen skrev en artikkel om kursutviklingen i Farstad Shipping 31.8.2015. Kursen 

hadde sunket dramatisk. Ifølge Finansavisen hadde eierne betalt til sammen 320 millioner i 

formuesskatt Det illustrerer risikoen og svingninger i verdier, når det er betalt inn mer i 

formuesskatt enn det selskapet er verdt. Dessuten viser det hvordan formuesskatten kan 

påvirke konjunkturutsatte selskapers soliditet og evne til å stå gjennom dårlige tider.  

Eier Sverre A. Farstad selv er klar: ”En ting er å betale formuesskatt i gode tider, det er 

konkurransevridende i forhold til våre utenlandskeide konkurrenter, og det er en mager trøst 

at man i gode tider har utbyttemuligheter og likviditet som kan dekke skatten. Noe ganske 

annet er det å betale samme skatt uten utbyttemuligheter og når selskapet går med 

underskudd.”183 

Det er ikke bare å ta ut utbytte fra selskapet. I nedgangstider kommer også bankforbindelser 

inn. De stiller ofte krav om at aksjonærene ikke skal ta ut utbytte. Det er vanskelig å anslå 

hvor lenge nedgangstidene vil vare. Generelt mener Farstad at det kun er noen få, ikke 

ønskelige alternativer, nemlig enten å selge virksomheten eller å flytte utenlands. Selv om 

formuesskatten går ned når verdiene synker, baseres formuesskatten på verdien ved 

årsskiftet året før. Det betyr at man får et etterslep der skatt betales på tidligere verdier, som 

dessuten er øyeblikksverdier (verdien 31.12. hvert år). 

Selv om Farstad Shipping i dag er del av et maritimt kluster på Sunnmøre, vil utenlandske 

eiere ha mange andre klustre å velge mellom, dersom de skulle være mer gunstige. Det er 

ingen garanti for en videreføring, dersom selskapet blir solgt. Men Farstad mener at man eier 

                                                           
183 Sverre A. Farstad i samtale med Mathilde Fasting. 
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et selskap så lenge man har noe å tilføre. Det er synd å skulle bli presset til salg av formues-

skatten. Skulle salget være en konsekvens av at eierne ser andre som mer kompetente til å 

videreføre og utvikle selskapet, er det en helt annen sak. 

Som vi har sett tidligere i rapporten, er det svært få familieeide, børsnoterte selskaper i 

Norge. En av grunnene er forskjeller i verdsettelsen av børsnoterte og unoterte aksjer. 

Verdsettelsen av unoterte virksomheter kan variere mye, men om det over tid er lite gjeld, vil 

verdiene av den arbeidende kapitalen utløse formuesskatt. 

De to neste eksemplene henger sammen fordi eierne er gift, men for øvrig er virksomhetene 

svært forskjellige. Begge eierne har aktivt valgt å ta over familieselskaper, og begge 

investerer mye i virksomhetene de driver. Elisabeth Brochmann har de senere årene 

investert 400 millioner kroner i Hotel Continental for å bringe hotellet opp i et internasjonalt 

luksussegment. 184  Bjørne Byhring har investert i gjenvinning av dekk og skapt åtte nye 

arbeidsplasser (se tidligere eksempel). Selskapene disse to eier, er typiske eksempler på 

norske, mellomstore bedrifter som enten drives av aktive eiere som har startet opp, eller av 

ett eller flere familiemedlemmer som har overtatt bedriften. De har gjerne lite gjeld og 

tilsvarende høyere verdsettelse av arbeidende kapital, enten det er eiendom, maskiner eller 

annet utstyr.  

Byhring sier, som langt de fleste norske eiere, at ”tjener vi penger, er det ikke noe problem å 

betale skatt.” Han mener at nordmenn generelt er positive til å betale skatt, og at vi har 

organisert samfunnet vårt slik at mange goder og tjenester finansieres av skattebetalerne i 

fellesskap. De som tjener mest, bidrar mest. Men han sier videre at det er umulig over flere 

år å betale mer i skatt enn det man har i inntekt, selv med en god inntekt.185  

Norske små og mellomstore bedrifter kan gå godt og dårlig. Mange bedrifter driver 

virksomheter på marginen, men de kan ha store verdier i balansen, dersom de ikke har gjeld. 

Bedrifter som har drevet en stund, er ofte i den situasjonen. I Norge er det et hjemmemarked 

på rundt fem millioner mennesker. Det er et lite marked, og det er vanskelig for mange små 

og mellomstore bedrifter å drive lønnsomt hvert år.  

Byhring og Brochmann er gift og lignes sammen. Siden 2009 har deres skatteprosent variert 

mellom 84 og 275 av deres felles inntekt. De fleste årene har skatteprosenten vært mellom 

150 og 200 prosent av inntektene. Dette går ikke over tid, og de vil måtte ta mer utbytte av 

selskapene sine, som selvfølgelig er negativt for deres respektive næringsvirksomheter. 

                                                           
184 Kapital, ”De ferske på listen”, 16/2015. Hotel Continental er medlem i ”The Leading hotels of the World”. 

185 Bjørne Byhring i samtale med Mathilde Fasting. 
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Dette er et eksempel på at formuesskatten tapper selskaper for kapital. Den betales privat, 

men finansieres over tid av næringsvirksomheten som ligger til grunn for formuen det 

innkreves skatt på. 

Byhring tror at salg av virksomheten i større grad vil bli vurdert fremover, både for å sikre 

likviditet, og fordi det ikke er lønnsomt å være aktiv eier av en bedrift. Aller helst ønsker 

Byhring å videreføre bedriften til neste generasjon. Men hvorfor skal en ny generasjon eiere 

drive en bedrift der de må tilføre kapital for å betale skatt? I praksis vil det nok ikke bli tilført 

mer kapital for å betale skatten, men i stedet vil egenkapitalen bli gradvis redusert, eller 

eiendeler vil selges ut. Det vil ikke ta lang tid før de finner ut at salg av hele virksomheten er 

eneste utvei. Det blir ikke nødvendigvis mindre å betale i formuesskatt av det, men det blir 

romsligere med likviditet. Ønsker man aktive eiere og gründere, er dette problematisk, mener 

Byhring.186 

 
Elisabeth Brochmann er fjerde generasjons eier av Hotel Continental. Bedriften er en 

institusjon i Oslo og sysselsetter rundt 300 årsverk. Hun betaler hvert år omtrent én million 

kroner mer i skatt enn det hun har i inntekt. Likevel velger hun å fortsette. Det å drive et 

familiehotell, slik vi har sett blant annet med Hotel Ullensvang, er forbundet med 

mye ”passion” og engasjement. Overskuddet pløyes hele tiden tilbake i oppussing av 

hotellrom og generelt vedlikehold. Det tar aldri slutt. Kapital er ”blodet” i bedriften, og uten 

overskudd, reduseres vedlikehold og kvalitet. Hotellet har en tilsvarende situasjon som 

Gjerde og Byhring AS. Pengene som trengs til kontinuerlig vedlikehold og utvikling av 

hotellet, må hvert år tas over driften. For hotellet er det noen år snakk om beløp i hundre 

millionersklassen.  

Dette er også en bedrift som med stor sannsynlighet vil videreføres til femte generasjon, men 

stadig kommer det tilbud om oppkjøp fra utenlandske selskaper. Brochmann sier nei, men 

hva med neste generasjon?187 Bedriften eier og disponerer et helt kvartal i Oslo sentrum. 

Dette er driftsbygninger for bedriftens virksomhet og er selvfølgelig av stor verdi. 

Verdsettelse av eiendom har steget mye de siste årene, og formuesskatten øker kraftig, selv 

om satsen er redusert. Brochmann vil hvert år, uansett resultat, måtte ta ut utbytte for å 

kunne betale formuesskatt, etter at det først er betalt utbytteskatt og selskapsskatt.  

 

                                                           
186 Bjørne Byhring i samtale med Mathilde Fasting. 

187 Elisabeth Brochmann i samtale med Mathilde Fasting.  
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Verdiene i Hotel Ullensvang er, som for 

Hotel Continental, knyttet til eiendoms-

massen. Kommunen har nå innført 

eiendomsskatt. Når hotellanlegget videre-

utvikles og oppgraderes, øker eiendoms-

skatten og formuesskatten.  

I stedet for å sørge for at nye investeringer 

trygger og skaper arbeidsplasser, skjer det 

motsatte gjennom både eiendomsskatt og 

formuesskatt. Formuesskatten er en skatt også arbeidstakerne burde være opptatt av, mener 

Utne. Skatten representerer en økning i risikoen for hver arbeidsplass. Hotel Ullensvang har 

gjennom flere generasjoner bygget sten på sten og utviklet grunnlaget for arbeidsplassene i 

lokalsamfunnet. Ser man på fotografier fra Hotel Ullensvangs historie, vil de vise hva som 

fysisk har skjedd i det lille lokalsamfunnet Lofthus i Ullensvang. 188  I 2016 fyller Hotel 

Ullensvang 170 år. 

I løpet av de siste 25 årene er næringseiendom blitt profesjonalisert. En mindre, profesjonell 

eier og utvikler av næringseiendom har rundt åtte til 10 personer ansatt, i tillegg til at stadige 

utviklings- og renovasjonsarbeider i snitt til enhver tid sysselsetter minst 20 personer til. 

Lønnen til eier og ansatte er ikke høy. 

For en som eier næringseiendom 

uten stor belåning, har skatte-

skjerpelsene de siste årene vært 

betydelige. Verdsettelsesgrunn-

laget har økt, og i statsbudsjettet 

for 2016 er satsen vedtatt økt til 

80 prosent. Formuesskatten må 

normalt over tid betales ved at det 

tas ut utbytte, som svekker 

muligheten for nyinvesteringer, både i eksisterende og nye bygg. 

Dersom man ytterligere øker formuesskatten, spør eieren: “Blir det da kun utenlandske eiere 

eller store upersonlige liv-selskap som blir eiere av næringseiendom igjen, samt OBOS som 

ikke betaler skatt? Jeg er overbevist om at personlige eiere med personlige meninger, ideer 

og initiativ er godt for et fruktbart mangfold i bybildet.” 

                                                           
188 http://hotel-ullensvang.no/om-hotellet/historie/ 

Når vi investerer og skaper 
arbeidsplasser, skattes arbeidsplassene 
indirekte enda mer. Formuesskatt er en 
uriktig betegnelse, det er en beskatning 
av arbeidsplasser. 
 
Uten private arbeidsgivere, er det ingen 
arbeidsplasser. 
 
Edmund Utne, Hotel Ullensvang 

Jeg har alltid hatt en filosofi om å ’spare’ alle 
mulige midler i bedriften for hele tiden å utvikle 
den og forbedre den. Det vil si å vedlikeholde 
eiendommene, passe på at de er attraktive både 
for våre leietakere og for nærsamfunnet. Vi søker 
hele tiden etter utviklingsmuligheter og 
forbedringer, og prøver å holde eiendommene ’up 
to date’. Overskuddene ser vi helst blir reinvestert i 
bedriften. 
 
Eier i samtale med Mathilde Fasting 
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Dersom formuesskatten på næringsinvesteringer avskaffes, vil mange norske eiere investere 

i nye arbeidsplasser, eller øke sikring og videreutvikling av eksisterende arbeidsplasser. De 

færreste ønsker å ta så stor risiko at de setter virksomheten og arbeidsplasser i fare. Som vi 

har sett, er en verdi av norsk eierskap langsiktigheten. Mange norske virksomheter kan 

finansieres med gjeld, men fordi det ikke alltid er enkelt å skaffe kapital, vil mange eiere 

bruke overskuddet til investeringer. ”Alle investeringer er finansiert gjennom overskudd på 

driften”, understreker Martin Gran i Meny på Revetal.189 Som en gammel familiebedrift med 

en egenkapitalfinansiert investeringsfilosofi, betaler bedriften selskapsskatt, og eierne betaler 

i tillegg utbytteskatt og formuesskatt, alt fra samme kassen. Det betyr at familien hvert år får 

rundt fire millioner kroner mindre å investere i næringsutvikling, oppgradering og nye 

prosjekter i og rundt Revetal. 

Det viktigste for å drive en bedrift i Norge er gode og stabile rammebetingelser. For bedriften 

på Revetal betyr det gode samarbeidsrelasjoner med det offentlige, konstruktiv dialog om 

næringsutvikling, og at helheten for lokalsamfunnet vurderes.  

Om dette settes inn i en teoretisk ramme om verdien av norsk eierskap, er det risikovilje, 

stabilitet og langsiktighet som er kjennetegnet på denne typen eiere. Det er mange av dem i 

Norge. I 2013 var det 181 000 bedrifter som hadde ansatte, og av dem hadde 87 prosent 

under 10 ansatte, og 98 prosent hadde under 100 ansatte. Disse er i all hovedsak eid av 

nordmenn.190 

Som nevnt er langt de fleste aktive eierne i Norge ikke eiere av børsnoterte selskaper. Det 

betyr at de sitter med unoterte aksjeselskaper. Et kjennetegn ved slike selskaper er at de 

ofte er illikvide. Det betyr at det å kjøpe eller selge aksjer i slike selskaper enten er umulig 

eller svært vanskelig.  

Noen ganger er det også slik at eierne ikke er 

aktive, men i familie med en aktiv eier. Da kan 

det oppstå agentproblemer som beskrevet i 

kapittel 1. En tidligere bedriftseier forteller: ”Da 

jeg overtok, arvet jeg sammen med mine 

søsken. De var ikke involvert i bedriften, men 

fikk formue gjennom arven. Jeg måtte forplikte 

meg til en utbyttepolitikk som ga dem rett til 

                                                           
189 Martin Gran i samtale med Mathilde Fasting. 

190 Kilde tall: SSB. 

Det er utfordrende å holde 
”hovedstolen” intakt med et lavt 
rentenivå, lave 
avkastningsmuligheter og med 
formuesskatten på toppen som er 
en prosentsats av totalverdiene. 
 
Bedriftseier i samtale med Mathilde 
Fasting 
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utbytte for å kunne betale skatt. Da vi solgte, ble skattetrykket enda høyere. En forvaltning av 

kapital i dag som gir særlig mer enn fire prosent avkastning på egenkapitalen, krever at man 

tar svært stor risiko.191 

Bedriftseieren har også en refleksjon om skatteutredningene det siste året. Han undrer seg 

over hvorfor de ikke har vært mer interessert 

i å sette seg inn i virkeligheten for norske 

private eiere. Eierne er, ifølge bedriftseieren, 

mye mindre opptatt av reduksjoner i sel-

skapsskatten. Den betales ”med glede” når 

overskuddene er der. Pengene bedriften har 

i overskudd, kan brukes til å ha en buffer for 

dårlige tider, men minst like viktig er at de brukes til å gripe muligheter, ta sjanser og utvikle 

bedriften.192  

Skatteviljen er stor i norsk næringsliv, men skatt må betales når man lykkes. Skatt på 

gevinster, avkastning og overskudd er helt greit. Utbytteskatt er også greit, for har man råd til 

å ta ut penger til privat forbruk, har man også råd til å betale skatt. Utbytte er likvid. 

Formuesskatten er, satt på spissen, en ekstra skatt på privat- og familieeide bedrifter i Norge. 

For en norsk eier er det lite stimulerende. Med formuesskatten tvinges eierne til å ta ut 

penger de helst skulle hatt i bedriften. 

Derfor er norske eiere så opptatt av å 

fjerne formuesskatten. Private eiere sitter 

ikke på store kontantbeholdninger om de 

ikke må (for å ha penger til formuesskatt). 

De aller fleste må hente midlene i bedriftene. Alternativet er å låne penger eller selge aksjer, 

og i et ikke-børsnotert marked er det verken enkelt eller ønskelig. 

I tillegg kommer utbytteskatten, som sammen med selskapsskatten gjør at man først betaler 

selskapsskatt, deretter må utbyttet beregnes, slik at det først må tas høyde for utbytteskatten 

og deretter sørge for at det er nok igjen til å betale formuesskatten. Om det ikke betales 

selskapsskatt, fordi selskapet ikke har overskudd, vil utbytte likevel måtte tas ut for å dekke 

formuesskatten. Er det lite likviditet, kan økt gjeldsopptak være nødvendig. Det øker risikoen 

betydelig. Resultatet blir at bedriftene blir mer sårbare, og at det blir mindre kapital til både 

trygging av drift, egen satsing og utvikling og investering i nye bedrifter eller private såkorn.  

                                                           
191 Tidligere bedriftseier i samtale med Mathilde Fasting. 

192 Bedriftseier i samtale med Mathilde Fasting. 

Hittil har utvalg og diskusjoner om 
beskatning av bedrifter og eier vært 
preget av at de som uttaler seg, lever i 
en høyst teoretisk verden. 
 
Bedriftseier i samtale med Mathilde 
Fasting 
 

En konfiskerer buffer- og risikokapitalen til 
norske private eiere. 
 
Eier i samtale med Mathilde Fasting 
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Offentlige støtteordninger og Innovasjon Norge klarer ikke å dekke opp for tapet av private 

investeringsmuligheter. Det er ikke de som har kompetanse til å starte bedrifter. Private eiere 

og familieeiere, derimot, har investeringskapasitet og kunnskap. 

Private aktive, norske eiere er den viktigste garantien for utvikling og investering i et 

næringsliv som skal omstille seg. At de har risikokapital og kunnskap til å investere i egne 

eller nye bedrifter, er derfor helt vesentlig.  

 

4.2.2 Om like betingelser for norske og utenlandske eiere 

Skatt har betydning for etablering og utvikling av bedrifter. Det er ikke nødvendig med en helt 

lik behandling av norsk personbeskatning og selskapsbeskatning. ”Vi flytter ikke rundt på 

investeringer for et par prosent avviks skyld”, sier en investor. 193 Langt viktigere er like-

behandlingen med utenlandske eiere. For store selskaper som konkurrerer internasjonalt, er 

det viktig med så like konkurransevilkår som mulig. En selskapsskatt som ikke er for langt 

unna det europeiske nivået er viktig, men minst like viktig er formuesskatten. Den 

diskriminerer norske eiere. For et selskap som ekspanderer gjennom organisk vekst, betyr 

formuesskatten tapte investeringer. Derfor er skatten et direkte tap av nye arbeidsplasser. 

Som tidligere nevnt er Gjerde og Byhring AS det siste gjenværende norske dekkimport-

firmaet med fullt salgs- og driftsapparat i Norge. De to konkurrentene Michelin og Goodyear 

drives fra skandinaviske fabrikker og kontorer i Sverige, mens den tredje konkurrenten, 

Continental, har eget salgskontor og lager i Norge. Formuesskatt er en utgift som bare 

rammer den norske bedriften. De største konkurrentene er alle eid fra utlandet. Det betyr null 

i formuesskatt, og det er konkurransevridende. Alternativet for Byhring kan være å selge 

virksomheten til Bridgestone. Med stor sikkerhet vil da lager og kontor bli flyttet til det 

skandinaviske kontoret i Sverige, og virksomheten vil bli drevet derfra med seks til åtte 

selgere i Norge som jobber fra bil. Et godt og stabilt arbeidsmiljø, med ringvirkningene det 

skaper, vil falle bort.194 

Norske bedrifter kommer ofte i en salgsposisjon når de når en viss størrelse, og de er 

attraktive å selge. Dersom utenlandske og norske kjøpere har samme avkastningskrav på 

kontantstrømmen fra virksomheten (noe de vanligvis har), kan den utenlandske kjøperen ofte 

tilby rundt 20 prosent mer enn det den norske kjøperen kan, fordi den norske kjøperen må 

regne inn formuesskatt og utbytteskatt.  
                                                           
193 Investor i samtale med Mathilde Fasting. 

194 Bjørne Byhring i samtale med Mathilde Fasting. 
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Når eierne i en og samme virksomhet er både utenlandske og norske, vil de ofte ha ulike 

perspektiver og krav til avkastning. Unilever/Agra-caset illustrerer et viktig forhold. Unilever 

betaler ikke utbytteskatt og formuesskatt til Norge, det gjør Agra. Agras norske eier må ta ut 

utbytte for å dekke norske skatteforpliktelser. Det må ikke Unilever. Så lenge Heje-familien 

har majoritet, kan de bestemme, men det hadde ikke vært mulig å eie en minoritetspost. 

Heje-familien er ikke avhengig av å levere prestasjoner i kvartalsrapportene. De to eiernes 

perspektiver er derved ulike. Familieeierskapet representerer en langsiktighet. Unilever 

ønsket alltid å maksimere sitt utbytte helt uavhengig av behovet til den norske bedriften, 

mens familiens perspektiv er å ta ut kun det nødvendige og la mest mulig være igjen i 

bedriften. 

Dessuten reiste oppkjøpet en annen problemstilling. Familien Heje måtte ta opp lån for å 

finansiere tilbakekjøpet. Bankene stilte krav om å godkjenne utbytte. For familien Heje var 

det umulig å akseptere. Familien er helt avhengig av selv å kunne bestemme utbytte på 

grunn av formuesskatten.  

Knut G. Heje understreker at familien gjerne betaler skatt, og tjener de penger, skulle det 

bare mangle. Derimot er skatt på formue problematisk. Det er en direkte skatt på eierskapet 

og på den bedriften familien driver, uten hensyn til om det skapes et overskudd eller ikke. 

Skatt og likviditet bør komme samtidig. Agra betaler rundt 80 millioner kroner i skatt i året før 

formuesskatt og utbytteskatt.195 

Likebehandling med utenlandske bedrifter gjelder også nystartede selskaper med vekst-

ambisjoner, men som neste avsnitt viser, er det også knyttet likviditetsutfordringer og risiko til 

ulike skatteformer i oppstartbedrifter. De to som slår mest uheldig ut, er formuesskatt og 

opsjonsbeskatning. Noen nevner også arbeidsgiveravgift i en startfase. 

 

4.2.3 Formuesbeskatning av gründere 

Gründere og eiere av nye bedrifter tar risiko. I neste kapittel drøftes ulike målrettede politiske 

tiltak som kan redusere risikoen og bedre kapitaltilgangen og kunnskap om kommersiali-

sering for oppstartbedrifter. I dette kapittelet ser vi på skattesystemet og hva som kan gjøres 

for å stimulere til oppstart av bedrifter. 

Mange gründere kommer ikke i formuesskatteposisjon med en gang, men de gründerne som 

har mulighet til å bli suksessfulle vekstselskaper som skaper verdier og sysselsetting, vil 

                                                           
195 Knut G. Heje i samtale med Mathilde Fasting. 
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ganske raskt komme i formuesskatteposisjon når de skal hente inn mer kapital enn den aller 

første aksjekapitalen. Noen gründere velger å starte virksomheter utenfor Norge. Det gjelder 

særlig høyrisiko-selskaper og selskaper som starter innen hightech, biotek eller har lang 

forskningshorisont. 

Verdiansettelsen av aksjer i selskaper hvor verdiene er immaterielle, som forskning, 

kunnskap og ideer, er helt avhengig av hva investorene til enhver tid tror at selskapet kan få 

til. Eksempelvis var aksjen for Bionor Pharma kroner 3,30 i mai 2015, 2 kroner i juli og 1 

krone i august. Hva den er verdt 31. desember 2015, er umulig å vite, men det avgjør hva en 

eventuell formuesskatt ville blitt om eierne bodde i Norge. Om grunnlaget for aksjeverdien 

hadde vært 200 millioner kroner, ville det betydd 1,5 millioner kroner i formuesskatt for et 

selskap som ikke tjener penger, men som bruker 80 millioner kroner i året på utvikling. 

Hadde verdien vært 10 ganger så høy, hadde formuesskatten vært 15 millioner kroner.  

Bionor Pharma kan enten ende som det norske biotek-selskapet Clavis Pharma, som gikk 

konkurs fordi forsøkene i fase tre i utviklingen av nytt produkt gikk galt, eller det kan ende 

som biotek-selskapene Gilead og Celgene. Sistnevnte selskap, som Bionor Pharma har 

inngått forskningssamarbeid med, hadde 54 ansatte og var verdt 80 millioner dollar i 1997. 

Eierne av Clavis Pharma hadde betalt formuesskatt gjennom hele forsøksfasen og gikk 

konkurs, mens de to andre, Gilead og Celgene, har lyktes, og er verdt rundt 250 milliarder 

dollar til sammen.  

Frankrike er et av få andre OECD-land som har formuesskatt, men den rammer nærings-

virksomhet vesentlig mindre enn i Norge. Formuesskatten innkreves for det første ikke på 

mindre formuer. Hadde  innslagspunktet for den norske formuesskatten blitt økt til fransk nivå, 

ville over 90 prosent av dagens norske formuesskattende gått fri (nedre grense er i 2015 800 

000 € med 0,05 prosent). Videre er det mange unntak for unoterte aksje og små- og 

mellomstore bedrifter. Det betales heller ikke formuesskatt av forskning, noe som betyr at 

alle selskaper som er i samme kategori som Bionor Pharma, ikke betaler formuesskatt så 

lenge produktene ikke er kommersialisert.196 Det betales heller ikke formuesskatt, dersom 

det er personlige eiere som har 25 prosent eller mer av selskapet. For alle praktiske formål 

er det dermed svært lite igjen av den franske formuesskatten på næringsinvesteringer for 

aktive eiere. Norge skiller seg ut ved å skattlegge selv mindre næringsvirksomhet med 

formuesskatt, og formuesskatten ble tredoblet for mange aktive eiere under Stoltenberg II-

regjeringen (selv om de økte bunnfradraget). Selv om satsen de siste årene er gått noe ned, 

                                                           
196 Basert på informasjon i samtale med Lars Høie og på informasjon om fransk beskatning, 
http://www.engie.com/en/shareholders/shareholder-guide/taxation-shares/ og 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-franceguide-2015.pdf. 



civ i ta-rapport

134 

 

er 65-prosents og 80-prosentsreglene fjernet, noe som har gitt økt formuesskatt for mange 

aktive eiere. Tidligere var det slik at man ikke skulle betale mer enn 80 prosent skatt regnet i 

prosent av alminnelig inntekt.197 Nå kan skatteprosenten bli langt over 100 prosent. I tillegg 

formuesbeskatter man forsknings- og utviklingsbedrifter.198  

Noen gründere opplever å bli formuesbeskattet for såkalte papirformuer. Det betyr at aksjene 

har en verdi, men at den er basert på forventet inntjening. De investorene som velger å 

komme med penger, foretar en vurdering av hva de tror selskapet er verdt, basert på hvor 

suksessfullt de tror selskapet vil bli i fremtiden. Ofte kan selskapene gå med store under-

skudd, og det er vanlig at de er i sterk vekst. Det kan gjøre eierposisjonen problematisk for 

en gründer. Mathias Mikkelsen er en ung, norsk gründer med ambisjoner. Han har engasjert 

seg i debatten om beskatning av gründere og skrev følgende i VG i oktober 2014: 

Jeg er 24 år gammel og driver to selskaper i Silicon Valley. Det eldste – ti måneder gammelt – startet 
jeg alene, og det har hittil fått over 18.000 registrerte bedriftskunder og 30.000 brukere i 170 land. Vi 
tjener penger, men flesteparten er gratiskunder. Jeg har fått flere henvendelser fra investorer, men 
takket høflig nei - både fordi jeg ikke var klar, og fordi jeg ville bruke mine egne penger før jeg brukte 
deres. Nå er jeg derimot klar, men har den siste tiden lært langt mer om formuesskatten enn jeg 
tidligere visste. Og jeg er redd for å ende opp med en skatteregning jeg ikke har sjanse til å betale 
hvis jeg henter inn kapital til selskapet. 

 

Mikkelsens kronikk skapte debatt, og han har senere fått nærmere beskjed om hva som vil 

skje i hans tilfelle. 

I motsetning til Lars Høie har Mathias Mikkelsen foreløpig bestemt seg for å bli værende i 

Norge. Mikkelsen viser til at en tilsvarende startup i Silicon Valley hadde én million kroner i 

aksjekapital, mens denne verdien var basert på hva investorene trodde selskapet var verdt. 

Aksjer i unoterte bedrifter er det vanskeligste å regne formuesskatt på. Normalt er det 

bokførte verdier minus gjeld. 

I Norge blir det en formuesskatt på om lag 200 000 kroner, før selskapet hadde begynt å 

tjene penger, om vi antar en ligningsverdi på 25 millioner kroner. Et annet eksempel er det 

svenske selskapet Spotify. De to eierne tar ut mellom 500 og 600 000 svenske kroner i lønn i 

året. Aksjene til hver av de to eierne i selskapet er verdt mellom to og tre milliarder dollar. Vi 

vet ikke hva gjelden er, men hadde selskapet vært utviklet i Norge, hadde eierne måttet 

betale et sted mellom 150 og 220 millioner kroner i året i formuesskatt (dollarkurs 8,68). 

Selskapet tjener ikke penger, men forventningene om fremtidige inntekter priser aksjene høyt. 

                                                           
197 www.stortinget.no Fra 2008: ”Etter skatteloven § 17-10 skal formuesskatten settes ned hvis skattyters samlede 
skatter ved endelig ligning overstiger 80 prosent av alminnelig inntekt (80-prosentregelen). Skatt av nettoformue 
over 1 mill. kroner kan likevel ikke settes ned under 0,6 prosent av den overskytende formue.” 
198 Informasjon om Bionor Pharma fra Lars Høie i samtale med Mathilde Fasting. 
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Alternativet for de to eierne om de ble pålagt formuesskatt er enten å selge aksjer eller å 

låne penger. Det ene fører til at de gradvis selger seg ut, det andre fører til en ytterligere 

risiko. Skulle selskapet vise seg ikke å være noe verdt, vil likevel eierne sitte igjen med et lån 

som må betales, dersom det er tatt opp privat. 

Mikkelsen er i dag i samme situasjon som Trolltech var for rundt 15 år siden. I 2000 dro 

Haavard Nord, en av gründerne i Trolltech, selv til USA, og selskapet hentet inn penger i tre 

runder fra internasjonale miljøer, totalt 8,4 

millioner dollar. Nord og medeier Eirik 

Chambe-Eng kom dermed i formues-

skatteposisjon. Verdsettelsen var rundt 500 

millioner kroner, og selskapet hadde da 11 

ansatte. Eierne tok ut lite lønn. Nord løste 

skatteproblemet ved å flytte til USA og 

videreutvikle selskapet der, mens Chambe-Eng hadde 280 000 i lønn og fikk skatteregning i 

Norge. Det førte til at Chambe-Eng måtte låne penger for å betale skatten, i og med at 

selskapet på det tidspunktet ikke tjente penger og ikke hadde noen utbyttekapasitet. Lønnen 

var lav, og alle pengene som ble hentet inn, gikk til investering og utvikling.  

Nord legger til at 2000 var året IT-

boblen sprakk, og mange han 

kjente tapte penger. Flere av dem 

hadde betalt formuesskatt under-

veis, basert på verdivurderinger av 

aksjer som i etterkant viste seg ikke 

å være verdt noe. 

Scatec er, som nevnt tidligere, startet av seriegründeren Alf Bjørseth. Selskapene Scatec 

investerer i, er teknologisk avanserte. De har også industrielle vekstambisjoner som krever 

kapital for eksempelvis å produsere titankomponenter. Investeringene kan raskt komme opp i 

over 100 mill. dollar. Ideene oppstår gjerne i Norge, men kommersialiseres ofte ute. Scatec 

har i dag indirekte 400 ansatte i Norge. Formuesskatten svekker videre investeringer. 

Selskapet har regnet ut at de årlig betaler 25 000 kroner per norske arbeidsplass i formues-

skatt.  Nordmenn er hjemmekjære og er villige til å betale skatt, men både John Andersen og 

Sven Røst i Scatec ser store utfordringer med ulik skattebelastning for utlendinger og 

nordmenn. De mener at den totale skattebelastningen ikke kan være veldig ulik mellom eiere 

i samme land, og ofte i samme bedrift. Norske bedrifter er små, og problemet er å vokse. 

Skattesystemet bør bidra til at bedriftene får vekstkapasitet.  

Det å betale formueskatt når man er 
gründer er som å betale skatt på 
lottogevinsten idet man kjøper et lodd. 
 
Eirik Chambe-Eng om skatteregningen 

Det var absurd å betale formuesskatt som 
mine kolleger måtte låne penger til. Risikoen 
for ikke å lykkes i markedet vi var i, var svært 
høy, og sjansene for at vi ikke skulle få det 
til, var reelle. 
 
Haavard Nord, Trolltech 
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Formuesskatt bidrar også til at gründere blir vannet ut. Andersen og Røst i Scatec 

kommenterer at i en slik situasjon velger noen å selge aksjer for å betale skatt, andre tar opp 

lån. Gründere kommer til Scatec, fordi selskapet har kapital og kompetanse til å gå inn tidlig. 

Det de gjerne spør om, er avtaler for å sikre seg muligheter til å selge aksjer, for dersom 

selskapet blir verdt noe, trenger de likviditet til å betale skatt. ”Gründere og eier er sjelden 

Onkel Skrue, de har verdiene i bedriftene sine.”199 En annen norsk gründer forteller:200 ”Jeg 

må hente inn penger som gründer til min idé. Det viktigste for meg er at jeg eier nok i 

virksomheten min selv til at jeg kan ha kontroll og velge strategi. Jeg ønsker ikke å bli vannet 

ut, men har ikke midler tilgjengelig for å betale formuesskatt. Pengene jeg klarer å skaffe til 

veie, vil bety at jeg får aksjer hvor jeg kommer i formuesskatteposisjon. Likevel vil all kapital 

jeg har i selskapet gå til utvikling av det, og kun en liten lønn vil tas ut om mulig. For i det 

hele tatt å kunne satse, har jeg gått på sparebluss lenge.” Men, ofte blir aksjene verdt noe. 

Selv om det ikke er noen garanti for at gründeren lykkes, må det betales formuesskatt.  

Her er det to viktige momenter. Det ene er ønsket en gründer har om å beholde eierandeler 

når selskapet vokser. Når selskapet ikke tjener penger, kan gründeren ta ut utbytte, altså 

bruke av den kapitalen som er hentet inn for vekst og investeringer, men da må styret 

godkjenne at det kan gjøres. Gründeren kan også selge aksjer, dersom det er noen som vil 

kjøpe. Men det kan for det første være vanskelig, og for det andre betyr det at gründeren 

mister kontrollen over eget selskap. Det siste alternativet er å låne penger. Ofte er det umulig, 

fordi gründeren allerede har pantsatt eiendeler for i det hele tatt å kunne starte opp. 

Ytterligere lån når man er i en vekstfase er både risikoøkende og ofte urealistisk. Oppsparte 

midler, overskudd fra egen drift, lån eller aksjeemisjoner som kapitalkilder er gjerne allerede 

investert i utviklingen av bedriften. 

Det andre er risikoen for å mislykkes for så å sitte igjen med betalt formuesskatt uten formue. 

Det neste eksempelet viser denne situasjonen. Her ble en av eierne nødt til å betale 

formuesskatt av det som viste seg å være en fiktiv formue. Innotech Solar var i sin 

vekstperiode verdsatt høyt. Gründer Håvard Lillebo og medeierne kom i formues-

skatteposisjon.  

 

                                                           
199 Avsnittet om Scatec er basert på samtale med John Andersen og Sven Røst, Scatec (i samtale med Mathilde 
Fasting) 

200 Gründer i samtale med Mathilde Fasting. 
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Aksjer i denne typen selskaper er unoterte og ofte illikvide, noe som betyr at de ikke kan 

selges. Aksjer som ikke kan 

selges, er vanskelig å 

verdsette. Lillebo mener 

at: ”det ikke er noe effektivt 

marked for denne type 

transaksjoner før man er på 

børs, og de aller færreste 

havner der. Det at skatte-

myndighetene da skal opp-

konstruere en verdi på 

aksjene som om de var 

salgbare basert på historisk 

innskutt egenkapital, blir 

derfor som oftest direkte feil.” 

Lillebo understreker at problemet ikke er å betale skatt, men at om man skal ha formueskatt 

bør den innkreves på en reell formue som gir inntekt og kan omsettes, ikke en kalkulert 

formue som ikke kan omsettes.201 

Det siste momentet om formuesbeskatning er 

mer generelt. Investeringer i oppstarts-

bedrifter er risikofylt. Investorer søker ofte 

tryggere og mer likvide investeringer for å 

kunne ha penger tilgjengelig for formuesskatt. 

Haavard Nord solgte sine aksjer i Trolltech i 

2008 og valgte å investere over halvparten 

av pengene i hus og hytter. Han hadde flyttet 

tilbake til Norge og til formuesskatten.  

 

 

 

 

                                                           
201 Håvard Lillebo i samtale med Mathilde Fasting. 

Det var utsikter til at jeg med min eierandel måtte betale 
70 000 kroner i formuesskatt på aksjer som jeg ikke 
kunne selge. 
 
Året før var formuesskatten 10 000 kroner, også denne 

basert på ikke-realiserte verdier.  

Mine aksjer i Innotech viste seg til slutt å bli verdiløse, 

og at jeg da har måttet betale skatt av en fiktiv formue 

underveis, som ikke har vært salgbar, er absolutt 

gründerfiendtlig. 

Gründer Håvard Lillebo 

 

Hadde det ikke vært formuesskatt, 
hadde jeg valgt å investere mye mer 
av pengene mine i verdiskapende 
virksomheter, satt dem i arbeid og 
satset mye mer. 
 
Haavard Nord, Trolltech 
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Gründeren av en teknisk virksomhet som i dag er solgt, har den samme refleksjonen. 

Formuesskatt hindrer risikotakning. I 2013 ble det tekniske konsulentselskapet han med flere 

hadde startet, solgt. Oppgjøret for salget 

ble naturligvis skattlagt som gevinst for de 

tre personlige eierne, og det som ble igjen 

etter skatt, ble formuesbeskattet fullt ut. To 

av dem hadde holdingselskaper der 

balansen ble styrket kraftig, med til-

svarende økning i eierens formue. Disse 

eierne har valgt å beholde gevinsten i sine holdingselskaper og betaler derfor formuesskatt 

av hele salgsbeløpet, mens de personlige eierne først har lagt ut 27 prosent skatt på 

gevinsten. Den som velger å investere i aksjer og fond, sitter med full formue, enten 

personlig eller i holdingselskap, og må ta utbytte eller spise av oppsparte midler hvert år for å 

vedlikeholde sine investeringer. Holdingselskapseierne må ta utbytte uansett om invester-

ingene går bra eller dårlig.  

Gründeren er helt sikker på at om formuesskatten fjernes, vil det føre til en bedre spredning 

av investeringer, både fra selskaper og fra privatpersoner.202  

  

4.2.4 Opsjonsbeskatning av gründere 

I tillegg til formuesskatten er opsjonsbeskatningen et dilemma for oppstartsselskaper. For 

unge, små bedrifter betyr selskapsskatt noe bare dersom de allerede har begynt å gå med 

overskudd. Det handler mye oftere om gründere som ikke kan ta ut lønn eller som må 

pantsette andre eiendeler eller skaffe kapital for å få råd til investeringer som må til for å 

utvikle virksomheten. Men det som ofte er en mulighet, er å gi opsjoner til ansatte. Dersom 

gründerbedriften ikke kan tilby høy lønn, er det ofte en løsning å tilby opsjoner basert på en 

forventing om at selskapet vil begynne å tjene penger. Dette må i dag beskattes. Selskapet 

må løpende utgiftsføre latent arbeidsgiveravgift på verdien av opsjonene. Det fungerer da på 

samme måten som når bedriften må hente inn penger og aksjene blir verdsatt. Skulle 

investorene ha tro på selskapet, vil aksjene også få en verdi som lett kan overstige 

bunnfradraget for formuesskatt. Selskapet kommer i en slags formuesskatteposisjon og må 

utgiftsføre arbeidsgiveravgift basert på forventning om fremtidig inntjening. Når opsjonene 

erklæres, kan arbeidsgiveravgiften (opp til 14,1 prosent) gi en betydelig belastning for 

selskapet. 

                                                           
202 Gründer av teknisk virksomhet i samtale med Mathilde Fasting. 

Dagens formuesskatt vrir 
investeringsviljen over mot enten svært 
risikable prosjekter (siden 
avkastningskravet blir relativt høyt) 
eller mot formuesobjekter med redusert 
ligningsverdi, for eksempel privat 
eiendom. 
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Kolonial.no har vekstambisjoner. Selskapet skal ut av Oslo, inn i nye segmenter og etter 

hvert også vokse utenfor Norge. Det viktigste for selskapet er stabile og gode 

rammebetingelser, og en lavere selskapsskatt ville være første prioritet nå, siden selskapet 

ikke har planer om å betale utbytte de neste årene, og aksjene har lav skattemessig 

formuesverdi. I en utviklingsfase, der Kolonial.no er, er det naturlig å tenke seg at alle midler 

beholdes i selskapet for å kunne brukes til investeringer. Vegard Vik i Kolonial.no mener en 

omgjøring av dagens opsjonsskatteordning vil kunne gjøre det mer attraktivt å gi eierskap til 

de ansatte i en tidlig fase.  

I Solberg-regjeringens gründerplan står det at man ønsker å vurdere ulike virkemidler for å 

styrke insentivene til ansattes medeierskap, herunder aksjer og opsjoner til ansatte.203 Ut 

over generelle henvisninger til hva som er gjort hittil med formuesskatten, er det ingen nye 

skattemessige virkemidler. Regjeringen skriver at: ”Innretningen av skattesystemet påvirker 

lønnsomheten av å investere i Norge og kan påvirke tilgangen på privat kapital for 

gründere.”204 Det betyr at det er Regjeringens melding om skattesystemet og den reformen 

som er ventet som vil være avgjørende for hvordan rammebetingelsene for beskatning av 

norske eiere og gründere vil være i fremtiden. 

 
 
4.3 Politikk for entreprenørskap og innovasjon205 

Kapitalmarkedet for entreprenører og gründere er ikke perfekt, verken når det gjelder tilgang 

til kapital eller til informasjon. I de aller fleste tilfeller får ikke entreprenører finansiering om de 

ikke kan stille med sikkerhet. God kompetanse og risikokapital har vært fremhevet som 

viktige faktorer for å lykkes som gründer gjennom hele denne rapporten.  

En amerikansk analyse fra 2003 har identifisert ulike problemer entreprenører møter. Det er: 

• for lav bevissthet om fordelene med å starte eget selskap 

• for lav bevissthet blant eiere av småbedrifter om fordelene med å hente inn 

ekspertråd fra eksterne rådgivere 

 

                                                           
203 https://www.regjeringen.no/contentassets/05f1305cb2a94a379ff48c2f2c60d688/grunderplan_2015.pdf Dette 
skal gjøres som et ledd i oppfølgingen av Stortingsanmodningsvedtak nr. 398 og 399 (2014–2015). 

204 https://www.regjeringen.no/contentassets/05f1305cb2a94a379ff48c2f2c60d688/grunderplan_2015.pdf 

205 Dette avsnittet bygger i sin helhet på Villeman Vinje og Mathilde Fasting, ”En politikk for styrket gründer- og 
entreprenørskap”, Civitanotat nr. 19, 2015. 



civ i ta-rapport

140 

 

• at finansielle institusjoner overestimerer risikoen ved å tilby fremmedkapital og 

egenkapital til små nystartede bedrifter 

• positive eksterne virkninger for samfunnet ved økt entreprenørskap206 

Den samme analysen trekker også frem eksempler på ulike næringspolitiske virkemidler. 

Den anbefaler i tillegg juridisk og finansiell bistand. De som mottar slik rådgivning, har større 

sjanse for å lykkes.  

Gründerplanen ”Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser” har følgende målsetninger: 

• Bedre tilgang på kapital i tidlig fase 

• Økt tilgang på kompetanse 

• Et mer attraktivt gründerland 

I gründerplanen presenteres det mange tiltak for å nå de tre målene. I denne rapporten er 

det særlig stimulering av vekstorienterte gründere som er viktig. Forslag til tiltak er delt inn i 

skatteinsentiver og risikoavlastning, kompetansenettverk og offentlige matching- og inve-

steringsordninger. Hovedkonklusjonen er at ordningene må dekke et konkret behov 

markedet selv ikke klarer å dekke.   

 

4.3.1 Skatteinsentiver og risikoavlastning 

Skattesystemet bør innrettes slik at det gis bedre insentiver enn i dag til å investere i risiko-

prosjekter, som nyetableringer og innovative foretak, ved at estimert risiko etter skatt 

reduseres. En mulighet er skattefradrag på investerte beløp i startups, en annen mulighet er 

redusert gevinstbeskatning og/eller økt tapsfradrag ved realisasjon av ulike typer 

innovasjons- og omstillingsinvesteringer.207 Innføres noe av dette, må det ikke skilles på 

hvem som står bak investeringen. For nyetableringer mener blant andre Heine Wang i Nokas 

at skattelettelser i etableringsfasen er det viktigste. I den tidlige fasen teller hver krone. 50 

000 kroner kan høres lite ut, men for en bedriftsetablerer kan det være avgjørende. Det er 

                                                           
206 David Storey, Entrepreneurship, Small and Medium Sized Enterprises and Public Policy, 2003, 
http://menon.no/upload/2012/08/08/entreprenorskapets-bidrag-til-okonomisk-vekst.pdf 

207 Finnes slike ordninger i mange OECD-land. Finansdepartementet er ofte negative til særskatteregler, men i 
dette tilfelle er det snakk om stimulans på et område med markedssvikt. 
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stor vilje til å betale skatt når man tjener penger, men vanskelig uten inntjening eller når man 

er i startfasen og må investere.208 

I Civita-notatet ”En politikk for styrket gründer- og entreprenørskap”, argumenteres det for en 

gründerpengeordning. Ordningen er ment å treffe gründere med vekstambisjoner i en 

oppstart- og tidligfase. Likviditet er en utfordring. Oppstartbedrifter har mer enn nok med å 

skaffe kapital, lån i bank er ofte vanskelig på grunn av krav til sikkerhet og til betalings-

historikk, og den kapitalen som skaffes til veie, skal brukes til investeringer.209 

Forskning og empiri innen såkornvirksomhet viser at ”drip-feeding”, det vil si å gi mindre 

beløp med høyere frekvens, knyttet til oppnåelse av bestemte milepæler, ofte fungerer bedre 

enn store, sjeldne utbetalinger, dersom man vil oppnå fremdrift og måloppnåelse. Gründer-

pengeordningen kan følge samme drip-feeding-prinsippet. En mentorkomité bør bistå med 

kommersiell og relevant kompetanse, sikre kontroll med støtten, det vil si nedjustere eller 

avvikle, dersom ikke fremdrift følges. Det beste vil være om eksisterende private 

kompetansenettverk benyttes i denne rollen. 

 

De viktigste fordelene er økt sikkerhet for livsopphold i en fase der gründere arbeider med 

utvikling av bedriften. Det er risikoavlastende for gründerne, men også for investorene, som 

sikres at pengene ikke bare går til lønninger, men til investeringer i utvikling av 

virksomhetene.  

  

 

4.3.2 Kompetansenettverk 

Det er ofte mye usikkerhet, både om fremtidige markeder og bedriftsinterne forhold, når en 

bedrift starter opp. Denne usikkerheten er spesielt stor for innovasjonsfokuserte bedrifter 

med lang utviklingshorisont og store globale ambisjoner. Denne informasjonsmangelen 

skaper situasjoner med markedssvikt – samfunnet er tjent med at slike bedrifter starter opp, 

men det er ofte ikke privatøkonomisk rasjonelt å investere i dem. Dette er en av hoved-

grunnene til at det offentlige over tid har utviklet seg til å bli en stor og mangfoldig 

virkemiddelaktør.  

                                                           
208 Heine Wang i samtale med Mathilde Fasting. 

209 Mer om detaljene i en gründerpengeordning finnes i Vinje og Fasting, ”En politikk for styrket gründer- og 
entreprenørskap”. 
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I forlengelsen av gründerpengeordningen vil det være fordelaktig om mottakere av gründer-

penger knyttes til relevante kompetansemiljøer, som f.eks. kan bidra med kommersiell eller 

juridisk kompetanse. Det vil øke ressursene og kompetansen bedriften kan trekke på og 

fungere som et kvalitetsstempel. Disse miljøenes viktigste oppgave er å skaffe kommersielle 

nettverk og bidra med kommersiell og juridisk kompetanse. 

Tiltakene i gründerplanen fanger opp flere av forholdene som påpekes i den amerikanske 

undersøkelsen ovenfor, særlig gjelder det de to første punktene; kjennskap til å starte bedrift 

og rådgivning. Gjennom å støtte oppstartsmiljøer, møteplasser, idélaboratorier, forenkle 

prosedyrer og digitalisere tjenester, er målet å bidra til nettverk og kompetanse for gründere. 

Gründerhus, næringslivsorganisasjoner eller lokale banker som fasiliterer møteplasser og 

bidrar til etablering av nettverk og til muligheter for utveksling av kompetanse er også viktig. 

Særlig er nettverk av eksisterende bedrifter viktig for nyetablerere, gründere, bedrifter som 

skal omstille eller som skal satse videre.  

For at en bedrift skal lykkes, må kapital kombineres med kommersialiseringsevne og 

bransjefaglig kompetanse. Private eiere som er aktive, kompetente eiere, spesielt i ikke-

børsnoterte bedrifter, bidrar derfor ofte både med kapital, kompetanse og nettverk.  

Hva skal så til for å få flere selskaper som lykkes? Tidligere gründer Haavard Nord peker på 

flere forhold: 

• Det må legges til rette for startup-miljøer, som f.eks. Mesh og StartupLab eller 

tilretteleggermiljøer som Oslo Business Region. 

• Det må være opp til miljøene selv å drive frem de beste selskapene, og 

rammebetingelsene må være generelle. 

• Investormiljøer og gründermiljøer, inkludert forskningsmiljøer, må bringes sammen. 

Investorene forstår ofte ikke gründerne, og gründeren, særlig om de er forskere, 

klarer ofte ikke å kommunisere hva de faktisk skal selge. Det er kommunikasjonssvikt 

mellom kapital, idé og markedsføring eller kommersiell forståelse. 

• Nords erfaring, etter åtte år i Silicon Valley, er at de gründerne som gjør det best, er 

de som ”prater med kunder” og  som kan selge ideene sine. I USA og i California var 

det gründerne som var rollemodeller, og som man var stolte av. 
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• Selv om vi snakker mye om gründerskap i Norge i dag, lurer Nord på om vi egentlig 

er risikoaverse. Han mener vi trenger rollemodeller, dvs. gründere å se opp til.  

• Norske gründere må reise ut om de har internasjonale ambisjoner, men de må kunne 

komme hjem igjen. Flere gjør ikke det: Opera Software-gründer Jon von Tetzchner, 

Meltwater-gründer Jørn Lyseggen og Zoomit.com- og Kelkoo-gründer William 

Klippgen er alle eksempler på det.210 

Som Nord, mener Anne Worsøe i Oslotech at det er avgjørende å tenke internasjonalt om 

man har vekstambisjoner, enten gjennom partnerskap eller egen internasjonal erfaring. 

Norden er et marked på 28 millioner mennesker, og selv det kan være for lite for et selskap 

med vekstambisjoner.211  

 

4.3.3 Matching- og investeringsordninger  

Aktive eierfond investerte i 2014 kun 35 mill. kroner i bedrifter i såkornfasen, mens det ble 

kanalisert 103 mill. kroner til tidligere kjøpte såkornsbedrifter. Gründerplanen legger opp til 

styrking av pre-såkornfond med 100 millioner kroner og etablering av to nye landsdekkende 

såkornfond, som skal være operative i 2016 med til sammen 300 millioner kroner. Dette er 

positivt. Bedre og flere kapitaliserte såkornfond og pre-såkornfond, gjerne etter matching-

prinsipper, vil gjøre det enklere å få finansiering. 

Siden de unge, nystartede bedriftene er en svært viktig motor for vekst i sysselsetting og nye 

arbeidsplasser, burde det være en politisk prioritet å kanalisere kapital inn i disse. Det gir en 

samfunnsgevinst om flere lykkes med å skape vekstbedrifter. Dette kan oppnås ved at det 

offentlige tar ansvaret for å utføre direkteinvesteringer i risikable prosjekter, men det er bedre 

å legge til rette for økt privat investering i slike prosjekter, da private løsninger både har et 

større potensial og i større grad også utløser relevant kompetanse.  

Et annet virkemiddel, som er sterkt etterspurt fra private investormiljøer, er en statlig 

matchingordning for godkjente prosjekter eller kapitalmiljøer.212 Det vil si at en privat inve-

stering utløser en tilsvarende statlig investering til samme betingelser som de private får. 

Denne risikospredningen øker kapitaltilgangen og gjør det mer attraktivt for private investorer 

å investere deler av kapitalen i mer risikofylte prosjekter. 

                                                           
210 Haavard Nord i samtale med Mathilde Fasting. 

211 Anne Worsøe i samtale med Mathilde Fasting. 

212 MESH/Norsk Venturekapitalforening, konferansen ”Mer privat risikokapital i Norge”, 18.03.15. 
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Som gründer har Vegard Vik synspunkter på hva som fungerer for startup-selskaper. Han 

mener investor-matching av investormidler i en tidlig fase vil fungere. Det kan for eksempel 

skje ved at offentlige midler matcher private investeringer med 50 eller 100 prosent på 

toppen av investorenes midler, men uten at det offentlige krever eierandel. Da blir de 

offentlige midlene enten ren støtte eller et rentefritt lån. Derved kan gründere beholde 

eierandel gjennom den første fasen. Det vil styrke selskapet gjennom ”finansieringstørken” i 

såkornfasen. Det er en fase det ofte er svært vanskelig å få investeringer i, både fordi 

risikoen er høy og fordi selskapet ikke tjener penger (ennå). Skal offentlige midler brukes for 

å sikre nyskaping og omstilling, er dette fasen de bør konsentreres om.213 

En slik matchingordning vil naturligvis kreve en mekanisme som sørger for at ikke hvem som 

helst kan få matchet investeringen sin i hva som helst. Dette kan enten være en form for 

prekvalifisering av investorer, slik at de som har denne kvalifiseringen automatisk får matchet 

sine investeringer, eller det kan være kvalifisering av prosjekter, altså at en instans som for 

eksempel Innovasjon Norge velger ut prosjekter med potensielt høy samfunnsmessig gevinst 

for Norge, og åpner for at de som investerer i disse selskapene, får matchet sine inve-

steringer. Den britiske matchingordningen er eksempelvis basert på at private investorer 

velger ut prosjekter etter gitte, generelle kriterier. I Sverige har man en såkornordning som 

utløser matchet støtte (med maksimumsgrense) om gründeren selv kommer med 50 prosent 

egenfinansiering. 

Til sist har flere land åpnet for alternative finansieringsformer, som crowdfunding og låne-

garantiordninger. Lånegarantiordninger fungerer slik at banken har gitt tilsagn om lån, 

dersom sikkerhet kan stilles. Lånegarantiordningen vil da tilby sikkerhet mot en ekstra premie, 

og kunne dekke fra 70 til 85 prosent av tapet dersom entreprenøren ikke lykkes. 

  

                                                           
213 Vegard Vik i samtale med Mathilde Fasting. 
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5. OPPSUMMERING  

 

Privat eierskap er grunnleggende viktig for verdiskapingen. Det er avgjørende hvordan eiere 

utøver eierskap. Det er viktig at en bedrift har riktig eier. Rammebetingelsene må være slik at 

privat, norsk eierskap og gründerskap stimuleres. 

Det finnes også mange ulike eierstrategier. Det vesentlige er at eierskap er en value added, 

som øker verdiskapingen og som er avgjørende for bedriftsutviklingen. Det er viktig at man 

som eier tilfører noe, har eierskapskompetanse, det vil si er god til å eie, og vet hvorfor man 

eier akkurat den bedriften. Eieren må ha en strategi med sitt eierskap. Hele tiden bør målet 

være å bidra til verdiskaping for bedriften. 

Holdninger til privat eierskap og verdiskaping er viktig. Det er fundamentalt at forståelse og 

anerkjennelse av den private eierrollen er til stede i et samfunn. Det er flere eiere som peker 

på at holdninger til privat eierskap påvirker motivasjonen, f.eks. de negative holdningene 

som gjerne fremkommer i den politiske retorikken. Det er til ettertanke når en eier formulerer 

det slik: ”Det er ingen takknemmelighet for at noen satser, tar risiko og skaper verdier og 

arbeidsplasser i Norge eller at man verdsettes som eier. Vi som norske eiere er nesten blitt 

et skjellsord.” Om et slikt bilde fester seg når man fremover er avhengig av omstilling i 

eksisterende virksomheter og av at mennesker ønsker å starte virksomheter, er det uheldig.  

Et underkommunisert poeng i den norske debatten er forholdet til risiko og til tap. Skal man 

lykkes med å skape nye bedrifter, må det holdningsendringer til i måten vi ser på dem som 

ikke lykkes. Når de som mislykkes blir ”untouchable”, henges ut eller mister muligheten til å 

starte på nytt, går mye erfaring tapt, og flere vil vegre seg mot å prøve. 

Utfordringen er å styrke det private eierskapet. Problemet er ikke kapital, men riktig kapital. 

En frisk økonomi har en god match mellom eiere og bedrifter. Det er vesentlig å sørge for at 

kapital møter risiko og verdiskaping.  

Stabile rammebetingelser og regler er også viktig for etablering og utvikling av eierskap. Når 

helheten er god, bidrar det til verdiskaping. 

Eierskap er også samfunnsansvar. I første rekke har man et ansvar overfor de bedriftene 

man eier eller har eierandel i, og dermed også i det samfunnet de opererer i.  
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Konklusjoner som er trukket, og eventuelle feil og mangler som måtte forekomme, står for 

forfatterens regning. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbake-

melding, slik at vi kan rette opp og justere. Forfatteren kan kontaktes på mathilde@civita.no. 
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Denne rapporten viser noen av de merverdiene lokal og kompetent kapital og aktivt 
eierskap tilfører norsk verdiskaping, næringsliv og arbeidsplasser. Rapporten belyser 
hvorfor norsk privat eierskap og kapital bidrar til innovasjon og bedriftsutvikling. 
Rapporten bygger på intervjuer med rundt 50 eiere, gründere og investorer, og den 
inkluderer små og store eiere. 
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