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Blant de 500 største selskapene i Norge er 149 familieeide  
Av Ingrid Ree Glastad og Simone Møkster (august 2019) 

 

Kapital publiserte i slutten av juni en liste over de 500 største bedriftene i Norge. Inspirert av 
Family Business Index med oversikt over de 500 største familieeide selskapene i verden, har 
vi vurdert familiebedrifters tilstedeværelse på denne listen. Vi vet fra databasen til BI at det 
er 80.000 familieeide bedrifter i Norge, og at familiebedrifter relativt sett er mindre enn de 
som ikke er familieeide. Statlig eierskap er dominerende i Norge. Equinor, som er øverst på 
listen, representerer så mye som 16% av den totale omsetningen til de 500 største selskapene. 
Den første familieeide bedriften er på femte plass.   

I gjennomgangen av Kapitals liste valgte vi å bruke definisjonen til BI på hva som betegnes som 
en familiebedrift. Ifølge BI må minst 50% av eierne av en familiebedrift være relatert gjennom 
blodsbånd eller giftemål. I vår liste har vi også tatt med bedrifter som er eid av flere familier 
sammen. Det finnes flere ulike definisjoner på familiebedrifter. Family Business Index 
utarbeides av EY og University of St. Gallen, og har fire norske bedrifter på listen. Family 
Business Index definerer en privat bedrift som familieeid hvis 50% av bedriften er eid av en 
familie, mens for børsnoterte bedrifter må 34% være eid av en familie. Om vi hadde anvendt 
samme kriterier som Family Business Index, hadde antallet familieeide bedrifter på listen vært 
større. Vi har også fokusert på norsk eierskap i vår vurdering. Blant annet Danske Jysk eller 
Svenske IKEA, som begge er på listen til Kapital, er således ikke inkludert. Stiftelse eller 
samvirke er heller ikke inkludert, selv om samvirkeeiere kan være familiebedrifter.   

Ifølge Kapital sin liste har de 500 største selskapene en total omsetning på 4 025 mrd og en 
total sysselsetning på 875 000. Av dette utgjør de 149 familieeide bedriftene en omsetning på 
828 mrd og sysselsetter 264 633 personer. Familiebedriftenes andel av omsetning til de 500 
største bedriftene utgjør 20.6% og sysselsetning 30.2%.  

 Omsetning 2018 Ansatte 2018 

Total (Kapitals 500 største) 4 025 mrd 875 000 

Familieeide  828 mrd 264 633 

 

Funnene viser nok en gang at familieeierskap er viktig for verdiskapning og sysselsetning i 
Norge! Det er også gøy å se at 38 av selskapene nevnt i Kapital er medlemmer av Family 
Business Norway. Bedriftseiende familier har mye å være stole av og vi håper dere fortsetter 
å være langsiktige, dedikerte og engasjerte eiere! 
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