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VEKST OG INTERNASJONALISERING I NORSKE STORFORETAK  

 

 

 

Innledning 

De siste 25 årene har stadig flere norske storforetak kjøpt og etablert datterselskap i 

utlandet. Dette er ikke noe særnorsk fenomen. Det gjelder storforetak i alle de nordiske 

landene. Denne utviklingen er nærmere dokumentert i Heum et al. (1993) og Braunerhjelm 

et al. (2010).  

Disse studiene har fokusert på vekst og internasjonalisering i de til enhver tid 30 største 

foretakene med næringsvirksomhet i Norge. De største er valgt ut og rangert etter antall 

ansatte på konsernnivå, dvs. hvor mange som er sysselsatt i foretakets samlete virksomhet 

rundt omkring i verden. Vekst er målt ved å sammenlikne antall sysselsatte som disse 

foretakene har globalt. Internasjonalisering er målt ved å se på hvor stor andel av 

omsetningen som er utenfor Norge, og andelen sysselsatte som et foretak har i utlandet. 

Salg i utlandet er et uttrykk for i hvilken grad foretakene konkurrerer i internasjonale 

produktmarkeder. Andel ansatte i foretakets utenlandske enheter er et uttrykk for i hvilken 

grad foretaket er engasjert med produksjon og andre verdiskapende aktiviteter i flere land, 

dvs. i hvilken grad de opererer som multinasjonale foretak med opprinnelse i Norge. 

I den første studien (Heum et al., 1993) var oppmerksomheten på de 30 største industri-

foretakene; den andre (Braunerhjelm et al., 2010) inkluderte også de 30 største foretakene i 

Norge i privat sektor. For de største industriforetakene har vi sammenliknbare opplysninger 

som dekker perioden fra 1975 til 2006; for de største i privat sektor foreligger opplysninger 

bare for årene 1996 og 2006. 

Hensikten med dette notatet, som er utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet i 

forbindelse med Holden III-utvalget, som fokuserer på utfordringer for lønnsdannelsen av 

nye makroøkonomiske utviklingstrekk, er å ajourføre disse opplysningene til i dag, dvs. vi 

henter inn opplysninger for 2012. 

I det følgende beskrives kort tilnærmingen som er fulgt. Deretter ajourføres de nevnte 

opplysninger, først for de 30 største industrikonsernenes vedkommende, dernest for de 30 

største konsernene i privat sektor i Norge. 12 av de største industrikonsernene inngår også 

blant de 30 største i privat sektor i 2012.  

I forlengelsen av denne gjennomgangen, som viser at internasjonalisering er et trekk som i 

stor grad preger store foretak som er utsatt for sterk internasjonal konkurranse, drøftes kort 

hva som driver foretakenes investeringer i utlandet.  
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Tilnærming 

Vi har tatt utgangspunkt i sekundærdata for å identifisere de største foretakene i Norge. For 

2012 brukte vi oversikten over de 500 største selskapene i Norge i Dagens Næringsliv. Denne 

er utarbeidet av Proff Forvalt med basis i regnskapsopplysninger som er levert registrene i 

Brønnøysund. Herfra henter vi opplysninger om antall ansatte og omsetning. Disse 

opplysningene kvalitetssikres, først ved å konsultere foretakenes nettsider og informasjon 

som finnes der i årsberetninger og annen offentlig tilgjengelig informasjon, dernest i direkte 

kontakt med informasjonsansvarlige i foretakene. Den opprinnelige oversikten er langt fra 

fullstendig og heller ikke uten feil. 

Gjennomgangen på nett gir gode holdepunkter for å fordele virksomheten i mange av 

konsernene mellom Norge og utlandet, men langt fra for alle. Derfor er foretakene også 

kontaktet på telefon, hvor vi har fått nærmere opplysninger om hvordan sysselsettingen i 

konsernene fordeler seg mellom enheter lokalisert i Norge og i utlandet, og tilsvarende 

hvordan omsetningen fordeler seg mellom kunder i Norge og i utlandet.  

I tilnærmingen bruker vi de konsolideringsprinsipper som foretakene selv bruker. Den kan 

variere mellom foretak uten at vi har mulighet for å korrigere det. Sysselsettingstallene skal 

ideelt sett fange inn antall årsverk blant egne ansatte pr. 31.12. Men i selskap hvor 

deltidsstillinger er lite utbredt, forekommer det nok at opplysningene i stedet gjelder antall 

ansatte og ikke årsverk. Det har ikke store praktiske konsekvenser. For ordens skyld; innleid 

personell fra andre foretak skal ikke være inkludert i sysselsettingstallene. 

En utfordring knytter seg imidlertid til store foretak med omfattende franchise-virksomhet. 

Det er ikke uvanlig at de rapporterer samlet sysselsetting under foretakets merkenavn selv 

om deler av sysselsettingen i juridisk forstand ikke er et ansettelsesforhold i foretaket, men i 

et annet selvstendig selskap som driver sin virksomhet innen rammen av franchise-avtaler 

med foretaket. Det har ikke vært mulig å rydde opp i det innenfor rammen for dette 

prosjektet. 

Opplysninger er hentet inn for alle foretak uansett eierforhold. Det betyr at også 

utenlandskeide foretak regnes som norske foretak når de har virksomhet i Norge. Men da 

regner vi bare inn virksomheten i Norge og datterselskap som dette norskregistrerte 

selskapet måtte ha i utlandet. Mor- og søsterselskap regnes selvsagt ikke inn. 

Når det gjelder klassifiseringen av hvilke foretak som skal regnes som industrikonsern, er det 

en skjønnsmessig betraktning som ligger til grunn. Tanken er at minst halvparten av 

konsernets verdiskaping skal falle inn under næringsgrupperingen «industri» 

(manufacturing). Her mangler vi eksakte opplysninger å bygge på. Foretakene som er 

inkludert som industrikonsern, er vist i Vedlegg, Tabell V1.  



 
SNF Arbeidsnotat nr. 39/13 

 

3 
 

Når vi fokuserer på de største i privat sektor, har vi ekskludert selskap som tilbyr offentlig 

tjenesteproduksjon i ganske bred forstand. Her er det selskap som definisjonsmessig er store 

nok til å regnes blant de aller største i Norge, og som kanskje ville vært klassifisert som en 

del av privat sektor i andre land. Posten Norge med over 20.000 ansatte og Norges 

Statsbaner AS med over 13.500 ansatte er to eksempler. Helseforetakene kan også falle i 

denne kategorien. Selv om det tas hensyn til at det er mange deltidsstillinger i helse-

foretakene, er Helse Sør-Øst ventelig nesten dobbelt så stor målt etter antall årsverk som 

Telenor, som er det største selskapet i privat sektor. Minst av helseforetakene er Vestre 

Viken Helse, som i 2012 hadde om lag 9.500 ansatte (men ventelig noe færre årsverk). Alle 

helseforetakene ville derfor forsvart en plass blant de største foretakene uansett nærings-

tilhørighet i Norge. Men de er ikke med i denne studien. 

 

 

De 30 største industriforetakene 

Vekst 

 

Fra 1975 og frem til midt på 1990-tallet vokste de største industriforetakene med nærings-

messig forankring i Norge ganske sterkt når de måles etter totalt antall ansatte, og det var 

særlig de største blant de største som ekspanderte. Deretter har den samlete sysselsettingen 

i de til enhver tid største industrikonsernene falt. De norske totaltallene påvirkes imidlertid 

meget sterkt av utviklingen i ett selskap, Kværner. Kværner med 12.700 ansatte i 1990, 

ervervet Trafalgar House, som var mange ganger større, og hadde over 71.000 ansatte i 

1996. Kværner fikk imidlertid snart store problemer og måtte avhende virksomhet. I 2000 

var antall ansatte mer enn halvert til 34.000. Problemene fortsatte, og i 2006 var ikke 

Kværner lenger et selvstendig selskap. De resterende delene av Kværner er en del av Aker-

konsernet. 

 

De 30 største industriforetakene i 2012 er vist i Vedlegg, Tabell V1. I gjennomsnitt 

sysselsetter de noe over 6.000 årsverk. Størst er Orkla med i underkant av 30.000 ansatte, 

mens nr. 30 på listen (TTS Group) kun har vel 1.000. I internasjonal sammenheng er det få av 

de største norske selskapene som kan regnes for særlig store. 

Samlet sett har de 30 største i 2012 mindre omfattende virksomhet målt etter antall ansatte 

enn hva de 30 største hadde i årene foran (Tabell 1). Det gjelder selv om Kværner holdes 

utenfor. Det er særlig den samlete virksomheten til de til enhver tid 10 største som har fått 

mindre omfang. Sammenliknet med 2006 skyldes det bl.a. at Aker har solgt det tidligere Aker 

Yards, og at flere store selskap i økende grad rendyrket sine kjerneområder, slik eksempelvis 

Orkla har konsentrert seg om sin merkevareindustri og derfor bl.a. har avhendet Elkem. 
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Tabell 1: Antall ansatte i de 10 og 30 største industrikonsernene som driver 

næringsvirksomhet fra Norge, 1975-2012. Antall i 1000 

 

 1975 1980 1985 1990 1996 2000 2006 2012 

10 største 

11-30 største 

  69 

  45 

  76 

  47 

  86 

  49 

112 

  43 

184 

  48 

165 

  39 

149 

  44 

130 

  53 

30 største 114 123 135 155 232 204 193 183 

 

 

Internasjonalisering 

Foretakenes internasjonalisering belyses ved å se på to sentrale forhold vedrørende 

foretakenes virksomhet. Vi har for det ene sett på hvor stor andel av omsetningen i hvert av 

de 30 største industriforetakene som er til kunder i utlandet. Det sier noe om i hvilken grad 

foretaket orienterer seg internasjonalt når det opparbeider sine markeder. Dernest har vi 

sett på hvor stor andel av foretakets medarbeidere som er ansatt i enheter som foretaket 

hadde etablert i utlandet. Sysselsettingstall er i denne sammenheng å forstå som en 

indikator på foretakenes investeringer og produksjon/verdiskaping i utlandet.  

Andre dimensjoner kunne også vært trukket inn, som i hvilken grad industriell FoU 

internasjonaliseres (Heum og Ylä-Anttila, 2000). Internasjonalisering av FoU, og av 

hovedkontorfunksjoner, er ofte fortolket som at foretakene løsriver seg fra land og 

kunnskapsmiljøer hvor de har sin opprinnelse. De blir globale aktører uten spesiell nasjonal 

forankring. Data for å belyse slike forhold er imidlertid vanskeligere tilgjengelig og er ikke 

forsøkt innhentet i forbindelse med denne studien. 

 

Det fremgår av Tabell 2 at de største industrikonsernene lenge har orientert sitt salg mot 

kunder i utlandet, og det i ganske betydelig grad. Men inntil slutten av 1980-årene var dette i 

all hovedsak basert på eksport av varer som ble produsert i Norge. Fra 1990 er imidlertid en 

stadig større del av foretakenes produksjon (sysselsetting) også i utlandet, hvilket betyr at de 

største industrikonsernene har utviklet seg til å bli multinasjonale foretak med opprinnelse i 

Norge. 

De største foretakenes salg i utlandet er omfattende, men har holdt seg på omtrent samme 

relative nivå de siste 15 årene. I gjennomsnitt har 70 % og vel så det av storforetakenes salg 

vært til markeder utenfor Norge siden midt på 1990-tallet.  
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Tabell 2:  De 30 største industrikonsernenes salg og sysselsetting i utlandet, 1975-2012. 

Prosent av deres samlete omsetning og totalt antall ansatte 

 

 1975 1980 1985 1990 1996 2000 2006 2012 

Salg i utlandet, % av samlet 

omsetning 

  48   54   59     64   74   78   76     70 

Sysselsetting i utlandet, % av totalt 

antall ansatte 

    6     9   14     34   57     59   61     64 

 

Mer bemerkelsesverdig er den relative veksten i omfanget av produksjon som 

storforetakene har i utlandet. Frem til slutten av 1980-årene hadde de aller fleste av de 

største industriforetakene mesteparten av sin produksjon i Norge: Andelen sysselsatte som 

de største industriforetakene i Norge hadde i enheter i utlandet, var i gjennomsnitt ganske 

beskjedent. Men så økte foretakenes virksomhet i utlandet sterkt. Allerede midt på 1990-

tallet hadde de i gjennomsnitt like mange ansatte i Norge som i utlandet. I 2012 har de 30 

største i gjennomsnitt nesten dobbelt så mange i enheter i utlandet som i Norge. Men selv 

om mesteparten av foretakenes produksjon skjer utenfor Norge, er det likevel mange av 

disse som ikke har større aktivitet i noe annet land enn det de har i Norge.  

Denne fremveksten av multinasjonale foretak med opprinnelse i Norge fremgår klarere i 

Tabell 3 hvor de 30 største industrikonsernene er fordelt etter hvor stor andel av salget som 

er utenfor Norge, og deretter etter hvor stor del av sysselsettingen som er i enheter som de 

største foretakene har lokalisert til utlandet.  

 

Tabell 3:  De 30 største industrikonsernene etter hvor stor andel av salget og 

sysselsettingen som er i utlandet, 1980-2012. Antall konsern 

 

 1980 1990 1996 2000 2006 2012 

Salg i utlandet, % av samlet omsetning 

  0-10 % 

11-30 % 

31-50 % 

51 %- 

 

    4 

    5 

  10 

  11 

 

    2 

    6 

    4 

  18 

 

    1 

    2 

    2 

  25   

 

    3 

    2 

    1 

  24 

 

    4 

    1 

    3 

  22 

 

    3 

    1 

    4 

  22 

Sysselsetting i utlandet, % av totalt antall ansatte 

  0-10 % 

11-30 % 

31-50 % 

51 %- 

 

  22 

    6 

    2 

    0 

 

  11 

    5 

    8 

    6 

 

    6 

    5 

    8 

  11 

 

    6 

    5 

    2 

  17 

 

    9 

    2 

    3 

  16 

    

    6 

    2 

    5 

  17 
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I 1980 var det bare en tredel (11) av de 30 største industriforetakene som hadde større 

omsetning i utlandet enn i Norge. Dette var i hovedsak foretak som drev med kraftkrevende 

industriproduksjon (gjødsel, metaller, treforedling), dvs. de store eksportforetakene. De 

fleste foretakene produserte i Norge og hadde i vesentlig grad Norge som marked for sine 

produkter. 

Det er også et faktum at alle de 30 største industrikonsernene den gang hadde hoved-

tyngden av sine ansatte i enheter i Norge. Over to tredeler (22) hadde over 90 % av sine 

ansatte i enheter lokalisert til Norge.  

I årene deretter har dette bildet endret seg ganske fundamentalt. Siden 2000 har over 

halvparten av de 30 største industrikonsernene hatt flere ansatte i utlandet enn de har hatt i 

Norge, og dette gjelder også i 2012.  

Samtidig er det over tid blitt stadig færre av de største industrikonsernene som nærmest 

utelukkende har sin produksjon i Norge. I 2012 er det færre blant de 30 største enn noe 

tidligere år. Men fortsatt er det en håndfull som har så å si alle sine ansatte i enheter som er 

lokalisert til Norge.  

 

Fordeling av veksten mellom virksomhet i Norge og i utlandet 

Det fremgår av det foregående at de største industrikonsernenes vekst og inter-

nasjonalisering har gått hånd i hånd. I Tabell 4 har vi fordelt sysselsettingstallene for de 30 

største mellom enheter de har i Norge og i utlandet.  

 

Tabell 4:  Sysselsettingen i de 10 og 30 største industrikonsernene fordelt på enheter de 

har i Norge og i utlandet, 1975-2012. Antall i 1000 

  

 1975 1980 1985 1990 1996 2000 2006 2012 

10 største 

   Norge 

   Utlandet 

  69 

  64 

    5 

  76 

  68 

    8   

  86 

  64 

  12   

112 

  70 

  42   

184 

  68 

116 

165 

  65 

100 

149 

  52 

  97   

  130 

    40 

    90 

11-30 største 

   Norge 

   Utlandet 

  45 

  43 

    2 

  47 

  43 

    4 

  49 

  42 

    7 

  43 

  33 

  10 

  48 

  32 

  16 

  39 

  19 

  20 

  44 

  24 

  20 

    53 

    26 

    27 

30 største 

  Norge 

  Utlandet 

114 

107 

    7 

123 

111 

  12 

135 

106 

  19 

155 

103 

  52 

232 

100 

132 

204 

  84 

120 

193 

  76 

117 

  183 

    67 

  116  
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Det fremgår tydelig på totalen at veksten for de 30 største målt etter antall ansatte i sin 

helhet har skjedd i utlandet. Frem til midt på 1990-tallet var antall ansatte de hadde i Norge 

ganske konstant på rundt 100.000. Men deretter har omfanget av virksomhet som de til 

enhver tid 30 største har i Norge, blitt stadig mindre. Denne utviklingen gjelder også når vi 

ser på virksomheten til de største i 2012. De 30 største sysselsetter over 30 % færre i Norge i 

2012 enn de gjorde i 1996. 

Innen gruppen av de 30 største foretakene er det noen variasjoner. Frem til 2000 var det 

særlig virksomheten i Norge for de 11-30 største industrikonsernene, som falt, mens den 

økte nesten tilsvarende i utlandet. Siden da har den også økt noe i Norge. For de 10 største 

holdt antall ansatte seg ganske stabilt i Norge frem til år 2000, mens antall ansatte som de 

hadde i sine utenlandske enheter, vokste kraftig. I 2006 falt imidlertid antall ansatte i Norge 

også for de 10 største industrikonsernene, og de 10 største i 2012 har færre sysselsatte i 

Norge enn de største noen gang før har hatt. Antall ansatte som de 10 største har i utlandet, 

har også sunket noe de senere årene, men langt fra så sterkt som deres sysselsetting i 

Norge.  

 

De største industriforetakenes ankerfeste i Norge  

Figur 1 viser hvordan hvert av de 30 største industrikonsernene i Norge plasserer seg når de 

klassifiseres etter hvor stor andel av deres sysselsetting og omsetning som er i utlandet. Salg 

i utlandet er vist langs den vertikale aksen og sysselsatte i utlandet langs den horisontale. 

Grensedragninger er gjort for hver tredel, slik at sørvestre hjørne viser foretak med over to 

tredeler av sin omsetning og sysselsetting i Norge, mens foretakene i det nordøstre hjørnet 

har over to tredeler av omsetningen og sysselsettingen i land utenfor Norge. 

I alt er det 16 av de 30 største industriforetakene som har to tredeler eller mer av 

omsetningen sin i utlandet, dvs. at kunder i utlandet avtar minst dobbelt så mye av 

omsetningen som kunder i Norge. Tilsvarende er det 16 av de 30 som har over to tredeler av 

sine ansatte i enheter som er lokalisert utenlands. De har med andre ord mer enn dobbelt så 

mange ansatte utenfor Norge som i Norge. 

Over en tredel (12) plasserer seg i det nordøstre hjørnet med over to tredeler av både 

omsetning og sysselsetting i utlandet. Deres verdiskapende virksomhet må virkelig 

klassifiseres som å være globalt rettet i den forstand at hovedtyngden av verdiskapende 

aktiviteter må skje i andre land enn Norge.  

Faktisk er det over en tredel (12), som har tre ganger så mange ansatte i utlandet som i 

Norge, dvs. andelen sysselsatte i utenlandske enheter er 75 % eller høyere. Det gjelder Orkla, 

Hydro, Kongsberg Automotive, Vard Group, Yara, Jotun-gruppen, Cermaq, REC, Tomra, 

Elopak, Laerdal Medical og TTS Group. Disse har hovedkontorfunksjoner i Norge. Men 
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innenfor segmenter av virksomheten, kan konsernansvar for noen også ligge i utlandet. Det 

samme gjelder for FoU. Disse foretakene har derfor i større grad enn foretak med en relativt 

større del av virksomheten sin i Norge, teknologibaser og ankerfester flere steder i verden.  

 

Ekornes Kongsberg Gruppen 
Elkem 
Nammo 

Hydro 
Kongsberg Automotive 
Yara 
Jotun-gruppen 
Norske Skog 
REC 
Tomra 
Elopak 
Kverneland 
Scana 
Laerdal Medical 
TTS Group 

Rolls Royce Marine 
ABB 

Aker 
FMC Kongsberg Subsea 
Moelven 

Orkla 
Vard Group 
Cermaq 
Rieber & Søn 
 
 
 
 
 
 
 

Nortura 
Tine 
Aibel 
Siemens 
Bergen Group 
 
 
 
 
 
 

  

                33 %          67 % 

               Andel ansatte i enheter i utlandet 

Figur 1: De 30 største industrikonsernene fordelt etter andel sysselsetting og salg i utlandet. 

Sysselsetting i utlandet (horisontal akse) og salg i utlandet (vertikal akse). 

Grensedragninger på mindre enn en tredel og mer enn to tredeler. 
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Det er i alt 8 av de 30 største industriforetakene som har mer enn dobbelt så høy 

sysselsetting i Norge som i utlandet. De kan således antas å ha hovedtyngden av sine 

verdiskapende aktiviteter i Norge, og har dermed en relativt sterkere forretningsmessig 

tilknytning til Norge. Disse betjener i ulik grad utenlandske markeder. Ekornes, Rolls Royce 

Marine og Siemens har alle relativt omfattende salg til utlandet, mens det i mindre grad er 

tilfelle for de 5 foretakene i det sørvestre hjørnet. Det gjelder særlig Nortura, Tine og Aibel. 

Siemens og Bergen Group har tett oppunder en tredel av omsetningen utenlands.  

Sterk forretningsmessig forankring i Norge betyr imidlertid ikke at røttene nødvendigvis er 

industrielt sterke. Nortura og Tine er først og fremst organisert for å selge i det norske 

markedet, og som foretak har de vokst seg store under betydelig skjerming for internasjonal 

konkurranse. Aibel er primært rettet inn mot virksomheten på norsk sokkel, som også er et 

viktig anliggende for Bergen Group. Dessuten inngår foretak som Siemens, ABB og Rolls 

Royce Marine i multinasjonale foretak av utenlandsk opprinnelse. Det kan åpne 

internasjonale markedsmuligheter. Men deres ambisjoner om vekst i andre markeder enn 

Norge er ventelig betinget av vurderinger som gjøres på overordnet nivå i konsernene de 

inngår i. 

 

 

De 30 største foretakene i privat sektor 

Vekst 

De største selskapene i privat sektor i 2012 er vist i Vedlegg, Tabell V2. Mens de 30 største 

industrikonsernene i gjennomsnitt hadde i overkant av 6.000 ansatte, hadde de 30 største 

konsernene i privat sektor i gjennomsnitt 11.500. De største selskapene i privat sektor er 

dermed nesten dobbelt så store som de største industrikonsernene. Under halvparten (12) 

av de 30 største industrikonsernene er blant de 30 største i privat sektor i Norge i 2012.  

Tabell 5 viser at de 30 største konsernene i privat sektor i 2012 samlet sett hadde en mer 

omfattende virksomhet enn de 30 største i tidligere år.  

 

Tabell 5:  Antall ansatte i de 10 og 30 største konsernene i privat sektor, 1996-2012.   

Antall i 1000 

 

 1996 2006 2012 

10 største 

11-30 største 

214 

  87 

222 

  95 

204 

146 

30 største 301 317 350 
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Det er først og fremst sysselsettingen i foretak som rangerer blant de 11-30 største som er 

blitt mer omfattende. Den samlete sysselsettingen i de 10 største konsernene i privat sektor 

er faktisk mindre omfattende enn for årene forut. Det skjer med andre ord endringer i 

selskapsstrukturer som innebærer at flere foretak i privat sektor har fått en ganske 

omfattende virksomhet målt etter antall ansatte. 

 

Internasjonalisering 

Tabell 6 viser at de 30 største konsernene i privat sektor i betydelig grad orienterer seg 

internasjonalt. I gjennomsnitt har de i 2012 en litt større andel av omsetningen sin i utlandet 

enn hva gjennomsnittet er for de 30 største industriforetakene i Norge. For ordens skyld: 

Statoil trekker opp gjennomsnittet i ganske stor grad. Holdes Statoil utenfor, er 

gjennomsnittet for de øvrige blant de 30 største i privat sektor rundt 60 %. 

De største foretakene i privat sektor har også etablert enheter i utlandet som gjør at de i 

gjennomsnitt har langt flere ansatte i utlandet enn i Norge. Andelen ansatte i utlandet er 59 

%, hvilket betyr at den har økt svakt sammenliknet med de største i 2006.  

 

Tabell 6:  Salg og sysselsetting i utlandet for de 30 største konsernene i privat sektor,  

1996-2012. Prosent av deres samlete omsetning og totalt antall ansatte 

 

 1996 2006 2012 

Salg i utlandet, % av samlet omsetning 58 72 76 

Sysselsetting i utlandet, % av totalt antall ansatte 48 57 59 

 

Tabell 7 viser at nesten to tredeler (17) av de 30 største konsernene i privat sektor har 

størstedelen av salget sitt i utlandet, og at antall selskap blant de største som først og fremst 

betjener det norske markedet, er blitt stadig færre over tid. De sistnevnte omfatter de to 

samvirkeselskapene, Nortura og Tine, som også er blant de største industrikonsernene pluss 

ISS Facility Services, som er et stort multinasjonalt konsern med en enhet i Norge for å 

betjene det norske markedet. 

Tabellen viser at nesten to av tre (19) har flere ansatte i selskapets utenlandske enheter enn 

i Norge. Det er en sterk økning sammenliknet med de 30 største i 1996 da det var akkurat 

halvparten, dvs. en av tre (10). De største i privat sektor er derfor i tiltakende grad blitt 

multinasjonale. 
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Tabell 7:  De 30 største konsernene i privat sektor etter hvor stor andel av salget og 

sysselsettingen som er i utlandet, 1996-2012. Antall konsern 

 

 1996 2006 2012 

Salg i utlandet, % av samlet omsetning 

  0-10 % 

11-30 % 

31-50 % 

51 %- 

 

  9 

  2 

  2 

17 

 

  6 

  3 

  3 

18 

 

      3 

      3 

      7 

    17 

Sysselsetting i utlandet, % av totalt antall ansatte 

  0-10 % 

11-30 % 

31-50 % 

51 %- 

 

11 

  4 

  5 

10 

 

  8 

  3 

  4 

15 

 

      4  

      1 

      6 

    19 

 

Sammenliknet med de 30 største industrikonsernene (Tabell 3), ser vi at de største i privat 

sektor gjennomgår tilsvarende utvikling som den som vi over lengre tid har observert for de 

største industrikonsernene. Stadig flere engasjerer seg med produksjon og tjeneste-

leveranser i utlandet. Den har vært litt forskjøvet i tid sammenliknet med de største 

industriforetakene, men synes nå å gjøre seg sterkere gjeldende blant de største i privat 

sektor enn i norsk industri. Det samsvarer med at internasjonal handel og internasjonale 

direkteinvesteringer i første omgang la til rette for internasjonal konkurranse innen 

vareproduksjon, og at den først noe senere gjorde seg tilsvarende sterkt gjeldende for 

foretak innen tjenesteproduksjon. For begge er kravene fra internasjonal konkurranse 

forsterket av teknologiutviklingen, og resultatet er i tiltakende grad at foretak for å hevde 

seg, må operere globalt. 

Det er faktisk færre av de 30 største i privat sektor enn blant de 30 største industri-

foretakene som har så å si alle sine ansatte og dermed hovedtyngden av sin virksomhet i 

Norge, og antall selskap blant de 30 største med en slik struktur er sterkt redusert over tid.  

 

Fordeling av veksten mellom virksomhet i Norge og i utlandet 

Totaltallene for de 30 største norske konsernene i privat sektor viser at virksomheten som 

de til enhver tid største har i utlandet, har vært sterkt økende over tid. Målt etter antall 

ansatte er det først og fremst virksomheten som de 30 største har i utlandet, som har økt. 

Deres samlete sysselsetting i Norge har vært mer stabil.  

Tabell 8 viser dessuten at det særlig er virksomheten til selskap som rangerer som 11-30 på 

listen, som har vokst i omfang. Den har økt svakt i Norge, og sterkt i utlandet. Målt etter 
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antall ansatte har virksomheten til de 10 største blitt mindre omfattende over tid, særlig i 

Norge, men også i utlandet når de 10 største i 2012 sammenliknes med de 10 største i 2006. 

 

Tabell 8:  Sysselsettingen i de 10 og 30 største konsernene i privat sektor fordelt på 

enheter de har i Norge og i utlandet, 1996-2012. Antall i 1000  

 

 1996 2006 2012 

10 største 

    Norge 

    Utlandet 

214 

  95 

119 

222 

  83 

139 

 204 

   81 

 123 

11-30 største 

    Norge 

    Utlandet 

  87 

  61 

  26 

  95 

  54 

  41 

  146 

    62 

    84 

30 største 

    Norge 

    Utlandet 

301 

156 

145 

317 

138 

179 

  350 

  143 

  207 

 

 

Storforetakenes ankerfeste i Norge 

Som det fremgår av Tabell 7 hadde 19 av de 30 største foretakene i privat sektor i 2012 flere 

ansatte i utlandet enn i enheter i Norge. Som det fremgår av Figur 2 hadde 14 av disse minst 

dobbelt så mange ansatte i enheter i utlandet som i Norge, hvorav hele 11 hadde minst tre 

ganger så mange utenlands (Vedlegg, Tabell V2).  

I denne gruppen av foretak med mer enn tre firedeler av sysselsettingen i utlandet finner vi 

Telenor, Wilh. Wilhelmsen, Det norske Veritas og Marine Harvest i tillegg til 7 av de største 

industrikonsernene som også er på listen over de største i privat sektor: Orkla, Hydro, Vard 

Group, Kongsberg Automotive, Yara, Jotun-gruppen og Cermaq. Disse driver utstrakt 

multinasjonal eller global forretningsdrift og har forretningsmessige ankerfester spredd over 

store deler av verden. 

Figur 2 viser hvordan hvert av de 30 største konsernene i privat sektor i Norge plasserer seg 

når de klassifiseres etter hvor stor andel av deres sysselsetting og omsetning som er i 

utlandet. Salg i utlandet er vist langs den vertikale aksen og sysselsatte i utlandet langs den 

horisontale. Grensedragninger er gjort for hver tredel, slik at sørvestre hjørne viser foretak 

med over to tredeler av sin omsetning og sysselsetting i Norge, mens foretakene i det 

nordøstre hjørnet har over to tredeler av omsetningen og sysselsettingen i land utenfor 

Norge. 
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Statoil Kongsberg Gruppen 
 

Telenor 
Hydro 
Wilh. Wilhelmsen 
Statoil Fuel and Retail 
DNV 
Kongsberg Automotive 
Møgster-gruppen  
Yara 
Marine Harvest 
Jotun-gruppen 
Atea 

 Aker 
Reitan-gruppen 
Evry 
Schibsted 
Nordic Choice Group 
FMC Kongsberg Subsea 
Visma 
Varner-gruppen 
 

Orkla 
Vard Group 
Cermaq 
 
 
 
 
 
 
 

DNB 
NorgesGruppen 
ISS 
Nortura 
Tine 
 
 
 
 
 
 
 

Umoe-gruppen  

                33 %      67 % 

         Andel ansatte i enheter i utlandet 

Figur 2: De 30 største konsernene i privat sektor fordelt etter andel sysselsetting og salg i 

utlandet. Sysselsetting i utlandet (horisontal akse) og salg i utlandet (vertikal akse). 

Grensedragninger på mindre enn en tredel og mer enn to tredeler. 

 

Det fremgår av figuren at det er en mer direkte sammenheng mellom tilstedeværelse i 

utlandet og salg i utlandet blant selskap i privat sektor, og det skyldes et stort innslag av 

tjenesteprodusenter. Bare Statoil og Kongsberg er betydelige eksportører i tradisjonell 

forstand, men da med basis i henholdsvis naturressurser og industriprodukter. Selskapene 

som er tjenesteleverandører grupperer seg i rutene i den oppadgående diagonalen. 
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Også blant de største foretakene i privat sektor er det forholdsvis få som så å si utelukkende 

har en produksjonsmessig forankring til Norge. Det er 6 som er i det sørvestre hjørnet. Det 

gjelder de store selskapene i landbrukssamvirket som er omtalt blant de største industri-

konsernene (Nortura og Tine). Det gjelder også ISS, et utenlandskeid selskap som er etablert 

for å betjene det norske markedet. I noen grad gjelder det også selskap som står bak de 

store dagligvarekjedene, som også er delvis skjermet for konkurranse fra utenlandske 

konkurrenter. Det gjelder ikke direkte, som for selskapene i landbrukssamvirket, men fordi 

det er vanskelig for utenlandske kjeder å etablere seg i Norge når de på viktige områder, som 

salg av landbruksprodukter, ikke kan bygge på sine innarbeidete leverandørrelasjoner. Men 

også disse kan orientere seg internasjonalt, slik Reitan-gruppen er et eksempel på. DNB er 

fortsatt hovedsakelig forankret i Norge, men har nesten en tredel av sine ansatte i utlandet. 

 

 

Hva driver foretakenes investeringer i utlandet? 

Vi har tidligere gjort bruk av data om nordiske storforetak for å analysere sammenhenger 

mellom egenskaper ved foretakene og omfanget av ansatte som de har i enheter lokalisert i 

utlandet. Tre forhold synes å ha betydning for å forklare variasjoner mellom foretak når det 

gjelder i hvilken grad de er engasjert med produksjon internasjonalt, målt som andel av 

deres ansatte som er i enheter utenfor deres hjemland. Det er foretakenes størrelse, i 

hvilken grad de er FoU-intensive og hva slags næringsvirksomhet de driver. Foretak har en 

relativt høyere andel av sine ansatte i utlandet jo større de er, jo mer de er engasjert med 

FoU i relativ forstand, og så er det forskjell mellom hvilke bransjer de opererer i 

(Braunerhjelm et al., 1998). 

Dette mønsteret blant de største foretakene i de nordiske landene samsvarte godt med 

litteraturen internasjonalt. Sammenhengene som fremgår, viser imidlertid ikke kausalitet, 

dvs. hva som driver foretakenes internasjonale investeringer. 

Foretakenes engasjement i internasjonal produksjon er teoretisk analysert ved hjelp av 

Dunnings eklektiske paradigme (Dunning, 1977). Dette er også kjent som OLI-paradigmet, 

som kombinerer forekomsten av eierskapsfordeler (Ownership advantages), lokaliserings-

fordeler (Location advantages) og internaliseringsfordeler (Internalization advantages). 

Denne tilnærmingen har inspirert mye forskning og er videreutviklet i ulike retninger, bl.a. 

for å systematisere drivkrefter bak foretakenes internasjonalisering. F.eks. legges 

paradigmet til grunn for å operasjonalisere tre sett av faktorer, eller drivkrefter, for å 

analysere hva som kan forklare foretakenes investeringer i utlandet (se f.eks. Dunning, 

1988): 
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 Faktordrevne investeringer, hvilket betyr at foretakene søker ressurser og 

produksjonsbetingelser i utlandet som ikke er tilgjengelig hjemme. Det kan være 

spesifikke naturressurser, et annet kostnadsnivå og/eller andre rammebetingelser for 

produksjon (skatt, subsidier). 

 Markedsdrevne investeringer, hvilket betyr at foretakene etablerer seg i utlandet for 

å få tilgang til markeder som ikke kan bearbeides like effektivt hjemmefra. 

 Teknologidrevne investeringer, hvilket betyr at foretakene etablerer seg i utlandet 

for å få tilgang til teknologimiljøer og/eller næringsklynger som støtter opp under 

foretakets kjernekompetanse, og som ikke er like tilgjengelig hjemmefra. 

 

Midt på 1990-tallet gjorde vi omfattende dybdeintervjuer i et utvalg divisjoner i de største 

industrikonsernene i Norge om bakgrunnen for investeringer som fant sted i Norge og i 

utlandet. Konklusjonen var at alle de tre nevnte faktorene i større eller mindre grad kunne 

spille inn i forbindelse med hver enkeltinvestering, at en av dem kunne være dominerende, 

men at det ikke nødvendigvis var samme faktor som var den dominerende for alle 

investeringer i samme konsern. Motivasjonen bak foretakenes utenlandsinvesteringer ble 

ansett for å være spesifikk for den enkelte investering og ikke for det enkelte foretak. 

Samme foretak kunne derfor vise til investeringer, hvor noen kunne klassifiseres som 

faktordrevne, andre som markedsdrevne og noen som teknologidrevne, eller som en 

kombinasjon av disse (Gooderham og Heum, 1997). 

Det mest utpregede for de norske storforetakene på 1990-tallet var at deres voksende 

engasjement i utlandet var markedsdrevet. Denne faktoren gikk igjen i de fleste av 

investeringene som ble diskutert. Det var også eksempler på klare faktordrevne 

investeringer, men ikke i samme omfang, og ofte i kombinasjon med mer markedsdrevne 

beveggrunner. Gitt lite FoU i norsk næringsliv, var det forholdsvis få investeringer hvor 

vurderinger om tilgang til teknologi- og kunnskapsmiljø hadde særlig betydning (Gooderham 

og Heum, 1997). 

Som det fremgår av tabellene foran har de største foretakenes engasjement i utlandet økt 

ganske betydelig i bredden de siste 20 årene. Det er blitt et mer utpreget trekk for det store 

flertall av de største foretakene i Norge. Og dersom det kontrolleres for hvordan ett foretak 

som en periode var en gigant (Kværner med Trafalgar House) påvirker totaltallene, har også 

foretakenes engasjement i utlandet, målt som antall ansatte de har i enheter i utlandet, økt 

ganske betydelig, og særlig i relativ forstand. 

 

Etter å ha innhentet opplysninger fra foretakene i forbindelse med denne studien, er det 

vårt bestemte inntrykk at konklusjonene i Gooderham og Heum (1997) fortsatt er gyldige når 

vurderinger gjøres på konsernnivå. Det er ikke ett enkelt forhold som forklarer det enkelte 

foretaks utenlandsinvesteringer, langt mindre for alle de største foretakene med nærings-

messig forankring i Norge. Så selv om kostnadsnivået i Norge har økt veldig sterkt 
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sammenliknet med hvordan reallønninger og produktivitet har utviklet seg i andre land 

(Meld. St. nr. 1 (2013-2014) Figur 2.13), er det ikke dette som er den dominerende faktoren 

bak de norske foretakenes investeringer i utlandet. Utviklingen med tiltakende 

internasjonalisering blant store foretak har vært minst like sterk for de største foretakene 

med opprinnelse i Danmark, Finland og Sverige, i hvert fall i store deler av den perioden hvor 

kostnadsnivået i disse landene har ligget godt under hva det har vært i Norge (Braunerhjelm 

et al. 2010). 

 

Den faktoren som gjennomgående synes å være den viktigste driveren, er investeringer for å 

betjene markeder som vanskelig lar seg betjene fra Norge. I den sammenheng vil selvsagt 

ulike kostnadsnivå mellom aktuelle lokaliseringsalternativer også spille inn, men det er ikke 

det som driver foretakenes investeringer ut av Norge. De store foretakene har i mange 

tilfeller vokst det som er mulig innenfor sine kjerneområder i Norge, hvilket gjør at de søker 

til utlandet for fortsatt vekst. Det gjelder konsern som allerede er veldig internasjonale, som 

Hydro, Yara og Det norske Veritas. Men det gjelder også konsern som i liten grad er 

internasjonale i dag, som f.eks. NorgesGruppen, som i økende grad må investere i utlandet 

for å ekspandere innenfor sine kjerneområder. 

 

Blant de 30 største industrikonsernene er REC det klareste eksempel på en type forretning 

hvor norske kostnader ikke er forenlig med å hevde seg globalt. REC har avviklet all 

virksomhet i Norge unntatt hovedkontorfunksjoner. Virksomheten i utlandet er imidlertid 

ikke bare i lavkostland, men også i land som gir bedre aksess til markedene for selskapets 

virksomhet. En annen illustrasjon blant de 30 største på at kostnadsforhold også teller med 

når foretak velger å investere i utlandet, er Vard Group. Selskapet betjener i betydelig grad 

virksomhet på norsk sokkel, mens det har over 80 % av sine ansatte i enheter utenfor Norge 

bl.a. i Romania og Vietnam. For disse lokaliseringene er kostnadsforskjeller til Norge en viktig 

faktor for å forklare at produksjonen skjer utenlands og ikke i Norge. Selskapets 

investeringer i Brasil, derimot, må i større grad vurderes som markedsdrevne. 

 

Teknologidrevne investeringer synes ikke å være noen tungtveiende faktor bak norske 

investeringer i utlandet i 2012 heller. Det reflekterer at de største norske foretakene i liten 

grad kjennetegnes av store kunnskapsinvesteringer, som utstrakt FoU. 

 

 

Avslutning 

Ajourføringen av opplysninger om hvordan omsetningen og sysselsettingen til de største 

foretakene i Norge fordeler seg mellom Norge og utlandet, viser at stadig flere av de til 

enhver tid største orienterer seg internasjonalt. Det gjelder for de største både innen vare- 

og tjenesteproduksjon. De vokser først og fremst utenfor Norge. 
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Dette er et utviklingstrekk som har preget næringslivet i Norge og også i Finland og Danmark 

blant de andre nordiske landene de siste 20-25 årene. For de største svenske foretakene har 

det preget deres virksomhet i flere ti-år. Det betyr at de aller fleste av de største foretakene i 

Norge nå er å betrakte som multinasjonale foretak, som driver verdiskaping i flere land, og 

som betjener markeder i langt flere land enn bare i Norge. Mange er definitivt globale i sin 

karakter med produksjon på flere kontinenter og markeder over hele verden. 

Utviklingen som er dokumentert, har gått over mange år. Lite tyder på at den har akselerert 

som følge av de senere års relative vekst i det norske kostnadsnivået. Det betyr imidlertid 

ikke at norske kostnadsforhold er uten betydning for utviklingen i norsk næringsliv og for 

fremtidig verdiskaping i Norge. Foretak kan vokse og klare seg godt når de opererer globalt 

selv om det skulle være økonomiske problemer i landet hvor det har sin opprinnelse.  
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Vedlegg  

 

Tabell V1: De 30 største industrikonsernene, 2012. Antall ansatte totalt og i utlandet 

 

Konsernnavn Ansatte totalt Ansatte i utlandet 

Orkla ASA   28 379   25 264 

Aker-gruppen   27 000    13 500 

Hydro    21 566   17 500 

Kongsberg Automotive Holding    10 119     9 624 

Vard Groupi     9 529     7 931 

Yara International      8 052     6 550 

Kongsberg Gruppen      7 259     2 593 

Jotun-gruppen     6 379     5 274 

FMC Kongsberg Subseaii     6 096     2 216 

Nortura     5 647          16 

Sum 10 største 130 026   90 468 

Cermaq     5 324     4 467 

Tine      5 316        338  

Aibel      4 591        963 

Norske Skog     3 986     2 861 

Moelven Industrier ASA      3 375     1 606 

Rieber & Søn ASA     3 011     2 200 

Rolls Royce Marine AS     2 413            0 

REC – Renewable Energy Corporation      2 346     2 300 

Elkem     2 300        970 

ABB      2 240            0 

Tomra Systems      2 194     1 925 

Elopak     2 145     1 975 

Kverneland     2 130     1 515 

Nammo AS     1 965     1 220 

Scana Industrier      1 869     1 304 

Siemens     1 823            0 

Ekornes ASA     1 626         263 

Bergen Group      1 550          35 

Laerdal Medical     1 425     1 205 

TTS Group     1 080        832 

Sum 11-30 største   52 709   25 979 

Sum 30 største 182 735 116 447 
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Tabell V2: De 30 største konsernene i privat sektor, 2012. Antall ansatte totalt og i utlandet 

 

Konsernnavn Ansatte totalt Ansatte i utlandet 

Telenor   31 551   25 061 

Orkla    28 379   25 264 

Aker-gruppen   27 000    13 500 

Statoil   23 028     2 842iii 

Hydro    21 566   17 500 

Reitan-gruppen   17 800iv   10 300 

Wilh. Wilhelmsen    15 872v   15 210 

DNB    13 703     4 371 

NorgesGruppen    13 538        200vi 

Statoil Fuel and Retailvii   12 000     8 400 

Sum 10 største 204 437 122 648 

Det norske Veritas   10 532     7 935   

Kongsberg Automotive    10 119     9 624 

Evry     9 873     5 043 

Møgster-gruppen     9 740      7 453 

Vard Group     9 529     7 931 

ISS Facility Services      9 000viii             0 

Yara      8 052     6 550 

Schibsted      7 800     4 600 

Kongsberg Gruppen      7 259     2 593 

Nordic Choice Group      7 009     3 400 

Marine Harvest     6 389     5 066 

Jotun-gruppen     6 379     5 274 

Atea      6 266     4 262 

FMC Kongsberg Subseaix     6 096     2 216 

Umoe-gruppen     5 745     1 935 

Nortura     5 647          16 

Cermaq     5 324     4 467 

Tine      5 316        338  

Visma      5 285     3 027 

Varner-gruppen     4 925x     2 575 

Sum 11-30 største 146 285   84 305 

Sum 30 største 350 722 206 953 
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Fotnoter til Vedlegg: 

                                                           
i
 Vard Group AS er en del av den italienske Fincatieri-gruppen. Selskapet ble opprettet i 2013 da det italienske 
selskapet ervervet aksjemajoriteten i STX OSV fra STX Europe AS. OSV er forkortelse for Offhore and Special 
Vessels. STX Europe AS ble opprettet da sør-koreanske STX Business Group ervervet aksjemajoriteten i Aker 
Yards i 2008. STX Europe ble kraftig restrukturert i 2012, men hadde naturlig nok større virksomhet i 2012 enn 
bare den delen av selskapet som var STX OSV. Det er imidlertid STX OSV som føres videre i et stort selskap 
registrert i Norge, Vard Group AS, og vi bruker derfor opplysningene som dette selskapet har utarbeidet som 
regnskap og årsberetning for 2012, dvs. for det som da formelt var STX OSV.  
ii
 Tallene for sysselsetting er oppgitt og fordelt pr. november 2013 og gjelder for Eastern Region i FMC 

Technology som FMC Kongsberg Subsea har konsernansvar for. 
iii
 Bensinstasjonene i Statoil er skilt ut i et eget selskap, Statoil Retail and Fuel ASA, som nå inngår i det 

kanadiske selskapet Alimentation Couche-Tard. Det var denne detaljvirksomheten som tidligere trakk opp 
antall ansatte i utenlandske enheter i Statoil. 
iv
 Reitan-gruppen har 34.167 ansatte i sin samlede virksomhet, som omfatter egne ansatte og ansatte i 

franchise-selskap. Det har ikke vært mulig å skille de to. Det er dessuten mye deltidsstillinger, og antall årsverk 
er ikke kjent. Tallet på 17 800 årsverk som presenteres i tabellen, er beregnet ved å anta samme struktur for 
hel- og deltidsansatte som i NorgesGruppen. Disse årsverkene er så fordelt mellom enheter i Norge og i 
utlandet ut fra hvordan antall ansatte fordeler seg. 
v
 Tallet for antall ansatte inkluderer 10.037 ansatt på skip. I tillegg har selskapet mange joint-ventures med 

eierandel på rundt 50 % som til sammen sysselsetter rundt 6.000, alle i utlandet. Disse er ikke med i tallet på 
antall ansatte som dette notatet bygger på. 
vi
 Eget anslag. 

vii
 Statoil Fuel and Retail har om lag 18.500 ansatte, inkludert ansatte i franchise-selskap. Ca. 30 % av årsverkene 

opplyses å være i enheter utenfor Norge. Antall årsverk anses imidlertid ikke som offentlig informasjon. Vi har 
estimert at 18 500 ansatte i denne typen virksomhet svarer til 12.000 årsverk. 
viii

 ISS har 12 805 ansatte som oppgis å svare til 9 000 årsverk. 
ix
 Tallene for sysselsetting er oppgitt og fordelt pr. november 2013 og gjelder for Eastern Region i FMC 

Technology som FMC Kongsberg Subsea har konsernansvar for. 
x
 Varner-gruppen har 9.769 ansatte i 2012, som utgjør 4.925 årsverk. 
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Dette notatet, som er utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet i forbindelse 
med Holden III-utvalgets arbeid, dokumenterer hvordan virksomheten til de en hver tid 
største foretakene i Norge endres i omfang og internasjonal orientering. Opplysninger 
er hentet inn på konsernnivå og omfatter all virksomhet globalt som er underlagt 
konsernstyring fra Norge. Sysselsettingstall ligger til grunn for å rangere selskapene 
etter størrelse og danner grunnlaget for å si hvordan virksomheten til de største 
endres i omfang. Internasjonalisering måles ved å se på hvor stor andel av 
omsetningen som de største har utenfor Norge, og andelen sysselsatte som de har 
i enheter i utlandet. Salg i utlandet uttrykker i hvilken grad foretakene konkurrerer 
i internasjonale produktmarkeder. Andel ansatte i foretakets enheter i utlandet er et 
uttrykk for i hvilken grad foretaket er engasjert med produksjon og andre verdiskapende 
aktiviteter i flere land, dvs. i hvilken grad de opererer som multinasjonale foretak med 
opprinnelse i Norge. Arbeidsnotatet ajourfører opplysninger for de største i 2012. 
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