
Mustad – eierstyring og 

eierskifter gjennom 180 

år

Stikkordet er ;Omstilling



Tradisjon og historie

 Mustad Fabrikker 1832 Mustad Næringspark 2015



1832 – 1880

Fra håndverk til

industriproduksjon

 1832 -- etablert på Gjøvik

 1832 – 1870 ,  manuell produksjon av spiker etc

 1877 – industrialisert produksjon, fiskekrok og hestesko

Forretningside

fremstille små metallprodukter industrielt



Metallprodukter og noe mer….



Internasjonalisering - og ekspansjon

1880-1950 

1882 Spikerfab. i Finland – første

utenlandsetablering

1940 Mer enn 20 fabrikker I Europa

Eksport til 150 land



Merkevarebygging



Strukturendringer

1950- 2000

 Fisjoner, 1960,1976,1997

 Avvikling av produktområder

 Fokus på fiskekrok og linefiske

 Ute-etableringer og oppkjøp



Forretningsområder 

i «mitt» Mustad 

2015



MUSTAD Næringspark

 Utvikle og drifte eiendommer på Gjøvik

 180 daa. Tomteareal- 50.000 kvm bygningsmasse

 80 min.til Gardermoen – 50 min  til Hafjell



”ingen krok for rar,

ingen kunde for liten”

Telenor Røntgeninstitutt

NAV Bandloft

ASP Kunstlaboratorium

Didriksons Norge Mustad bedrifter



65 leieforhold mer enn 1000 

ansatte



Mustad Autoline AS
 Verdensleder på automatisert linefiske

• Opprettet som forretningsområde i 1970 

• Eget AS fra 2004

. Ca 70 mill i omsetning og 35 ansatte

. Produksjon på Gjøvik,salg Ålesund og Seattle



Utflytting og salg fiskekrok

 1972 – første 
utflytting

 2000-2011 
utflytting til Kina

 2011 Salg ut av 
familien



Eierskap =ledelse

 1. generasjon  3. generasjon



4. Generasjon – hvem skal 

overta ?



5.generasjon- løse opp i 

konfliktene

 Fisjon for å løse stridigheter

 Familien trekker seg ut av daglig 
ledelse – ekstern AD ansettes

 Familien finner sin plass i styret –
ekstern styreleder

 Forholdet familie – AD blir krevende



6. generasjon

 Sprik i alder og interesser

 Ønske om mer hands-on eierskap 
utløser fisjoner, 1976, 1997

 Tettere eierskap – medfører endring i 
styrets funksjon – mer rådgivende

 Familien styrer generasjonsskifte



Oppsummert


