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Aksjestatistikk for OSLO 

Hovedtall: 

 Totalt 91.500 Oslo-innbyggere eier aksjer for til sammen kroner 33,6 milliarder.  
 Oslo-folket eier 20,5 % av samlet privat aksjeformue i Norge og de utgjør 16,3 % av 

aksjonærene. 
 Hver 8. innbygger i Oslo eier aksjer eller egenkapitalbevis på Oslo Børs 
 Oslo aksjonærer eier aksjer for i snitt kroner 367.200, ned fra 425.000 ved årsskiftet, men 

har allikevel høyeste gjennomsnittlig aksjeformue på tvers av fylkene 
 Som resten av landet er også Oslo-folk dårlige på å spre risikoen på ulike aksjer og hele 

81 % eier aksjer i 5 eller færre selskaper, men stadig flere eier 2 eller flere ulike aksjer. 
 Oslo kommune er kommunen i Norge med flest aksjonærer og er blant topp 10 % av 

kommunene med høyeste gjennomsnittlige aksjeformue.  
 Oslo-folket velger i hovedsak å investere på hovedlisten (ikke EN Growth). 
 4,4 milliarder kroner mindre i aksjeverdier; Oslo er fylket som har sett samlet aksjeformue 

falle mest i verdi fra årsskiftet, ned 11,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Negativ verdiutvikling hittil i 2022 

Oslos aksjonærer har redusert totalverdiene fra årsskiftet med 11,6 %, som skyldes en 
kombinasjon av fall i aksjekurser og at flere investorer har trukket kapital ut av aksjemarkedet. 
Blant de som kun eide aksjer på Euronext Growth har aksjeverdiene falt med 61,1 %. Merk at 7 
aksjer også er overført fra Euronext Growth til hovedlisten/Oslo Børs og dermed også disse 
verdiene. I tillegg har vi fusjonen i Aker Horizons. Dermed kan det se ut som om at rundt 
2.600 aksjonærer (netto) er ute av sine Euronext Growth aksjer og kun eier aksjer på 
hovedlisten.  

Grafen nedenfor viser antall aksjonærer som investerer bare på hovedlisten (Oslo Børs), alle 
markedsplasser eller kun på Euronext Growth: 

 

74 958 

14 160 2 408 

Oslo Børs (regulert) Alle markedsplasser Kun Euronext Growth

FYLKE ANTALL 
AKSJONÆRER 

TOTAL VERDI 
I MIO KR 

%VIS ENDR. 
HITTIL I ÅR 

GJ.SNITLIG 
VERDI PER PERS 

VIKEN 130 914  38 551  -6,9 % 294 479  
OSLO 91 526  33 614  -11,6 % 367 265  
VESTLAND 71 662  18 616  -1,0 % 259 773  
ROGALAND 59 344  21 238  5,7 % 357 877  
TRØNDELAG 45 452  12 059  -5,8 % 265 308  
VESTFOLD OG TELEMARK 41 981  11 468  -5,7 % 273 183  
INNLANDET 29 511  6 682  -7,2 % 226 432  
MØRE OG ROMSDAL 27 684  7 910  -4,5 % 285 723  
AGDER 25 287  5 636  -8,3 % 222 875  
TROMS OG FINNMARK 20 026 4 654  -5,4 % 232 414  
NORDLAND 19 771  3 380  -3,5 % 170 970  
 


