
Aktivt 
familieejerskab
Når udfordringer bliver til muligheder



Danske familieejede virksomheder bidrager med mere end  
70 procent af den samlede eksport og står for seks ud af ti jobs 
i den private sektor i Danmark. De bidrager desuden i høj grad 
til den fælles selvforståelse af de positive sider ved det danske 
samfund, så som ansvarlighed, respekt for hinanden og lige 
muligheder for blot at nævne nogle få eksempler. 

Ikke desto mindre har under halvdelen af de familieejede 
virksomheder en konkret plan for overdragelse af ejerskab 
og/eller lederskab til næste generation. Denne og andre 
udfordringer for familieejerskabet vanskeliggøres af en række 
elementer, der er helt unikke for ejerskabet af den familieejede 
virksomhed eller den formuende familie. 

I dette magasin giver vi vores perspektiv på, hvordan man kan 
arbejde med det gode og aktive familieejerskab til glæde for 
fremtidige generationer. 

God læselyst.

Familieejerskabet  
i Danmark 

H&B er topledelsens rådgiver. Vi hjælper organisationer til at opnå toppræstationer ved at løse 
komplekse udfordringer og skabe succesfulde transformationer – fra analyse og strategi til eksekvering 

og forankring. For mennesker og med mennesker. 

Vi er en uafhængig rådgiver for familieejede virksomheder, familier og familiekontorer. Vi bistår i 
konkrete udviklingsforløb og på ad hoc basis over mange år. 

Læs også vores magasin Aktivt familieejerskab — Gør ejerskabet til en fordel  

eller se mere på hildebrandtbrandi.com/aktivtfamilieejerskab
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Virksomheder er baserede på 
opgaver og kontrakter:

Mennesker udfører aftalt arbejde  
imod, at de får løn.

Derfor er fokus på præstationer  
og resultater.

Virksomheder har behov for at udvide 
og tilpasse sig omgivelser og forandringer. 

for at sikre overlevelse.

Familier er baserede  
på følelser:

Medlemmer er bundet af dybe, 
følelsesmæssige bånd og forhold.

Man taler ikke nødvendigvis om det, 
men der lægges stor vægt på loyalitet og 

omsorg for hinanden.

Forandringer holdes ofte på et minimum  
for at beskytte familiens traditioner 

og sikre, at alle har det godt.

Figur 1: Balancen i det aktive familieejerskab

Essensen af et godt, aktivt familieejerskab 
er, at ejerfamilien kan navigere i 

spændingsfeltet mellem, hvad der er bedst 
for virksomheden, og hvad der er bedst for 
familien. Mange familieejede virksomheder 
fastholder deres konkurrencemæssige fordel 
gennem generationer, mens andre kæmper 
med at navigere i de to modsatrettede værdi-
systemer; familie og forretning. 

Forretningen har fokus på præstationer og 
vækst, mens familiemedlemmer vil være 
bundet af følelsesmæssige bånd og oftest 
lægge vægt på værdier som loyalitet og 
omsorg. Kommunikationen kan blive uklar 
og baseret på en forventning om,  
at værdier og strategi er blevet delt via 
blodets bånd og derfor ikke behøves italesat 
og konkretiseret.

Familie- 
ejerskabets  

unikke  
udfordringer

Ved at søge en balance mellem 
forretningens og familiens 

værdisystemer vendes 
udfordringer til muligheder
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I familiens arbejde med udvikling af det aktive 
familieejerskab støder vi ofte på en række 
mere eller mindre velkendte faldgruber, som 
naturligt opstår i spændingsfeltet mellem 
familie og virksomhed. 

Som familie kan det være uhyre vanskeligt 
at gennemskue, hvordan man skal gribe 

situationen an for at lykkes med at skabe en 
fælles ambition for ejerskabet og en fælles 
tilgang til udmøntning af ejerskabet.

I et familieprogram søger man aktivt at 
fokusere på de mange positive muligheder, 
der findes i et familieejerskab, gennem ærlig 
kommunikation, fokus og fælles værdier.

Familiemedlemmer går ud fra, at de  
ved, hvad andre familiemedlemmer  
føler eller vil

)
Familiemedlemmer er proaktive i at 
kommunikere – spørge og fortælle – om 
tanker og følelser til ejerskabet/formuen

Personlige bånd forhindrer, at ærlige 
holdninger udtrykkes )

På grund af familiemedlemmers  
personlige bånd kan holdninger 
udtrykkes hudløst ærligt

Familiens overhoved får automatisk 
kontrol over virksomheden uanset 
forretnings kompetencer

)
Familien tænker ikke på, hvem der på 
papiret bør have kontrollen, men på 
hvordan ejerskabet/formuen bedst  
muligt drives

Et enkelt familiemedlem ender  
med at dominere alle beslutninger 
omkring forretningen

)
Familiemedlemmer forventnings
afstemmer løbende ønsker til ejerskabet 
for i fællesskab at beslutte ejerforholdene

Modvilje mod personer bliver modvilje 
mod forretningen – og omvendt )

Familien fokuserer på den reelle 
problemstilling uden at trække andre 
elementer ind  så som familie, 
virksomhed og ejerskab

Aktive familieejere forstår ikke 
mål sætninger for de familiemedlemmer, 
som ikke er aktive i ejerskabet  
– og omvendt

)
Én af familiekontorets opgaver er at agere 
katalysator i kommunikationen mellem 
ejerskabets/formuens aktive og passive 
familiemedlemmer

Figur 2: Faldgruber og muligheder for det aktive familieejerskab

Faldgruber Muligheder

Faldgruber og muligheder
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Et generationsskifte skal gennemføres 
inden for en overskuelig årrække, og 
næste generation skal udvikles til at 
tage de relevante roller

 Stiftergenerationen ønsker at skabe 
større klarhed og tilknytning til historien 
om virksomhedens eller formuens 
tilblivelse

 Familien har skabt eller arvet en 
betydelig formue og søger nu mening 
med deres nye rolle som formuende

 Firmaet søger ekstern kapital eller 
partnere, og det gode familieejerskab 
og lederskab kan og bør fremhæves 
som en unik værdi

Én generation ønsker, at næste 
generation skal lære af deres erfaringer 
og eventuelt undgå deres fejltrin og 
interne spændinger

 Bekymringer for, at en italesættelse 
af generationsskiftet vil opfattes som 
upassende

Business as usual! En opfattelse af at 
der ikke skal tages særlige hensyn, blot 
fordi man er i familie med hinanden i 
virksomheden

 Opfattelse af, at det bliver for stor en 
opgave og kommer til at kræve for 
meget af familiemedlemmerne, som 
kan være spredt geografisk og over flere 
generationer med hver deres daglige 
udfordringer og gøremål

 Udfordringer med at sætte ord på, at det 
kan være en stor opgave at leve med og 
håndtere en stor formue

Nervøsitet for familiesammenholdet, hvis 
kommunikationen bliver klar og utvetydig 

Der kan være mange forskellige  
udefra og indefra kommende 
anledninger til at opstarte et 
familieprogram:

Samtidig vil mange familier også  
opleve et lige så stort antal grunde  
til at undgå eller udskyde arbejdet  
med det gode, aktive familieejerskab:
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Det er ingen hemmelighed, at arbejdet 
med et aktivt ejerskab fra ejerfamiliens 

side kræver tid og engagement, for det er en 
konkret opgave at etablere et godt og aktivt 
familieejerskab. Den gode nyhed er, at det 
altid vil kunne betale sig at sætte processen 

i gang. Det er oftest både en nyttig proces 
og et værdifuldt resultat. Når processen 
styres godt, vil et familieprogram være en 
langsigtet investering, der vil bære frugt både 
økonomisk og relationelt i familien.

  Familie- 
programmets  

start
Det aktive familieejerskab  

er en investering  
i både forretningen og i familien



I vores dialog med ejerfamilier er det 
tydeligt, at de familier, der har konkreti-

seret deres ønsker til ejerskabet og rollefor-
delingen, oplever en høj grad af fællesskab 
og sammenhold. Desuden skaber en klar 
tidshorisont for generationsskifte, salg eller 

overdragelse af aktiver og uddannelse af 
næste generation en høj modstandsdyg-
tighed. Hvert familiemedlem bliver med 
andre ord en del af en næsten ubrydelig 
enhed, der vil stå stærkt og harmonisk i 
mødet med eksterne og interne udfordringer.

I det aktive familieejerskab udvikler man både formue- og familiefællesskab

H&B 2020 | Aktivt Familieejerskab | Side 11

Familiefællesskab Høj gradLav grad 

Fo
rm

ue
fæ

lle
ss

ka
b

H
ø

j g
ra

d
La

v 
gr

ad
 

B

AD

C

Fællesskab i familien

Klar rollefordeling
Fællesskab i familien

Klar rollefordeling

Formuefællesskabet 
brydes op, og familiefællesskabet 
er underprioriteret

Klar model og strategi for 
formuefællesskabet – familie-
fællesskabet er underprioriteret

Høj grad af fokus på både 
formue- og familiefællesskab

Strategien for formuefællesskabet 
er ikke klar, der er fokus på familien

Familieejerskab

Figur 3: Modstandsdygtighed i det aktive familieejerskab 

Familien kan også have gjort deres bedste for 
at opbygge fællesskabet og det aktive ejerskab, 
men er udfordret af at sætte en konkretisering 
af rollefordelingen på agendaen. Selvom 
familien i princippet har et godt fællesskab, vil 
udfordringerne uundgåeligt melde sig inden 
for en overskuelig årrække.

Der kan opstå den situation, at fokus på 
familieejerskabet sker på bekostning af 
familiefællesskabet. Her drives familieejer-
skabet som en gængs forretning, hvor rolle-
fordelingen er gennemarbejdet og tydelig. 
Virksomheden eller formuen styres som 

enhver anden økonomisk enhed uden særlig 
hensyntagen til familieejerskabet. Denne 
fremgangsmåde kan imidlertid koste dyrt for 
familiefællesskabet, hvis beslutningerne ikke 
træffes med et blik på dynamikken i familien 
og på det enkelte familiemedlems evner og 
lyst til involvering. 

Netop derfor er arbejdet med rollefordelingen 
i familieejerskabet utrolig vigtigt både for 
ejerskabets og formuens vækst, og i lige så høj 
grad for at sikre et godt og formålsrigt liv for 
det enkelte familiemedlem, hvad enten deres 
virke bliver i eller uden for familieejerskabet.

Eksempler på gængse udfordringer

Formlen på det  
succesrige  

familieejerskab

Den modstandsdygtige familie  
har en høj grad af fællesskab  

og en klar strategi



Et familieejerskab af en virksomhed eller en 
formue vedrører alle familiemedlemmer 

– i ledelse, bestyrelse eller på ejerniveau. En 
af grundstenene i et velfungerende, aktivt 
familieejerskab er derfor også at rådgive 
familien i den proces, som det vil være at finde 
den rette rolle til hvert enkelt familiemedlem. 
Vel at mærke en proces hvor den rette rolle 
også meget let kan være delvis til ingen invol-
vering for enkelte medlemmer af familien. 

Et vigtigt element i denne proces er 
afklaringen samt udviklingen af en 

samarbejdsmodel, der fortsat skaber 
fremdrift, dynamik og sammenhængskraft 
i ejerskabet. Samarbejdsmodellen skal 
italesætte hvert familiemedlems bidrag 
til ejerskabet og det tilsvarende mandat i 
beslutningsprocesserne, samt eventuelle 
forskelle i kompensation.

Nedenfor ses en oversigt over de mange 
roller, hvor familiemedlemmerne i varie-
rende grad kan involvere sig i ejerskabet. 

Det er vigtigt at bemærke, at rollefordelingen 
altid vil være en dynamisk faktor i et aktivt 
familieejerskab. I takt med at familiemed-
lemmernes livsvilkår, uddannelsesniveau og 
familieforhold forandres, vil den enkeltes 

evne og lyst til at deltage i familieejerskabet 
også udvikle sig. En af de største, naturlige, 
ændringer i rollefordelingen er, når der 
sker økonomiske og ledelsesmæssige 
generationsskifter. 

Ejer
Ejerråd

Bestyrelse

Virksomhed

Familie-
råd

Filantropi/
fond

Med-
arbejder

Leder Adm. 
direktør

Direktør

Medlem Formand

Passiv

Familiens 
fællesskab 
og legacy

Strategisk
ansvar
og ledelse

Drifts-
ansvar
og ledelse
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Figur 4: Ejerroller i det aktive familieejerskab

Rollerne  
i det aktive 

familieejerskab
Afklaringen af roller skaber ro og balance i 

organisationen og i familien



Ved generationsskifter bliver det tydeligt, 
om man som ejerfamilie er rustet til de 

næste mange år: Er næste generation klar til 
at føre virksomheden og formuen videre? 
Er den kommende bestyrelsesformand 
fra familien eller udefra? Er der harmoni i 
familien, når kortene blandes på ny? 

Baseret på vores erfaring med ejerfamilier 
står det klart, at udviklingsarbejdet med 
næste generation hellere skal starte i dag end 
i morgen. Der vil ofte være en opfattelse af, 
at idet næste generation er vokset op i eller 
omkring virksomheden, så vil de som en 

selvfølge også have lyst og evner til at føre 
familieejerskabet videre. 

Imidlertid kan forventningerne og 
formuen i nogle tilfælde opleves som en 
indskrænkning af næste generations frihed 
og muligheder i livet, snarere end det 
modsatte. Et velfungerende familieprogram 
sikrer, at næste generation oplever, at deres 
interesser varetages på bedste vis, samtidig 
med at man arbejder bevidst med at udvikle 
gode, fremtidige ejere.

Figur 5: Udvikling af næste generation – fra 8 til 18 år

Min person
og mit engagement

er værdifuldt

Familiens 
traditioner, 

ritualer 
og fællesskab

Introduktion 
til CSR /�lantropi 

– forståelse af
virksomhedens 

bidrag til
verden

Økonomisk 
forståelse og

introduktion til 
livet som

formuende

Relevant 
uddannelse og
arbejdserfaring 

i/med
virksomheden 
eller formuen

Forståelse 
af familiehistorien
og grundlæggelsen 

af formue/
virksomhed – gerne

direkte fra første 
generation

Min rolle i 
familien, 

min families ansvar 
i samfundet

– muligheder og
udfordringer
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Næste 
generation

Engagerede ejere, der er i balance  
med familiens fortid og fremtid,  

skal udvikles tidligt i livet



For langt de fleste ejerfamilier gør det 
processen mere overskuelig, når den 

bliver drevet af rådgivere, fordi de hjælper 
familien med at fokusere. Samtidig er 
rådgiveren med til at sikre, at der i overvejel-
serne er plads til input fra alle involverede 
familiemedlemmer. 

Rådgiveren skaber med andre ord et forum, 
hvor der arbejdes med en fælles forståelse for 
familiens unikke situation og historik og en 
respekt omkring hinandens forskelligartede 
ønsker og synspunkter. Således vil processen 
styrke familiefællesskabet samtidig med, at 
en konkret rollefordeling og handlingsplan 
styrker familieejerskabet og dermed forret-
ningens og formuens vækst.

Ofte ønsker ejerfamilien at blive udfordret i 
deres familie-forretningsrelationer samtidig 
med, at processen skal danne en ny, fælles 

referenceramme og struktur for løbende 
drøftelse af familieejerskabet. Rådgiveren 
vil, som en uafhængig og neutral part, 
kunne stille de svære spørgsmål, holde 
diskus sionerne på rette kurs, sikre den 
rette budskabsmodtagelse generationerne 
imellem og bidrage med et overordnet 
strategisk blik på familiens mange opgaver 
og udfordringer. 

Rådgiveren indgår i et naturligt samarbejde 
med revisor, advokat og eventuelle andre 
rådgivere. Desuden kan de bidrage med 
særligt udvalgte kontakter til f.eks. psykologer, 
sikkerhedseksperter og medierådgivere.

Målet er et givende, tillidsfuldt og behageligt 
samarbejde, hvor der altid er fokus på et 
udviklende aktivt familieejerskab. 

Fokus på det tillidsfulde 
samarbejde
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Vi er uafhængige og har ikke part i 
bestemte beslutninger eller dilemmaer

Vi har erfaring med at hjælpe 
ejerfamilier på tværs af generationer

Vi kan inspirere jer med viden fra 
andre familier og virksomheder, som 
kan gavne jeres situation

Vi analyserer, faciliterer og 
dokumenterer jeres drøftelser og 
beslutninger, så det hele kommer med, 
og sikrer, at også de svære spørgsmål 
og dilemmaer bliver adresseret

Vi kan anbefale rådgivere inden 
for andre discipliner og bringe 
uddannelsesinstitutioner og andre 
partnere i spil

Vi kan ses som en fortrolig tredjepart 
at tale med og spille bold opad



Aktivt Familieejerskab: Gør ejerskabet til en 
fordel

Familiekontorets rolle i det aktive familie-
ejerskab: Servicefunktion eller sparringspartner? 

Udvikling af familiens formue: Hvad er familiens 
fælles forventninger?

Udvikling af familiens strategiske aktiv: En 
familievirksomhed, et forgrenet familieejerskab 
eller en formuende familie?

Roller i det aktive familieejerskab: Forskellige 
grader af involvering skaber et bedre 
familieejerskab

Next Gen: Hvordan udvikler vi næste generation 
til at blive gode, fremtidige ejere?

Filantropi i det aktive familieejerskab: Til gavn for 
samfundet og til gavn for familien

Familieprogrammet: Udvikling af det aktive 
familieejerskab til næste niveau
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Aktuelle H&B udgivelser

Anbefalet litteratur

Vil du vide mere om aktivt 
familieejerskab?

Aktivt familieejerskab er et helt unikt 
rådgivningsfelt. Hos H&B har vi gennem en 
årrække hjulpet en lang række af Danmarks 
familieejede virksomheder, familier og 
familiekontorer, og vores rådgivere er blandt 
Danmarks mest erfarne inden for området. 

Vi færdes hjemmevant i de mangefacet-
terede problematikker inden for familie-
fællesskab, ejerstrategi, inter-generationel 

kommunikation, filantropi, generations-
skifte, uddannelse af næste generation og 
meget mere. 

Som en del af H&B kan vi desuden 
trække på kræfter inden for mange andre 
relevante discipliner så som virksomheds-
ledelse, strategi, bestyrelsesarbejde, M&A 
og meget andet.

Ring eller skriv gerne til os for en indledende og uforpligtende samtale.

H&B har udgivet en række artikler om det aktive familieejerskab. Læs eller genlæs dem på 
vores hjemmeside eller kontakt os for at få dem tilsendt.

Danmarks mest erfarne rådgivere 
inden for aktivt familieejerskab
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