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”Carefully identifying and properly
developing the next generation of
leaders is by far the most consequential decision for any family business
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UDVIKLINGEN af næste generation i det aktive familieejerskab er uden tvivl én af de mest udfordrende, komplicerede
og givende opgaver, der vil møde familien generation efter
generation. På verdensplan har 70% af de familieejede virksomheder ingen plan for generationsskifte*. Det er en skam,
for en gennemarbejdet plan giver mange muligheder for at
skabe en udviklende, gradvis indføring i familieejerskabet,
hvor den ene generation støtter den næste og skaber ejere,
der glæder sig over mulighederne i ejerskabet i stedet for at
mærke det som en tung vægt over skuldrene.
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Udvikling og engagement
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Kapitel 5

Skab dit eget forløb for næste
generation

Copyright © 2022 H&B | Hildebrandt & Brandi
H&B er topledelsens rådgiver. Vi hjælper organisationer til at opnå toppræstationer ved at løse
komplekse udfordringer og skabe succesfulde
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Kapitel 6

Find mening med livet som
formuende

transformationer – fra analyse og strategi til
eksekvering og forankring. For mennesker og
med mennesker.

Der er heldigvis mange familier, for hvem det lykkes at skabe en frugtbar transition uden for lange overlap, uden at slide på familien, og uden tab i formue og virksomhedsdrift.
Hvordan det kan lykkes, ser vi nærmere på i dette magasin.

Vi er en uafhængig rådgiver for familieejede
virksomheder, familier og familiekontorer. Vi
bistår i konkrete udviklingsforløb og på ad hoc
basis over mange år.
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Kapitel 7

Hold historien i live i mange
generationer

God læsning.

Læs mere på:
hildebrandtbrandi.com/aktivtfamilieejerskab

*PwC Family Business Survey 2021
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Transitionen kan være en
positiv mulighed for åben
dialog og nytænkning

KAPITEL 1

Planlæg det vellykkede
generationsskifte

DEFINITIONEN af et generationsskifte i en virksomhed er
overdragelse af ledelsesopgaven og ejerskabet. De to dele
af transitionen foregår ikke nødvendigvis samtidigt. Overdragelse af ejerskabet er måske sket på et tidspunkt, hvor
det har været skattemæssigt og juridisk gunstigt, mens
overdragelse af ledelsen af en virksomhed eller forvaltningen af en formue først sker flere år - eller ligefrem årtier - senere. I andre tilfælde har næste generation været under oplæring i virksomheden og får overdraget både ejerskab og
lederansvar på samme tid i forbindelse med den tidligere
ejers exit. Uanset omstændighederne er generationsskiftet
en syretest for samspillet mellem generationer.

Hvilken vej det går, afhænger i særdeleshed af den siddende
generation, der ofte er ejer og projektleder på generationsskiftet, men også af næste generations holdninger til familieejerskabet og ønsker for fremtiden. Det handler derfor
først og fremmest om at afstemme forventninger til både
processen og slutresultatet
I selve planlægningen af generationsskiftet optræder en risiko for, at processen udelukkende kommer til at handle om
de skattemæssige, juridiske og økonomiske forhold. Familiens dynamik og kommunikationsevner kan dog med fordel kan få en meget mere fremtrædende plads i processen.
Med det udgangspunkt har vi samlet en række gode råd til
dig, som tager dit ansvar alvorligt som leder af næste generation, og til dig, som ønsker at bidrage til familieejerskabet
ved at blive den bedst mulige repræsentant for næste generation.

Transitionen kan være en positiv mulighed for åben dialog, nytænkning og fornyelse. Rollerne defineres på ny og
familiens historik og evt. forudindtagede holdninger italesættes. Men et generationsskifte kan også give anledning til
spændinger og uro i familien i flere årtier op til selve skiftet.

Generationsskiftet planlægges ud fra:
Tidsforbruget ser
oftest således ud:

Økonomiske, skattemæssige
og juridiske forhold

10%

Ledelses- og kompetencemæssige betragtninger

10%

Familiens sammensætning, dynamik
og individuelle ønsker
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Men bør se således ud:

33%

80%
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33%

33%

KAPITEL 2

Udviklingsmodel for næste generation

Bliv den bedste leder af
næste generation

FÆLLESSKAB

EJERSTRATEGI

NÆSTE
GENERATION
KOMPETENCER

RÅDGIVERE

DET er via ledelsen af næste generation, at du sikrer din virksomhed eller formues fremtid. Det kræver både strategisk
sans, visionære evner og fornemmelse for dynamikken i din
familie, men lykkes du med opgaven vil det have positiv effekt på både de arbejdsmæssige og familiære aspekter af
dit liv. I dette kapitel ser vi først nærmere på indholdet af en
udviklingsmodel for næste generation, og derefter kan du
læse om fem handlingspunkter, der også er med til at sikre
en vellykket transition.

at det foregår i etaper, f.eks. omkring de 21 år, og igen ved
de 25 eller 30 år. Nogle familier vælger at knytte krav til udbetalingerne. Det kan være krav om at deltage aktivt i ejerskabet, krav om at tage en uddannelse, krav om at midlerne
er øremærkede til f.eks. bolig. Igen, det kommer helt an på
familiens historik, værdier og temperament om rådighed
over midlerne skal være afhængig af, at kravene opfyldes.
Det gælder dog helt generelt, at det er en stor fordel for alle
generationer, både dem der overdrager, og dem der modtager, at forløbet er konkretiseret og fastlagt i familien.

Udviklingsmodellens to dimensioner

Den kompetencemæssige dimension

Den gode udviklingsmodel rummer to dimensioner; den
økonomiske dimension og den kompetencemæssige dimension.

Den kompetencemæssige dimension handler om at hjælpe
næste generation med at overskue ejerskabet og træde ind
i rollen som ejer ved at gøre det klart for dem fra hvornår og
hvor længe de skal oplæres til ejerskabet, og fra hvornår de
skal levere til ejerskabet.

Den økonomiske dimension
I udviklingen af den økonomiske dimension skal det klarlægges, hvornår personerne i næste generation rent praktisk bliver formuende. Sagt med andre ord; fra hvilket alderstrin bliver formuen deres? Hver situation er unik, og derfor
kan der ikke siges noget generelt om, hvilken alder der er
den ideelle. Ved en stor formue kan der være fordele ved

Helt konkret kan det handle om f.eks. at klarlægge hvornår
man deltager i bestyrelsesmøder – først som observatør
og senere som fuldgyldigt medlem. Fra hvornår og hvilke
kompetencer kræver det at være medlem af en evt. investe-
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STRUKTUR

EJERSTRATEGIEN
er familiens strategiske fundament, der
klarlægger mission,
vision, værdier og
investeringslogik for
familiens ejerskab. En
ejerstrategi sætter en
klar retning og er en
reel guide for næste
generation.

FÆLLESSKAB er en
håndsrækning til den
nye, unge ejer, som forhåbentlig kan spejle sig
i forældre, bedsteforældre, kusiner og fætre,
så hun/han ikke skal
skuldre hele ansvaret
alene.

KOMPETENCER skal
forventningsafstemmes i fællesskab.
Desuden hjælper en
individuel kompetenceudviklingsplan næste
generation med at
træffe uddannelsesvalg, der vil være en
hjælp for dem senere
hen i ejerskabet. Se
dog punkt 4 i næste
afsnit omkring uddannelsesvalg.
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STRUKTUREN er et
vigtigt succesparameter for næste generation. Strukturen skal
opfattes som familiens
kommunikation, fora
(bestyrelse, familiekontor, familiemøder
m.m.) og årshjul m.m.
Strukturen er en
ramme for ejerskabet,
der gør det muligt for
næste generation at
lære i rollen, f.eks. som
observatør ved bestyrelsesmøder m.m.

RÅDGIVERE skal
præsenteres, og det
skal stå klart for den
enkelte i næste generation, hvad den enkelte
rådgiver kan bidrage
med, og hvilke problemer de kan løse. Det
er særdeles vigtigt, at
den nye ejer forstår, at
de har adgang til specialister, der kan hjælpe
dem med at realisere
planer og håndtere
udfordringer.

Det vellykkede generationsskifte er en
opgave for hele familien

ringskomité? Fra hvornår og hvilke kompetencer kræver det
at blive specialiseret i sin ejerrolle og dermed aktivt bidrage
til ejerskabet?

næste generation med at forstå, hvordan de bedst værner
om familiens navn, og respekterer deres arv.

For at hjælpe næste generation til at opnå de rette kompetencer er det en stor hjælp, at de bliver uddannet i de nedenstående fem punkter, der oftest vil være definerende
for familiens ejerskab.

Næste generation har brug for at vide, hvornår de er en succes i dine øjne. Er det, når de har uddannet sig i den ’rigtige’
retning, så de kan tage over i virksomheden? Eller – modsat
- når de har haft modet til at gå i en anden retning, der måske passer bedre til deres talenter og interesser? Er familiens
fælles succes afhængig af, at virksomheden bliver i familien? Eller ønsker du, at de går deres egne veje uanset hvor,
de veje fører hen?

2. Definér klare succeskriterier i familien

De to dimensioner af udviklingsmodellen skal skræddersys
af/til den enkelte familie. En familie med en virksomhed vil
typisk have en anden model end en familie, der er formuende uden en virksomhed, fordi muligheden for oplæring
er anderledes. Motivationen og engagement for ejerskabet
og fællesskabet er også forskellig fra familie til familie, også
afhængigt af dit lederskab af næste generation.

Ofte er det her, at kommunikationen i familien bliver tynget
af uudtalte forventninger og formodninger om hinandens
ønsker og motiver. Derfor er klar tale og konstruktiv dialog
vejen frem.

Lederskabet af næste generation

3. Lancér emne-specifikke kommunikationsfora

Som leder af næste generation har du et stort ansvar for
kommunikationen, motivationen og udviklingen af næste
generation. Derfor har vi samlet yderligere fem handlingspunkter til at sikre en god transition.

Tavshed er ikke guld, når det kommer til planlægning af
generationsskifte. Hvis I ikke har for vane at kommunikere
åbent om ønsker og evner i forbindelse med et generationsskifte, så sæt kommunikationen på formel og opret nye
fora til disse samtaler. Indkald til en stribe af møder med
dette emne på agendaen. Der skal ikke tages beslutninger
på første møde. Tværtimod kan det være en lettelse at vide,
at dette forløb skal tage 6-12 måneder, så der er god tid til at
behandle det fra alle vinkler.

1. Definér formålet med familieejerskabet
I det aktive familieejerskab arbejdes der langsigtet med at
klargøre, hvad det fremadrettede formål med ejerskabet
skal være. Dels skaber et klart formål et samlende strategisk
fundament for familien. Dels giver det motivation og stolthed for de næste generationer, der skal finde identitet i at
forvalte familiens navn og formue fremadrettet. Et formål
som f.eks.: ”Vores formue skal bidrage til positiv, bæredygtig
udvikling”, sætter en positiv retning for familiens medlemmer. Ved at bidrage til identificering af formålet hjælper du

Ved at oprette et forum kun til dette emne – f.eks. et frokostmøde én gang om måneden fordelt over et år – fjerner
man elefanten i rummet ved familiens søndagsmiddage,
påskefrokoster og sommerhusture. Det skaber lettelse, og
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en mulighed for at være sammen
som familie, når det er vigtigt, og
sammen som ledere af en familievirksomhed på andre tidspunkter.
4. Støt den innovative karriereplanlægning – vejen er ikke lineær
World Economic Forum’s The Future of Jobs Report fra 2020 belyser,
at ledere har brug for et helt nyt sæt
kompetencer for at skabe succes i
fremtiden. Ifølge WEF er det vigtigt
at mestre analytisk tænkning og
innovation, aktiv læring og læringsstrategier, kompleks problemløsning og kreativitet, originalitet og
initiativ – for blot at nævne nogle
af kompetencerne på listens top-5.
Næste generation kan med andre
ord sagtens få succes som ledere,
selvom de ikke er udlært inden for
virksomhedens faglige felt. Erfaring
fra andre brancher og industrier kan endda være et stort
plus. Særligt hvis næste generation får mulighed for at prøve sig selv af, tage chancer og måske gøre fejl uden at være
under lup i familievirksomheden.

De bedste resultater bliver kun skabt, hvis næste generation
går på arbejde af lyst, og det er op til dig, som leder, at give
dem motivation, selvtillid og lyst til at følge i dine fodspor.
Det vellykkede generationsskifte er imidlertid en opgave for
hele familien, og den bliver bedst opfyldt, hvis næste generation er aktive medspillere og med-udviklere. I det næste
kapitel ser vi derfor nærmere på generationsskiftet fra næste generations synspunkt.

5. Den næste generations motivation og selvtillid er (også)
dit ansvar
Er jeg dygtig nok til at tage ansvar i familievirksomheden?
Må man tage risici i familien? Hvornår har jeg ydet nok til at
måtte nyde? Familiemedlemmerne i næste generation skal
rekrutteres, motiveres og styrkes som ethvert andet talent.
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KAPITEL 3

Bliv den bedste repræsentant
for næste generation

IFØLGE Wall Street Journal planlægger syv ud af ti personer
af baby boomer generationen at fortsætte med at arbejde,
efter de er blevet 65 år. Imens befinder næste generation i
den familieejede virksomhed sig mere eller mindre i kulissen midt i et Prins Charles dilemma.

nelt vanskeligt tema at tage hul på, og derfor skal samtalerne opstartes i god tid. Du kan allerede fra en ung alder insistere på lanceringen af et forum, hvor I diskuterer fremtiden.
Se punkt tre i det forrige kapitel. Jo mere fasttømret en vane
I har for at sætte de svære spørgsmål på agendaen, jo lettere
vil det være at nå frem til en reel plan, når tiden er inde.

I dette kapitel ser vi nærmere på, hvordan du bliver den bedste repræsentant for næste generation – for ejerskabets og
din egen skyld.

2. Gennemførelse: Søg ud for at finde hjem
Selv om du brænder for f.eks. familievirksomheden, så kan
man sige meget godt om at få erfaring fra andre arbejdspladser først: Du får mulighed for at bygge en identitet uden
for familien, du får en mere facetteret erfaring og nye perspektiver, som du kan tage med dig hjem senere hen. Du
får også mulighed for at tage risici og måske endda gøre fejl
uden at være under familiens lup. Sidst men ikke mindst kan
det give øget troværdighed hos virksomhedens ansatte, at
du kommer med erfaring udefra og har bevist, at du kan
gøre karriere andre steder.

Er du inde – eller ude?
Dette er ultimativt den vigtigste beslutning, som du skal
træffe som et medlem af næste generation. Hvis du allerede ved, at du ikke vil gå ind i virksomheden, så findes der
stadig mange muligheder, hvorpå du kan spille en vigtig rolle for ejerskabet. Hvis du derimod er i tvivl eller allerede ved,
at du vil føre familievirksomheden videre på den ene eller
den anden vis, så findes der mange gode muligheder for at
komme i gang.

Når tiden er inde til at træde ind i ejerskabet, så hold fast
i dine planlægnings- og kommunikationsevner og sørg for,
at det bliver på dine præmisser og efter gode, fælles aftaler.
Måske passer dit temperament til en langvarig og grundig
oplæring, måske gør det ikke. De aftaler skal være på plads,
inden du træder ind i firmaet eller formueforvaltningen.

Tag ansvar for ejerskabet
Der er mange svære emner på spil, når man åbner samtalen
om generationsskifte; forventninger, mulig favorisering, generationers skifte, pension og alderdom. De mest komplicerede situationer opstår, når ingen af parterne tager initiativ
til at sætte ord på, hvad der skal ske, og hvad der forventes
generationerne imellem. Derfor kan du vinde meget ved at
tage ansvar for udviklingen af din rolle i virksomheden og
i familien. Du kan finde inspiration i de næste tre punkter.

3. Evaluering: Sæt retningen for det aktive familieejerskab
Du er kommet godt på plads og har nu selv alle muligheder
for at sikre, at ejerskabet ledes optimalt. Her kan du med
fordel kaste et blik på fortiden: Hvilke af familiens ledere
gjorde det særlig godt? Hvad kan du lære af dem? Hvordan
fremtidssikrer du DNA og værdier?

1. Planlægning: Italesæt generationsskiftet
Generationsskiftet kan være et både strategisk og emotio-
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lieejerskab sikrer, at du undgår fortidens fejl og skaber fremtidens succes. Således bliver du den bedste repræsentant
for næste generation.

Du skal også se fremad og styrke det strategiske fundament
for det aktive familieejerskab: Hvis I har en virksomhed,
skal den fortsætte som et familieejet aktiv? Er der andre fra
familien, der kan og vil hjælpe dig, og er de velkomne ombord? Hvordan vil du planlægge dit eget generationsskifte,
så næste generation for mulighed for at lære i rollen, mens
du leverer i rollen? Dit strategiske arbejde med aktivt fami-

I næste kapitel ser vi nærmere på, hvordan man med fundament i egne erfaringer kan skabe et godt udviklingsforløb
for næste generation.
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KAPITEL 4

Få udviklet næste generation
til ejerskabet

DET gode generationsskifte er en velplanlagt proces og en
glidende overgang både arbejds- og identitetsmæssigt. Processen kan i princippet være årtier lang, hvor næste generation går fra at være børn i en formuende familie, der er
mere eller mindre bevidst om den særlige økonomiske livssituation, til at være voksne, ansvarlige ejere. I nogle familier nedtones formuens størrelse og betydning, og det unge
menneske kan opleve at få et reelt chok, når formuens omfang – og det ansvar der følger med – går op for dem. Vores
anbefaling vil oftest være, at børnene får en tidlig bevidsthed, der skal vinkles så positivt som muligt med fokus på
ejerskabets muligheder, goder og ansvar.

• De skal motivere sig selv til at tage en uddannelse og
overveje karriere på trods af, at de ikke behøver at arbejde
• De skal have en bevidsthed om deres egen og familiens
sikkerhed
• De skal finde mening med formuen og tage stilling til,
hvordan de vil forholde sig som ejere, og hvordan de vil
bruge deres økonomiske råderum på en måde, der giver
mening for dem personligt, men også for familien
Det er ganske mange overvejelser, når de i forvejen skal tumle med en helt almindelig identitetsudvikling som teenager
og ungt menneske. Vores anbefaling vil altid være den åbne
dialog og den gradvise indføring i ejerskabet. I den proces
kan det unge menneske bedre planlægge uddannelses- og
arbejdsvalg og gradvist indstille sig på sin livssituation.

For at kunne skabe et positivt syn på ejerskabet er det vigtigt, at der også bliver set på det unge menneskes lod i livet
fra deres synsvinkel. De er både privilegerede og heldige i
forhold til deres økonomiske råderum, men de er stadig sat
i en livssituation, som de ikke selv har valgt. Med det følger
en række aspekter, som gør, at deres liv adskiller sig nævneværdigt fra andre jævnaldrende.

Inkluderingen i ejerskabet kan gøres på mange måder. Her
er blot et par eksempler:
Junior Board
Næste generation får en officiel invitation til at blive junior
bestyrelsesmedlemmer, f.eks. ved deres 14-års fødselsdag,
og får deres eget indlæg på hvert andet/tredje bestyrelsesmøde. Her kan de præsentere nye perspektiver for bestyrelsen, tilkendegive deres holdninger som kommende ejere
og øve sig i præsentationsteknik.
Bonus: Når barnets/den unges mening bliver taget alvorlig,
stiger selvværd og selvsikkerhed. Desuden styrkes fællesskabet mellem familiemedlemmerne i næste generation

• De kan føle, at de skal leve op til familiens legender, der
har skabt formuen. Det kan skabe et forventningspres i
forhold til uddannelsesvalg, fritidsinteresser og akademiske præstationer
• De skal navigere i det sociale samvær med venner med
et andet økonomisk råderum
• De skal beskytte familiens navn i forhold til pressen og
skal derfor f.eks. være påpasselige med, hvordan de benytter sociale medier
• De vil oftest udvikle en radar, og måske ligefrem en forsvarsmur, for at sikre sig mod ’venskaber’, der er baseret
på interesse for deres økonomiske råderum/familienavn

Mentorordning
De unge i næste generation får hver tildelt en mentor, f.eks.
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ved 15-årsalderen, som står uden for familien. Mentoren er
et en-mands advisory board, som teenageren kan gå til i forhold til karriereovervejelser, ansvaret for formuen, spørgsmål omkring at finde identitet i ejerskabet m.m.

forståelse af, hvordan formuen blev til, og hvem der arbejder for at bevare og forøge formuen for dem. Der kan også
iværksættes et reelt legacy projekt, som beskrevet senere i
dette magasin.

Investeringsprojekt til velgørenhed

Fælles forløb for søskende eller kusiner og fætre

Den eller de unge i næste generation, der viser interesse for
formueforøgelse får en grundig indføring i investering og et
fast beløb at investere for. Efter seks til tolv måneder evalueres resultatet, og overskuddet gives til velgørenhed efter
eget valg.

Næste generation involveres i et skræddersyet forløb, hvor
de, sammen og hver for sig, får styrket identiteten og fællesskabet omkring den familieejede virksomhed eller formue.
Her ses også på individuel kompetenceudvikling, karriereplanlægning og håndtering af familiens omdømme.

Forståelse for historien

Læs mere om mulighederne for et fælles forløb i næste kapitel.

Via møder med stifter (om muligt) eller besøg på familiens
virksomhed eller familiekontor får næste generation en
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KAPITEL 5

Skab dit eget forløb for
næste generation

Forslag til aktiviteter der skaber motivation

INDIVIDUELLE møder med
f.eks. advokat, revisor
eller familiekontor, der
forklarer krav og muligheder i ejerskabet og skaber
klarhed over den enkeltes
økonomiske situation

NETVÆRK med andre
familier, der kan inspirere
til, hvordan ejerskabet kan
skabe glæde og muligheder

WORKSHOP med coach
eller psykolog, der hjælper
med at håndtere følelserne
omkring ejerskabet

DOKUMENTATION af familiens legacy, så det står klart
for den enkelte, hvordan
formuen er skabt og hvilke
ofre det krævede at skabe
noget så ekstraordinært.
Se næste kapitel om dette
emne.

Andre emner, der også vil være relevante for næste generation at lære om:

Fællesskab

DER kan være mange grunde til at bruge tid og energi på at
skabe et solidt fundament for næste generations ejerskab
via et fælles forløb. Dels er det til virksomhedens/formuens
fordel, at næste generation har både kompetencer og engagement til at drive ejerskabet succesfuldt, dels er fællesskabet i familien uhyre vigtigt for, at alle fordelene ved at drive
en familievirksomhed bliver høstet. Forløbet bør derfor basere sig på disse tre søjler:

I første generation vil stifter typisk have et fællesskab med
sin ægtefælle og/eller én eller flere forretningspartnere. I
anden generation vil søskende være vokset op sammen og
have et delt værdisæt og en fælles oplevet historik omkring
virksomheden. I tredje generation, kusiner og fætre, er ejerne ikke vokset op sammen og har måske helt forskellige opfattelser af, hvor stor en rolle virksomheden har spillet/skal
spille i deres liv. Her begynder man for alvor at skulle sætte
ind for at skabe familiefællesskab omkring virksomheden
eller formuen. I fjerde generation, grandkusiner og grandfætre, har man oftest ikke haft fælles ferier og højtider at dyrke
fællesskabet i. Her begynder forholdet at blive mere kollegialt end familiært i ejergruppen, medmindre der arbejdes
dedikeret på at skabe fællesskab.

1. Fællesskab
2. Uddannelse
3. Motivation

Forløb for næste generation

Helt grundlæggende kan man sige, at jo mere der arbejdes
på fællesskabet, jo bedre bliver formuefællesskabet også.
Beslutninger omkring ejerskabet bliver lettere at tage, når
diskussionerne finder sted på et fundament af tillid og velvilje.

FÆLLESSKAB

UDDANNELSE

Forslag til aktiviteter, der understøtter fællesskabet:
• Udarbejdelse af personlighedsprofiler (eks. JTI profiler
eller lign.) og efterfølgende workshop, hvor det klarlægges, hvad der kendetegner præferencerne for de enkelte
profiler. Det giver desuden alle et sæt spilleregler for det
optimale samarbejde på tværs af profiler
• Teambuilding aktiviteter og ekspeditioner/rejser, som
f.eks. overlevelsesture, sportsrejser, skræddersyede
escape opgaver og lign.

MOTIVATION
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Workshop omkring præsentationsteknik, formidling
og fremtræden

Forløb omkring sikkerhed og håndtering af sociale
medier

Træning i mediehåndtering og krisekommunikation

Virksomhedsbesøg på egen og/eller andre virksomheder

Workshop omkring emnerne at leve op til sit fulde
potentiale, finde sine styrker og arbejde med feedback

Introduktion til familiekontoret, dets medarbejdere
og arbejdsområder

• Workshop med skuespiller eller coach, hvor man skal
præsentere for de andre
• Deltagerne skiftes til at planlægge en aktivitet, hvor de
deler deres favoritsteder eller aktiviteter med de andre

Forslag til aktiviteter, der understøtter uddannelse:
• Udarbejdelse af individuelle kompetenceudviklingsplaner baseret på interviews individuelt og i gruppen
• Tydeliggørelse af krav til ejerskabet (f.eks. krav til økonomisk forståelse eller indsigt i virksomhedsdrift eller investering)
• Fælles uddannelsesaktiviteter fokuseret på aktivt familieejerskab, f.eks. inden for virksomhedsdrift, investeringsforståelse, bæredygtighed, kommunikation, filantropi, bestyrelsesarbejde m.m.

Uddannelse
Individuelle og fælles kompetenceudviklingsplaner er et
vigtigt element af forløbet. Her handler det om at udvikle
den enkeltes kompetencer, baggrund og interesser bedst
muligt. Det er for eksempel ikke alle, der har en brændende
interesse eller talent for økonomistyring og investering. Det
er et naturligt krav til ejerskabet, at alle kan forstå et regnskab og følge en aktiekurs, men derudover behøver man
ikke at være et økonomisk geni for at være en god ejer. Ejerskabet har mange andre facetter, hvor kommunikationsevner, interesse for mennesker og kreative talenter kan gøre
en stor forskel og fremtidssikre ejerskabet. I forløbet med at
udvikle næste generation skal den enkelte derfor hjælpes til
at forstå, hvor de, med deres individuelle uddannelsesønsker eller -baggrund, kan bidrage til og finde mening med
ejerskabet.

Motivation
Hvordan finder man mening med sin lod i livet som formuende? Hvilke positive sider er der ved at være ejer – udover
de rent økonomiske? Hvordan håndterer man sin status
som formuende, uden at føle, at det skal skjules for venner,
arbejdsplads og partnere? Som nævnt i et tidligere kapitel
kan ejerskabet for nogen føles som en byrde snarere end
en glæde. Det er vigtigt for familieejerskabet, at de mange
positive sider ved ejerskabet dyrkes og udvikles: Stoltheden
over at være en del af noget større, respekt for stifters legacy, individuelle muligheder for at bidrage til ejerskabet og
trække det i en retning, der giver passion og mening.
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KAPITEL 6

Find mening med livet
som formuende
The importance of having a job extends far beyond the salaryattached
to it. A large stream of research has
shown that the non-monetary
aspects of employment are also
key drivers of people’s wellbeing.
Social status, social relations, daily
structure, and goals all exert a strong
influence on people’s happiness.
Harvard Business Review, Does Work Make
You Happy, 2017

MED rådighed over en formue følger det store spørgsmål;
At arbejde eller ikke at arbejde? Hvad der kan lyde som en
drøm for nogen, er et mareridt for andre. Især for forældre
der ønsker et givende, meningsfuldt liv for deres børn. Hvis
de får adgang til formuen for tidligt, vil det så forhindre dem
i at få en uddannelse, en karriere? Hvordan skal adgangen til
midlerne tilrettelægges, så initiativ, drive og ambitioner ikke
får frataget ilten? Hvordan forhindrer vi, at børnene bliver
forkælede og driver gennem livet uden retning?

Hvis du mangler inspiration til at komme i
gang, så kan vi foreslå følgende første skridt:
BOOK et møde med din investeringsrådgiver
eller dit familiekontor og gennemgå dine
investeringer i dybden. Hvad interesserer dig
mest/mindst?
LAV en liste med sager, der interesserer dig og
overvej, hvordan du evt. kunne komme i gang
med at støtte/involvere dig i én eller flere af
disse sager

Måske er du selv anden, tredje eller fjerde generation og
oplever en mangel på retning og mening med dit liv som
formuende. Hvad siger du til nye bekendtskaber, når de
spørger ind til job og karriere? Hvordan finder du balancen
mellem at nyde privilegierne i dit liv uden at slå dig selv i hovedet med ting, som du føler, at du burde, kunne, ville bidrage med til verden? Samtidig kan det være de bekymringer,
som er sværest for den formuende familie at sætte ord på.

FIND eller få anbefalet en karriererådgiver.

De kan give dig en objektiv vurdering på dine
kompetencer og din uddannelse, og hjælpe
dig med at finde uddannelser og kurser inden
for de områder, der interesserer dig/bidrager
til din profil

Klar retning skaber struktur, resultater og mening

KOM i gang med arbejdet på en ejerstrategi

En formue er et middel til utrolig mange oplevelser, tilfredsstillelse, indflydelse og positiv påvirkning. Den er en formidabel kraft, der kan bruges til at skabe en retning og et formål for dig og din familie. Men hvordan tæmmer du dyret,
så du sætter retningen og ikke omvendt?

SØG inspiration fra med andre formuende i dit
netværk. Hvordan har de stykket deres liv og
karrierer sammen?

En gennemarbejdet ejerstrategi er det bedste værktøj til at
tage kontrol over dit liv som formuende. Du og din familie
skal med andre ord vælge, hvordan I vil gribe ejerskabet af
formuen an. Læg en strategi for, hvad I vil opnå med jeres familieformue og -navn. Skal formuen vækste, så endnu flere
generationer er sikret økonomisk frihed? Skal I gøre en posi-
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En afklaring af retningen for dit liv som formuende kan give mulighed for:

Samtidig undgår du:

• At byde formuen velkommen i dit liv og bruge den til at skabe stolthed i familien

• Apati og handlingslammelse, fordi retningen ikke er klar, og intet haster

• At vise næste generationer, at du har været reflekteret og ansvarlig med formuen

• Uafklarede spørgsmål, der kan føre til splid senere hen mellem dig og dine søskende
eller dig og dine børn

• At gøre dit individuelle bidrag mere konkret og mindre abstrakt
• At lette samarbejdet med dine betroede medarbejdere og rådgivere, fordi de ved,
hvad du har af mål, ønsker og interesser

• Investeringer der er i konflikt med fælles og individuelle værdier i familien
• At leve med en stor hemmelighed, nemlig formuen i dit liv

• At få en åben og ærlig kommunikation mellem dig og dine søskende, fordi I har delt
jeres refleksioner

det, skatteregler, arveregler m.m., men der er også mange
muligheder for at udleve andre kompetencer og bidrage til
ejerskabet ved at udnytte dine kompetencer.

tiv forskel inden for filantropi eller bæredygtighed? Skal I investere i lokale virksomheder eller i start-ups, der vil ændre
verden? Finder I glæde ved at bevare historiske ejendomme
eller eje landområder og skov? Der findes utrolig mange
muligheder, udover værdipapirer, hvormed I kan skabe engagement og interesse i ejerskabet. Det vigtigste er at tage
det første skridt og sætte processen i gang. Det kan I blandt
andet gøre ved en serie møder i familien, hvor I lægger alle
idéer på bordet. Ideelt set udmøntes det i et strategisk fundament med en mission og vision for, hvordan I vil drive og
pleje formuen fremadrettet.

•

Det kunne f.eks. være ved at:
• Tage initiativ til og håndtere investeringer i områder, som
du kender til eller interesserer dig for; kunst, design, natur, landbrug, bæredygtighed, kulturbevaring, skove m.m.
• Tage initiativ til og håndtere investeringer i virksomheder
inden for sektorer, som du kender til eller interesserer dig
for
• Tage initiativ til en filantropisk indsats for familien, der
bærer familienavnet videre og giver stolthed i kommende generationer
• Være aktiv inden for uddannelse og udvikling i familien
• Være aktiv inden for udvikling af næste generation helt
fra barnsben
• Tage initiativ til netværk med andre formuende familier

Find din rolle i ejerskabet
Når retningen er sat, er det tid til at fordele roller og arbejdsopgaver, så I sammen kan opnå jeres mål. I har allerede et
antal forpligtelser, som f.eks. bestyrelsesmøder, møder i investeringskomité, kontakt til familiekontoret eller forvaltere
og forståelse for deres disponeringer, interesse for marke-
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•
•

•
•
•

Inspiration til at komme i gang

for at se, hvor I kan bidrage med varig, positiv indflydelse
på samfundet
Udvikle en legacyfortælling om familiens historie i form
af et bogprojekt eller en film med interviews med formuens stifter eller dennes efterkommere (læs mere i næste
kapitel)
Være aktiv i lokalpolitik eller i lokalområdet generelt
Efteruddanne dig inden for områder, der bidrager til formuens forvaltning. F.eks. inden for bestyrelsesarbejde,
filantropi, investering i virksomheder, kulturhistorie, dyrevelfærd, bæredygtighed eller lignende
Tage initiativ til og håndtere familiens interne kommunikation ved hjælp af nyhedsbreve eller familiemøder
Være aktiv inden for udviklingen af de forskellige fora i
familien; bestyrelsen, ejerråd, familieråd m.m.
Tage et vist beløb fra din personlige formue og investere
i projekter af ren interesse. Dit initiativ vil uden tvivl inspirere resten af familien

Et af de helt store paradokser ved at være formuende er,
at omverdenen tror, at det må være et let, ubekymret liv at
leve med et stort økonomisk råderum. Det gør det næsten
umuligt at lufte tanken om, at man ikke altid har det helt
nemt med sin skæbne. Det er imidlertid aldrig for sent at
skabe retning og mening med formuen. Som du kan læse af
dette kapitel, er der mange muligheder for at finde et virke,
dyrke sin rolle og skabe en karriere som næste generation i
en formuende familie. Også selvom man måske først går i
gang, når man er langt oppe i 40erne, 50erne, 60erne.
Der er mange muligheder for at sætte dit aftryk på verden.
I det næste kapitel kan du læse mere om, hvordan du f.eks.
sørger for, at familiehistorien bliver bevaret og kan bruges
som inspiration til næste generationer.
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KAPITEL 7

En rejse tilbage til fortiden
for at sikre fremtiden

Hold historien i live i
mange generationer

’SHIRTSLEEVES to shirtsleeves in three generations’, således
lyder Andrew Carnegies berømte forudsigelse for familieformuer. Netop disse ord kan være én af grundene til, at
generationsskiftet forsinkes – det kan i bund og grund være
svært at vide, hvornår det rigtige øjeblik er kommet til at
slippe tøjlerne og overlade ansvaret til næste generation. En
måde at skabe mere sikkerhed er, at inddrage næste generation tidligt i deres liv og give dem en klar forståelse af, hvor
formuen er kommet fra, og hvem der har arbejdet hårdt for
at skabe den - en rejse tilbage til fortiden for at sikre fremtiden. Det kan være vejen til at skabe et større tilhørsforhold
til den familiehistorie, som har skabt næste generations livsgrundlag i dag.

langsigtet? Blev virksomheder solgt fra eller gik de i arv? Var
der fokus på formuefællesskab og/eller familiefællesskab?
Italesætningen af fortidens håndtering giver mulighed for,
at næste generation kan tage nogle bevidste beslutninger
om, hvilke mønstre der skal blive i fortiden, og hvad de vil
bringe med sig videre til deres ejerskab.
3. Ritualer:
En legacy film eller bog kan være et kraftfuldt ritual der markerer overgangen fra barn til voksen i næste generation. Når
teenageren f.eks. fylder 15 år får de vist legacy filmen eller
læser bogen, der giver et indblik i, hvad de er efterkommere
til. I et veltilrettelagt forløb for udviklingen af næste generation får de desuden adgang til rettigheder og forpligtelser i
forbindelse med ejerskabet og vejen frem bliver diskuteret
med familien og eventuel en ekstern mentor. Herved bruges historien som et vidensfundament, som det unge menneske kan stå på, når hun eller han skal træffe sine egne valg.

En klarlægning af familiehistorien kan bruges på flere måder:
1. Dokumentation:
Én gang for alle bliver fortiden dokumenteret, så familien altid kan gå tilbage i materialet og se film, interviews, presseklip og fotos. Her er forklaringen på, hvordan formuen blev
til, hvad det krævede at skabe den, og hvilke karakteristika,
som stifteren besad for at kunne bidrage med noget så ekstraordinært.

Hvordan dokumenterer du din families legacy?
Som ved al anden formidling er det klart en fordel, hvis
slutproduktet er både fængende, lærerigt og har noget på
hjerte. Her har vi samlet fem råd til, hvordan du bedst dokumenterer din families historie:

2. Retning for fremtiden:

1. Sørg for en klar forbindelse til nutiden

Når fortiden kortlægges, får familien indblik i, hvordan tidligere tiders kriser blev håndteret. Blev der tænkt kort- eller

Gør dig klart, hvad vi skal bruge fortiden til i dag. Hvilken læring vil du gerne have, at læseren eller seeren sidder tilbage
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4. Vis eksempler på samarbejde og partnerskaber

med? Når du har gjort det klart, så er det nemmere at træffe
beslutninger om, hvilke historier der skal dokumenteres, og
hvilke der skal falde tilbage i glemslen.

Inddrag de vigtigste nøglepersoner omkring stifter i dokumentationen. Hvordan bidrog de til eventyret? Hvordan så/
ser de på stifters bedrifter? Det kan være vigtigt for næste
generation at vide, at ingen kan eller skal klare sig helt alene,
og at partnerskaber med forretningspartnere, familiemedlemmer, venner og rådgivere bidrager til at skabe et større
hele.

2. Vis mennesket bag myten
I nogle familier er formuen stor nok til, at næste generation
ikke vil have mulighed for at møde den eller de personer,
der har givet deres liv bredt økonomisk vingespænd. Din
bog eller film kan skabe identitet, en følelse af samhørighed
og genkendelse hos næste generation, hvis du sørger for at
vise det ægte menneske bag formuen – på godt og ondt.
Det er værdifuldt for næste generation at vide, at deres bedste- eller oldeforældre også havde momenter med tvivl, oplevede nervøsitet før store beslutninger eller lavede fejl. Det
gør skuldrene bredere, når ejerskabets ansvar skal løftes.

5. Tænk kvalitet frem for kvantitet
Vores teknologiske råderum i dag vil allerede virke håbløst
forældet om en halv til en hel generation, så dette er ikke
tidspunktet til hjemmevideo og skrattende lyd. Sæt professionelle tilrettelæggere og filmfolk på opgaven, så du får et
slutprodukt, som familien kan holde ud at se på også om
30-50 år. En velproduceret film på 45 minutter giver mere
værdi end fire timers håndholdt reportage uden ordentlig
lyd. Eller send bogen til en rigtig trykker, så den får en flot
plads på reolen.

3. Penge er ikke alt
De er i hvert fald ikke hele historien. Udover at skabe en
stor formue, hvad kan næste generation ellers være stolte
af? Blev formuen bygget på en spændende opfindelse? På
et gennembrud i sundhedsforskning eller opbygning af en
helt ny industri? Var der en tradition for at udøve filantropi? Hvordan blev loyale medarbejdere belønnet? Fik et lokalområde nyt liv og arbejdspladser? Dyrkede de en særlig
virksomhedskultur? Alt dette er med til at skabe et billede
af, hvem stifter var som person, og hvad hun eller han udrettede med deres liv – udover at skabe en formue.

Din indsats vil skabe fornyet forståelse og respekt for fortiden og forhåbentlig besvare spørgsmål langt ud i fremtiden.
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H&B – Danmarks mest erfarne rådgivere
inden for aktivt familieejerskab
AKTIVT familieejerskab er et helt unikt rådgivningsfelt.
H&B har gennem en årrække hjulpet mange af Danmarks
familieejede virksomheder, familier og familiekontorer, og
vores rådgivere er blandt Danmarks mest erfarne inden for
området. Vi færdes hjemmevant i de mangefacetterede
problematikker inden for familiefællesskab, ejerstrategi,
inter-generationel kommunikation, filantropi, generationsskifte, 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 virksomhedsledelse, strategi, bestyrelsesarbejde, M&A og meget andet.

Ring eller skriv gerne til os for en indledende og uforpligtende samtale. Du kan også abonnere på vores nyhedsbrev
ved at skrive dig op her:
www.hildebrandtbrandi.com/aktivtfamilieejerskab
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