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Familieejede virksomheder investerer i højere grad end andre ejerformer at 
investere i forskning og udvikling. Det viser en international opgørelse.  

 
 
 
Familieejede virksomheder prioriterer forskning og udvikling 
Den anerkendte schweiziske bank, Credit Suisse, har i mange 

år sammenlignet hvordan familieejede virksomheder præsterer 

set i forhold til ikke-familieejede virksomheder. Herunder når 

det kommer til forskning- og udviklingsomkostninger.  

 

Der er tale om en bred gruppe af virksomheder på tværs af re-

gioner, brancher, alder og størrelser for at sikre et repræsenta-

tivt billede. 

 

I deres seneste ”Family 1000-rapport” fra september 2020 slår 

de igen fast, at familieejede virksomheder generelt bruger en 

større andel af deres økonomiske ressourcer på investeringer i 

forskning- og udvikling end ikke-familieejede virksomheder. 

 

Dette gør sig gældende i samtlige analyserede regioner med 

undtagelse af Latinamerika. For eksempel ses det, at de euro-

pæiske familieejede virksomheder investerer 8 pct. mere, de 

amerikanske 14 pct. mere og asien er ledende med 88 pct. 

 
1 The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. 

 

 

Lange tidshorisonter spiller ind 

Credit Suisses forskning viser, at familieejede virksomheder ge-

nerelt har en længere investeringshorisont og investeringsstra-

tegi end ikke-familieejede virksomheder. 

 

Da forskning- og udvikling kan betragtes som investeringer med 

et langsigtet perspektiv, kan det med fordel benyttes som en be-

grundelse for, at der generelt investeres mere i forskning- og ud-

vikling i netop de familieejede virksomheder. Billedet er dog ikke 

entydigt og mange ikke-familieejede virksomheder investerer 

store beløb i forskning- og udvikling. 

 

Hvis man ser på et par af de store familieejede danske virksom-

heder der investerer meget i forskning- og udvikling, er det jf. 

EU-Kommissionen bl.a. Coloplast, Danfoss, T&W Medical, 

Grundfos og LEGO1. 

 

  

Familieejede virksomheder investerer 

mere i forskning- og udvikling 

      
 Andel af omsætningen der bruges på forskning- og udviklingsomkostninger (2020) 

 

 
Kilde: Data fra Credit Suisse (2020) behandlet af Dansk Erhverv. 
Anm: Familieejede virksomheder betragtes som virksomheder hvor founderne eller nærtstående efterfølgere besidder mindst 20 pct. af ejerskabet eller 
20 pct. af kontrollen over virksomheden. 
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