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Danskerne undervurderer 
beskæftigelsen i de 
familieejede virksomheder 

De familieejede virksomheder er i høj grad medvirkende til, at mange 
danskere hver dag har et job at stå op til. En analyse fra Dansk Erhverv 
viser, at de familieejede virksomheder har en større betydning for be-
skæftigelsen i Danmark end de beskæftigede selv er bekendt med, og 
at betydningen er særligt stor uden for de store byer.  
 
Det danske erhvervsliv er rammen for både store og små familieejede virksomheder. 
Nogle af de mest kendte familieejede virksomheder er fx LEGO, Bestseller, Harald Ny-
borg og JYSK. Men hvor stor betydning har de danske familieejede virksomheder for be-
skæftigelsen i Danmark? Det blev undersøgt tilbage i 2014 i rapporten ”Familievirksom-
heder i Danmark”i, men det er aldrig blevet undersøgt ved at spørge de beskæftigede 
selv. Derfor har Dansk Erhverv taget et nyt spadestik og spurgt de danske beskæftigede, 
om de selv vurderer, at de er ansat i en familieejet virksomhed.  
 
Familieejede virksomheders betydning for beskæftigelsen undervurderes 
Befolkningsundersøgelsen viser, at hver femte privatbeskæftigede vurderer, at de er an-
sat i en familieejet virksomhed i 2022. Det svarer til ca. 450.000 beskæftigede. I rappor-
ten ”Familievirksomheder i Danmark (2014)” anvendes registerdata til at estimere andel 
beskæftigede i familieejede virksomheder ud af alle privatbeskæftigede i perioden 1995-
2010. Dansk Erhverv har lavet en fremskrivning af et tal for 2022 pba. udviklingen fra 
1995-2010. Ifølge denne beregning er ca. 790.00 danskere beskæftiget i en familieejet 
virksomhed i 2022, hvilket svarer til ca. 36 pct. af den samlede private beskæftigelse. 
   

Figur 1: Privatbeskæftigelse i danske familieejede virksomheder i 2022  

 

Kilde: 1: Dansk Erhverv, fremskrivning pba. tal fra Familievirksomheder i Danmark (igenerationer.dk), 2014, og 

Danmarks Statistiks tabel NABB10, 25-08-2022. 2: Dansk Erhverv, beregninger pba. tal fra Norstat, august 2022.  

Note: Definition på en familieejet virksomhed er, at ”Én person eller familien har min. 50 pct. ejerskab”. 

 

https://igenerationer.dk/sites/igenerationer.dk/files/media/document/familievirksomheder_i_danmark.pdf
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Anvendes ovenstående estimerede 2022-registertal som et mål for den faktiske beskæf-
tigelse i danske familieejede virksomheder, er konklusionen, at en relativt stor gruppe af 
danskere ikke er bekendt med, at de er ansat i en familieejet virksomhed. Næsten halv-
delen af de danskere, som er beskæftiget i en familieejet virksomhed, ved det ikke. Den 
faktiske beskæftigelse i de familieejede virksomheder fylder dermed langt mere i det 
samlede beskæftigelsesbillede end den gør i bevidstheden hos de danske beskæftigede. 
 
Beskæftigelse i familieejede virksomheder er mere udbredt i landkommuner end i 
kommuner med storbyer 
På trods af at danskerne undervurderer beskæftigelsen i familieejede virksomheder, er 
det muligt at anvende tallene til at se på, om der er geografiske forskelle på betydnin-
gen af beskæftigelsen med en antagelse om, at undervurderingen ikke er større eller 
mindre i visse geografiske områder. Inddeler vi Danmark i land-, oplands-, provins- og 
storbykommuner finder vi, at knap hver tredje privatbeskæftigede i landkommunerne 
er ansat i en familieejet virksomhed (30 pct.), mens det i storbykommunerne kun er 
hver syvende (15 pct.), se figur 2. Resultatet viser, at beskæftigelsen på landet og til 
dels i provinsen i højere grad er afhængig af de familieejede virksomheder end i større 
byer. De familieejede virksomheder holder dermed i høj grad gang i beskæftigelsen i 
områder længere væk fra de store byer.  
   

Figur 2: 
Andel af de privatbeskæftigede som vurderer, at de er ansat i en familie-
ejet virksomhed i 2022. Opdelt i land- og bykommuner 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2022. 

Note: n (alle privatbeskæftigede) = 606, n(Landkommuner) = 90, n(Oplandskommuner) = 105, n(provinsbykom-

muner) = 144, n(Storbykommuner) = 267. Jf. Danmarks Statistiks kommunegruppering 2018. 

Maksimal statistisk usikkerhed = +/- 10,1 pct.  

 
Resultaterne understøttes hvis Danmark i stedet opdeles i storkredse. I Syd- og 
Vestjylland vurderer ca. hver tredje privatbeskæftigede, at de er ansat i en familieejet 
virksomhed (hhv. 31 pct. og 32 pct.). Det er kun ca. hver syvende beskæftigede på Sjæl-
land og i København (hhv. 15 pct. og 14 pct.). Forskellene er dog ikke signifikant for-
skellige, men tallene indikerer, at de familieejede virksomheder har en større betydning 
for beskæftigelsen i Jylland og på Fyn end i København og på Sjælland.  
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Figur 3: 
Andel af de privatbeskæftigede som vurderer, at de er ansat i en familie-
ejet virksomhed i 2022. Opdelt på storkredse 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2022 

Note: n (alle privatbeskæftigede) = 606, n(Sydjylland) = 74, n(Vestjylland) = 47, n(Østjylland) = 89, n(Fyn) = 66, 

n(Nordsjælland) = 50, n(Nordjylland) = 51, n(Københavns omegn) = 57, n(København) = 98, n(Sjælland) = 74.  

Maksimal statistisk usikkerhed = +/- 14,3 pct. 
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Noter 

 
i Familievirksomheder i Danmark (igenerationer.dk), 2014, Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen. 

 
 
Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 13-9-2022. 
  
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Jannie Frederiksen på 
jfre@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6083. Henvendelser angående Dansk Erhvervs 
politik vedr. familieejede virksomheder kan ske til politisk konsulent Carl Andersen på 
can@danskerhverv.dk eller på tlf. 40649209. 
 
 

https://igenerationer.dk/sites/igenerationer.dk/files/media/document/familievirksomheder_i_danmark.pdf

