
 

OM DETTE NOTAT: Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den [#dato #årstal]. 

   

Børsen | DK-1217 | København K | www.danskerhverv.dk  

 

KONTAKT:  STUDENTERMEDHJÆLPER CARL ANDERSEN PÅ CAN@DANSKERHVERV.DK ELLER PÅ TLF. +45 3374 6232 

Familieejede virksomheder beskæfti-
ger en større andel i landkommuner. 

790.000 danskere er beskæftiget i familieejede virksomheder. De fylder i 
særlig grad i landkommunerne sammenlignet med storbykommunerne. 

 
Danske erhvervsliv er rammen for både store og små familieejede 

virksomheder. Nogle af de mest kendte familieejede virksomhe-

der er fx LEGO, Bestseller, Harald Nyborg og JYSK. Men hvor stor 

betydning har de danske familieejede virksomheder for beskæfti-

gelsen geografisk i Danmark? Dansk Erhverv har spurgt de dan-

ske beskæftigede hvor de bor, og om de selv vurderer, at de er 

ansat i en familieejet virksomhed. 

 

Familieejerskabet fylder dobbelt så meget i landkommunerne 

Baseret på undersøgelsen kan vi se de geografiske forskelle på 

de familieejede virksomheders betydningen for beskæftigelsen. 

Med en antagelse om at danskerne er lige gode til at vurdere, om 

de arbejder i en familiejet virksomhed eller ej på tværs af geo-

grafi. Inddeler vi Danmark i land-, oplands-, provins- og storby-

kommuner 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.). Re-

sultatet 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 byerne. 

 

Familieejerskabet fylder mest vest for Storebælt men beskæftiger 

også mange øst for Storebælt 

Resultaterne understøttes hvis Danmark i stedet opdeles i stor-

kredse. I Syd- og Vestjylland vurderer ca. hver tredje privatbe-

skæftigede, at de er ansat i en familieejet virksomhed (hhv. 31 

pct. og 32 pct.). Det er kun ca. hver syvende beskæftigede på 

Sjælland og i København (hhv. 15 pct. og 14 pct.). Forskellene er 

dog ikke signifikant forskellige, men tallene indikerer, at de fami-

lieejede virksomheder har en større betydning for beskæftigelsen 

vest for Storebælt. 

 

Da der arbejder flere i København end i Vestjylland er antallet af 

beskæftigede dog noget mere ens. Med alt den usikkerhed som 

forekommer der 40-70.000 beskæftigede i familieejede virksom-

heder i København mens det er 50-88.000 i Vestjylland. 

 

Målt på antal beskæftigede alene, er Sydjylland ledende med 72-

127.000, efterfulgt af Østjylland med 62-109.000, så kommer 

Vestjylland, herefter Fyn med 44-77.000, Københavns Omegn 

med 43-76.000 med København lige efter, efterfulgt af Nordjyl-

land 35-61.000, Nordsjælland med 33-57.000 og til sidst Sjæl-

land 26-45.000. 

 
      

   

      
 

 

Andel af de privatbeskæftigede som vurderer, at de 

er ansat i en familieejet virksomhed i 2022. Opdelt i 

land- og bykommuner. 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2022. 
Note: n (alle privatbeskæftigede) = 606, n(Landkommuner) = 90, n(Op-
landskommuner) = 105, n(provinsbykommuner) = 144, n(Storbykommu-
ner) = 267. Jf. Danmarks Statistiks kommunegruppering 2018. 
Maksimal statistisk usikkerhed = +/- 10,1 pct. 
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Andel af de privatbeskæftigede som vurderer, at de 

er ansat i en familieejet virksomhed i 2022. Opdelt 

på storkredse. 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2022 
Note: n (alle privatbeskæftigede) = 606, n(Sydjylland) = 74, n(Vestjyl-
land) = 47, n(Østjylland) = 89, n(Fyn) = 66, n(Nordsjælland) = 50, n(Nord-
jylland) = 51, n(Københavns omegn) = 57, n(København) = 98, n(Sjæl-
land) = 74. Maksimal statistisk usikkerhed = +/- 14,3 pct. 

32%

31%

23%

22%

20%

20%

19%

16%

15%

14%

0% 10% 20% 30%

Vestjylland

Sydjylland

Fyn

Nordjylland

Landsgennemsnit

Østjylland

Københavns Omegn

Nordsjælland

Sjælland

København


