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Nykredit Ejerledere 2018
Introduktion til undersøgelse

Denne undersøgelse er gennemført af Nykredit i samarbejde med 
konsulentvirksomheden Ennova.

Formålet med analysen er at få indsigt i ejerledernes holdninger til forskellige 
emner, og samtidig forstå de udfordringer, de står over for i deres hverdag.

Ejerledere er i denne sammenhæng defineret som ”en person, der både 
(med)ejer og (med)leder en virksomhed”.

Det er søgt at indsamle tilstrækkeligt data til at kunne udpege bestemte 
karakteristika for Nykredits ejerledere, og med 1.548 ejerledere som deltager 
i analysen, konkluderes dette at være tilfældet.

Undersøgelsen bygger på svar fra danske ejerledere, der er indsamlet ultimo 
2017. Undersøgelsen er blevet færdiggjort i 2018.
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5KARAKTERISTIKA

Overblik
Her er en kort opsummering af ejerlederens karakteristika.

ANTAL EJERE

Hvor mange ejere er der  
i virksomheden?
1 person:  56%
2 ejere i lige forhold:  20%
To ejere i skævt forhold:  7%
Tre - fire ejere i alt:  13% 
Mere end fire ejere:  4%

ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER

Har ejerlederne en ægtefælle/
samlever?
Ja:  85%
Nej: 15%

FØRSTE VIRKSOMHED 

Er den nuværende virksomhed 
ejerlederens første?
Ja:  75%
Nej:  25%

BØRN

Har ejerlederne børn?
Ja:  90%
Nej: 10%

SPORT

Hvilken type sport dyrker  
ejerlederen?
Individuel sport:  58%
Holdsport:  30%
Dyrker ikke sport:  21%
Ekstremsport:  3% 
Andet:   3%
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Hvem er ejerleder?
Karakteristika for størstedelen af ejerlederne er, 
at de befinder sig i et parforhold og har stiftet 
familie samtidigt med, at de driver deres første 
virksomhed.

Et andet markant karaktertræk hos ejerlederne 
er, at 83% er mænd.

17%

83%
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Hvilken alder har ejerlederne?

To ud af tre ejerledere er i aldersgruppen 40-60 år.  
13%  er under 39 år, hvoraf kun 2% er under 30 år. 
Samtidigt er ca. en femtedel (21%) over 60 år.

Alder

Under 30 år

2%
30–39 år

11%

50–59 år

33%

Over 60 år

21%

40–49 år

33%
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Faguddannelse

50%

KARAKTERISTIKA

Hvilken type uddannelse  
har en ejerleder?

18% af ejerlederne har en 
handelsorienteret uddannelse, 
mens det hhv. er 5% og 6% der 
har en ledelsesorienteret eller en 
finansielt orienteret uddannelse. 

Halvdelen af ejerlederne har en 
faguddannelse, der dermed udgør 
den klart største uddannelses-
gruppe.

Ledelseorienteret
uddannelse

Handelsorienteret
uddannelse

Finansielt orienteret
uddannelse

5%

18%

6%

Anden
uddannelse

21%
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Hvad er ejerledernes  
uddannelsesmæssige niveau?

Langt størstedelen af ejerledere 
har en videregående uddannelse 
(71%), mens 9% har en grund-
uddannelse og 17% en ungdoms-
uddannelse. 

Grunduddannelse
Ungdoms- 

uddannelse
Videregående
uddannelse

Kort / mellemlang

Videregående
uddannelse

Lang

Anden
uddannelse

9% 17% 48%

23% 3%

Fx folkeskole, efterskole,
privatskole og 

produktionsskole

Fx SOSU, landbrugs-  
eller gymnasial uddannelse

Kort eller mellemlang
(Max 4 år)

Lang
(5 år eller derover)
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Antal ansatte

Antal år som ejer

Hvor mange fuldtidsansatte er der  
i ejerlederens virksomhed?

Der er en klar overvægt af ejerledede virksomheder 
med få ansatte. 62% har under 10 fuldtidsansatte 
medarbejdere, mens 8% har mere end 50 ansatte.

Hvor lang tid har ejerlederne ejet deres  
virksomheder?

Ejerledere, der har ejet deres virksomhed i op til 5 år, 
udgør 18%, mens 82% har ejet den i over 6 år. Hele  
29% har ejet deres virksomhed i mere end 20 år.

1 ansat

28%

18%

5%

3%

2–3 ansatte

4–9 ansatte

10–19 ansatte

20–49 ansatte

50–99 ansatte

100 ansatte eller derover

12%

23%

11%

8%

10%

22%

31%

29%

Under 3 år

3-5 år

6-10 år

11-20 år

Mere end 20 år

Ejerskabet for en ejerleders virksomhed ligger for størstedelen på over 6 år
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Omsætningen

Omsætningen i sidste regnskabsår?

Ejerlederne, der har en virksomhed med under  
5 millioner kroner i omsætning, udgør 36%. Omkring  

en femtedel hver ligger i intervallet 5-10, 10-35 og  
35-500 millioner kroner. Kun 1% har over 500 
millioner kroner i omsætning.

Over 500 mio. kroner

1%

36%

4%

35 – 500 mio. kroner

10 – 35 mio. kroner

5 – 10 mio. kroner

Under 5 mio. kroner

Ved ikke

Vil ikke svare

20%

16%

22%

1%
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Virksomheden

Ejerskabet 

Hvor stor en andel udgør ejerledernes virk-
somheders nettoresultat i forhold til deres 
omsætning?

82% af ejerlederne svarer, at deres virksomhed 
havde et positivt nettoresultat i forhold til deres 
omsætning sidste år. 18% af ejerlederne svarer, at 
deres virksomhed havde et negativt resultat. 

Over halvdelen (54%) har selv startet deres 
virksomhed, mens 26% har enten købt hele eller dele 
af virksomheden. 16% har overtaget virksomheden 
gennem et generationsskifte.

1%

15%

Resultatet var på 10 til 20 procent  
af omsætningen

Vi havde et negativt resultat på 0 til  
minus 10 procent af omsætningen

Vi havde et negativt resultat på mere end  
minus 10 procent af omsætningen

Vil ikke svare

Resultatet var på 0 til 10 procent  
af omsætningen 43%

22%

2%

Resultatet udgjorde mere end 
20 procent af omsætningen 18%

54%

14%

12%

16%

Jeg har selv startet den

Jeg har købt hele virksomheden

Jeg har købt mig ind som ejer

Overtaget gennem generationsskifte

4% Andet
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Egen virksomhed

Antal ejere?

Hvad er den primære årsag til, at ejerlederen 
har egen virksomhed?

Fuld selvbestemmelse er 46% af ejerledernes 
primære vvårsag, mens 28% er at arbejde med et 
fag der interesserer dem. Kun 3% har valgt egen 
virksomhed pga. økonomisk udbytte.

Hvor mange ejere er der i ejerledernes  
virksomheder?

At beskæftige mig med det fag, 
jeg interesserer mig for

3%

5%

At opnå økonomisk gevinst ved  
på sigt at sælge virksomheden

At have fuld selvbestemmelse over mit arbejdsliv 
( dvs. foden under  eget bord) 

At kunne føre mine idéer ud i livet

At opnå en høj løn og/eller  
løbende økonomisk udbytte

ved ikke/ vil ikke svare

3%

15%

46%

28%

56%

20%

7%

13%

4%

1 person

To ejere i lige forhold

To ejere i skævt forhold

Tre – fire ejere i alt

Mere end fire ejere i alt
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Ejerkredsen

Er der siden etablering af virksomheden sket 
ændringer i ejerkredsen? 

66% svarer, at der ikke er sket nogle ændringer i 
ejerkredsen siden etableringen. Omvendt er der i 29% 
tilfælde sket noget, så ejerforholdet har ændret sig.

66%
NEJ 

2%
Ja, virksomheden har optaget medejere i form af  

kapitalfond, business angel eller lignende

3%
Ja, der er optaget eksterne eller medarbejdere som led 

i en generationsskifte proces

11%
Ja, der er optaget medejer(e),  
der er aktive i virksomheden

5%
Ja, virksomheden er generationsskiftet 100% 

5%
Ja, der er optaget medejere i form af familiemedlemmer 

som led i en generationsskifteproces 

3%
Ja, virksomheden er blevet solgt (100%)

11%
Andet

Bemærk, at respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder.
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Ejerkredsen

Har ændringerne i ejerkredsen givet udfordringer? 

Selvom der er en stor andel på 66% der ikke har 
oplevet problemer, så er der en signifikant andel på 
40% der har haft udfordringer i forbindelse med 
ændringer i ejerkredsen, især er det virksomhedens 
strategi og udvikling, der er uenighed om.

Bemærk, at respondenterne har kunnet vælge flere 
svarmuligheder.

Nej

2%

4%

4%

10%

1%

Andet

Ja, der er større uenighed i ejerkredsen  
om virksomhedens strategi og udvikling

Ja, der er opstået uenighed om arbejdsindsats

Ja, der er uenighed om 
væksthastigheden i virksomheden

Ja, der er opstået uenighed om organisatoriske 
forhold, fx ledelsesskifte mv.

Ja , der er opstået uenighed om krav til afkast

Ja , der er opstået personlige konflikter 
mellem nogle af ejerne

Ja , der er opstået uenighed om 
hvordan vækst skal finansieres

Ja, virksomheden er mere eller mindre 
handlingslammet pga. konflikten

11%

66%

6%

6%

7%
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FRITID
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Boligtype
Hvilken type bolig bor ejerlederne i?

Ejerledere, som er ejer eller medejer af en ejerbolig, udgør 94%. 87% ejer
et hus, mens 27% (udover de fire andre muligheder) ejer et sommerhus.
14% ejer en ejerlejlighed, mens 4% en andelsbolig. Ejerledere, som ikke
ejer nogen af delene, udgør 6%.

Bemærk, at respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder.

Ingen af nævte

6%

Hus

87%

Sommerhus

27%

Ejerlejlighed

14%

Andelsbolig

4%
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Privatøkonomi

Hvordan ser sammenhængen mellem 
ejerledernes virksomheds økonomi og private 
økonomi ud?

Over halvdelen (58%) af ejerlederne har en opfattelse 
af, at virksomhedens og egen økonomi er i tæt relation 

eller betragtes som én samlet økonomi. Samtidigt 
mener 22%, at der er begrænset sammenhæng, mens 
20% mener, at der slet ikke er nogen sammenhæng.

Ingen sammenhæng 20%

21%

41%

17%

1%

0%

Begrænset sammenhæng

Tæt sammenhæng

Som én samlet økonomi

Ved ikke

Vil ikke svare
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Privatøkonomi
Hvor ofte er ejerlederne bekymret over virksom-
hedsøkonomiens mulige påvirkning på deres 
privatøkonomi?

60% af ejerlederne er sjældent eller aldrig bekymrede 
for virksomhedens økonomiske indvirkning på privat-
økonomien.

Det er dog værd at bemærke, at 12% bekymrer sig flere 
gange om ugen om den påvirkning virksomhedens 
økonomi kan have på privatøkonomien. Ejerledere, der 
er bekymrede mellem en gang om ugen til én gang om 
måneden, udgør 27%.

Hvor vigtigt er det for ejerlederne, at de kan få 
rådgivning om sammenhængen mellem deres 
virksomheds økonomi og private økonomi hos én 
og samme bankrådgiver?

33% anser det at have samme rådgiver til privat og 
virksomhed, som vigtigt eller meget vigtigt. Omvendt 
mener 57% at det ikke er vigtigt eller slet ikke vigtigt.

Flere gange om ugen 13%

7%

8%

13%

32%

28%

0%

 1 gang om ugen

2 gange om måneden

1 gang om måneden

Sjældnere

Aldrig

Ved ikke

Slet ikke vigtigt 27% 27%

30%

8%

21%

2%

Ikke vigtigt

Hverken eller

Vigtigt

Meget vigtigt

Ved ikke

12%
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Fritid
Føler ejerlederne, at de har nok fritid? 
Der er en næsten lige fordeling af ejerledere, der har 
den fritid, de ønsker sig, og ejerledere, der føler, de ikke 
har nok fritid. Kun 3% mener, at de slet ingen fritid har.

Jeg har den fritid, jeg ønsker mig 48%

27%

3%

Jeg har fritid,  
men kunne godt ønske mere

Jeg føler, at jeg ikke har nok fritid

Jeg har slet ingen fritid

22%

Ingen fritid 4%

13%

43%
21%

10%

9%

Op til  2 timer

2-5 timer

5-7 timer

7-10 timer

Mere end 10 timer

Hvor mange timers fritid har ejerlederen om 
dagen i gennemsnit? 
43% af ejerledere vurderer, at de har mellem 2-5 timers 
fritid i gennemsnit om dagen. 13% vurderer, at de har 
op til 2 timers fritid, mens 4% vurderer, at de slet ikke 
har fritid.
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Anvendelse af timer

Anvendelse af fritid

Ejerlederne vurderer, at de bruger 54 timer i gennem-
snit på deres virksomhed om ugen og 5½ time på deres 
netværk eller venner. Derudover bruger de 6½ time 

på dem selv og fritidsinteresser, mens 26 timer bruges 
sammen med familien.

Hvordan har ejerlederen i den seneste periode 
oftest tilbragt sin fritid?

44% procent af ejerlederne svarer, at deres fritid er 
spredt ud på flere områder, hvor 40% svarer at

de tilbringer fritiden sammen med familien. 10% af 
ejerlederne angiver, at de tilbringer deres fritid på 
virksomheden.

Min virksomhed 27% 27%

Netværk/venner

Mig selv - mine fritidsinteresser/sport

Sammen med familien

Sammen med familien 40%

4%

10%

44%

På mig selv - mine fritidsinteresser/sport

Netværk/venner

På min virksomhed

En kombination af overstående

2%

6,44

26,3

53,7

5,35
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Sport
Hvilken type sport dyrker en ejerleder?

Ejerledere dyrker i høj grad individuel sport (58%), mens 30%  
dyrker holdsport. En femtedel dyrker slet ikke sport (21%).

Bemærk, at respondenterne har kunnet vælge flere 
svarmuligheder.

Hvorfor dyrker du/har du dyrket sport?

Størstedelen af ejerlederne dyrker sport af sundheds- 
mæssige årsager - 69% har svaret at dette er årsagen. 
10% svarer, at de gør det for netværkets skyld.

Bemærk, at respondenterne har kunnet vælge  
flere svarmuligheder.

For fællesskabet 27% 38%

69%

27%

16%

14%

Af sundhedsmæssige årsager

For at få tid til mig selv

For det konkurrencemæssige aspekt

For netværket (professionelle årsager)

Andet, noter

10%

58%

30%

21%

3%

3%

Individuel sport 
Løb, styrketræning, cykling alene mv.

Holdsport
Fodbold, håndbold, cykling på hold mv.

Dyrker ikke sport

Ekstremsport
ironman

Andet
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Selvstændig

Forældre

Ægtefælle

Er/var ejerledernes forældre og ægtefælle  
selvstændige? 

68% af ejerleder har forældre, hvor enten begge eller  
den ene forælder er/var selvstændige erhvervsdrivende. 

Ejerledere arbejder i 37% af tilfældene sammen med deres  
ægtefælle/samlever, mens 11% af deres ægtefæller/sam- 
levere har eget firma. 9% af ægtefællerne/samleverne  
arbejder slet ikke, mens 53% er ansat i et andet firma.

29%

27%

2%

42%

Ja, begge er / var selvstændige

Ja, min far er / var selvstændig

Ja, min mor er / var selvstændig

Nej, ingen af dem er / var selvstændig

15%

11%

12%

53%

9%

Ja, er med i mit firma

Ja, har sit eget firma

Nej, er ansat af mig

Nej, er ansat i andet firma

Nej, arbejder ikke
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Familiens indflydelse

Familien betyder meget for ejerlederen i hverdagen. 
Som eksempel bruger ejerlederne ofte deres ægtefælle 
eller samlever til sparring om ledelsesopgaven i 
virksomheden. 

Min ægtefælle/samlever 
kommer ofte med idéer 
eller initiativer til udvik-

ling af virksomheden

Jeg bruger min ægtefælle/
samlever som sparrings- 
partner i forhold til min 

lederrolle i virksomheden

Flere gange om ugen 12% 36%

1 gang om ugen 7% 14%

2 gange om måneden 9% 9%

1 gang om måneden 11% 10%

Sjældnere 23% 15%

Aldrig 37% 15%

Ved ikke 1% 1%
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Familiens indflydelse

Hos flertallet af ejerlederne kan hensynet til familien 
sætte begrænsninger for nye idéer og initiativer i 
virksomheden, og samtidig bliver familien også hørt.

Det er ofte hensynet til min 
familie der sætter begræns-

ninger for nye i déer og 
initiativer i irksomheden 

Min nærmeste familie 
bliver ofte involveret/

hørt i store beslutninger i 
virksomheden

Flere gange om ugen 5% 15%

1 gang om ugen 4% 5%

2 gange om måneden 5% 6%

1 gang om måneden 9% 10%

Sjældnere 29% 27%

Aldrig 46% 36%

Ved ikke 2% 1%
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Virksomhedens betydning for ægtefællen/
samleveren

Virksomheden har ikke alene stor betydning for i 
ejerlederen, men i høj grad også for ægtefællen eller 
samleveren. I 7% af tilfældene er ægtefælle bekymret 
for virksomhedens økonomi flere gange om ugen.

17% er bekymrede minimum en gang om ugen og 
op til en gang om måneden. 73% er kun sjældent 
bekymrede eller aldrig, for virksomhedens økonomi.

Min ægtefælle/samlever er ofte 
bekymret over virksomheds-

økonomiens mulige påvirkning 
på vores privatøkonomi

Flere gange om ugen 7%

1 gang om ugen 4%

2 gange om måneden 4%

1 gang om måneden 9%

Sjældnere 21%

Aldrig 52%

Ved ikke 3%
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