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Formål
Formålet med denne analyse er at undersøge fondes erhvervsaktivitet i 
Danmark. Analysen dækker fondskontrollerede virksomheders betydning for 
dansk økonomi. 

Da analysen fokuserer på Danmark, defineres erhvervsaktivitet i denne 
sammenhæng som de fondskontrollerede selskabers danske aktivitet, dvs. 
deres danske omsætning, danske eksport, danske ansatte osv. Udenlandsk 
aktivitet ikke i denne opgørelse.

Analysen indgår i Fondenes Videnscenters øvrige analysearbejde for at afdække 
samfundsværdien af danske fonde for Danmark samt den overordnede 
udvikling i danske fonde og fondenes trivsel. 

Metodeudvikling m.v. er sket i tæt samarbejde mellem Fondenes Videnscenter, 
Center for Corporate Governance, CBS, ved professor Steen Thomsen, og 
Danmarks Statistik ved Helle Månsson og Claus Werner Andersen.
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Definitioner
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Aktivitet i Danmark 

Undersøgelsen dækker alle de danske fondskontrollerede virksomheders aktivitet i Danmark. Udenlandsk aktivitet indgår ikke. Opgørelsen indeholder derfor 
ikke fondenes samlede erhvervsaktivitet, da de internationale ansatte, salg fra udenlandsk ejede virksomheder til Danmark, international omsætning m.v. 
ikke indgår i opgørelsen. Alene den danske aktivitet, der indgår i de offentlige danske registre, medregnes. 

Med ‘fondskontrollerede virksomheder’ forstås virksomheder, hvor de erhvervsdrivende fonde eller filantropiske foreninger har det kontrollerende ejerskab. 
Det er defineret som ejerskab af stemmerettigheder, hvor fondene er den største ejer og samlet set er større end den 2.- og 3.-største ejer tilsammen. Alle 
majoritetsejede virksomheder er naturligvis omfattet. virksomheder, hvor fondene ejer mindre end 15 % af stemmerettighederne, indgår ikke – selv om de 
måtte være større end den 2.- og 3.-største ejer tilsammen. Virksomheder i op til tredje led fra fonden indgår i populationen. Definition m.v. er sket i 
udarbejdet i samarbejde med Center for Corporate Governance på CBS ved professor Steen Thomsen. 

Ud af det samlede antal erhvervsdrivende fonde og filantropiske foreninger på 1.417 var der 483, der havde kontrollerende indflydelse i én eller flere af de 
990 virksomheder, der indgår som fondskontrollerede. Der indgår kun fonde med ejerskab af virksomheder. Fonde, hvor aktiviteten sker i fonden, indgår 
ikke. Derudover indgår der kun virksomheder med markedsaktivitet over bagatelgrænsen på mindst et halvt årsværk. 

Definitioner

Følgende begreber anvendes:
• Omsætning: Virksomhedernes omsætning i Danmark
• Eksport: Virksomhedernes salg til udlandet
• Værditilvækst: Dansk omsætning og andre driftsindtægter fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester.
• Ansatte: Det samlede antal ansatte
• Fuldtidsansatte (FTE): Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte
• Forskning og udvikling (FoU): Antal midler og årsværk anvendt til forskning og udvikling

Virksomheder i den finansielle sektor indgår ikke med omsætning m.v.
Virksomheder i den finansielle sektor indgår ikke i følgende hovedtal: Omsætning, værditilvækst og eksport. Det skyldes, at de ikke indgår i den officielle 
statistik, undersøgelsen tager udgangspunkt i. 
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Fondes erhvervsaktivitet i 
Danmark 2019
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Hovedpointer
De fondskontrollerede virksomheder er en meget begrænset andel af de danske virksomheder
De fondskontrollerede virksomheder udgør ca. 0,3 % (990 virksomheder) af det samlede antal virksomheder i Danmark. Samtidig er der ingen brancher, hvor de udgør en 
væsentlig andel af virksomhederne målt på antal.

Fondene ejer en række af landets største virksomheder
Selv om fondene samlet set ikke fylder meget i antal, ejer fondene en lang række af landets største virksomheder, som eksempelvis Novo Nordisk, A.P. Møller - Mærsk, 
Danfoss, Grundfos, Lundbeck, Leo Pharma, Carlsberg, Falck og ALK. De fondskontrollerede virksomheder udgør 16 % af alle virksomheder i den private sektor med 500+ 
årsværk og 7 % af virksomhederne i den private sektor med 250-499 årsværk. 
De fondskontrollerede virksomheder beskæftiger 180 t. ansatte i Danmark
De fondskontrollerede virksomheder beskæftiger næsten 180 t. ansatte i Danmark. Det svarer til 6 % af det samlede antal ansatte i Danmark og 9 % af det samlede antal 
ansatte i den private sektor. De fondskontrollerede virksomheder fylder mest inden for detailhandel med næsten 40 t. ansatte og inden for fremstilling af medicinalvarer 
m.v., hvor de har næsten 23 t. ansatte. 
De fondskontrollerede virksomheder har en omsætning på 527 mia. kr. 
Selv om antallet af fondskontrollerede virksomheder er begrænset, repræsenterer de alligevel 12 % af omsætningen i den private sektor. Det svarer til en omsætning på 527 
mia. kr. Hovedparten af omsætningen kommer fra virksomhederne inden for transport med 191 mia. kr. og fremstilling af medicinalvarer m.v. med 122 mia. kr. Disse to 
grupper udgør 60 % af de fondskontrollerede virksomheders samlede omsætning. Inden for fremstilling af medicinalvarer m.v. udgør selskaberne endvidere 77 % af den 
samlede omsætning i branchen, mens det samme tal for transport er 42 %.

De fondskontrollerede virksomheder bidrager med en værditilvækst på ca. 158 mia. kr. i Danmark
Langt størstedelen af værditilvæksten kommer fra fremstilling af medicinalvarer m.v. med ca. 61 mia. kr. og transport med 33 mia. kr. Disse to grupper udgør ca. 60 % af 
fondenes samlede værditilvækst. Inden for fremstilling af medicinalvarer m.v. udgør selskaberne endvidere 77 % af den samlede værditilvækst i branchen, mens det samme 
tal for transport er 29 %.
De fondskontrollerede virksomheder står for 23 % af den samlede eksport
Selv om antallet af de fondskontrollerede virksomheder er begrænset, står de for 23 % af den samlede danske eksport på næsten 1.470 mia. kr. Det svarer til eksport på 337 
mia. kr. Langt størstedelen af eksporten kommer fra transportbranchen med ca. 184 mia. kr. og fremstilling af medicinalvarer m.v. med ca. 93 mia. kr. Samlet set udgør de to 
brancher 82 % af de fondskontrollerede virksomheders eksport og næsten 19 % af den danske eksport.
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Hovedpointer
De 20 største fondskontrollerede virksomheder har 113 t. ansatte i Danmark

De 20 største fondskontrollerede virksomheder har 113 t. ansatte. Det svarer til 63 % af det samlede antal ansatte i de fondskontrollerede selskaber, samt næsten 6 % af de 
ansatte i den private sektor og til 4 % af de ansatte i Danmark.
De 20 største fondskontrollerede virksomheder har en omsætning på 415 mia. kr. og en eksport på 310 mia. kr. 

De 20 største fondskontrollerede virksomheder omsatte for 415 mia. kr. Det svarer til 79 % af den samlede omsætning for de fondskontrollerede selskaber samt til 9 % af den 
samlede danske omsætning. Samtidig stod de for en eksport på næsten 310 mia. kr. Det svarer til 92 % af den samlede eksport for de fondskontrollerede selskaber samt til 21 
% af eksporten samlet set.

De 20 største fondskontrollerede virksomheder bidrager med en værditilvækst på 124 mia. kr. 
De 20 største fondskontrollerede virksomheder skabte en værditilvækst på 124 mia. kr. Det svarer til 79 % af den samlede værditilvækst for de fondskontrollerede selskaber 
samt til næsten 11 % af den samlede danske værditilvækst. 
16 mia. kr. anvendte de fondskontrollerede virksomheder til egen forskning og udvikling – det svarer 38 % af den samlede FoU i erhvervslivet eller 0,7 % af BNP

De fondskontrollerede virksomheder anvendte 16 mia. kr. til egen forskning og udvikling i 2019. Det svarer til 38 % af det samlede beløb, der er brugt til egen FoU i Danmark. 
Det svarer til, at deres udgifter til egen FoU fylder 0,7 % ud af de 1,8 % af BNP, som erhvervslivet anvender til FoU. 
1 % af BNP – så meget fylder de fondskontrollerede virksomheders forskning og udvikling og fondenes bevillinger til videnskabelige formål samlet set

Fondene og de fondskontrollerede virksomheder anvender tilsammen næsten 24 mia. kr. til forskning og udvikling, hvilket svarer til ca. 1 % af BNP. Beløbet er opgjort ved at 
lægge fondenes bevillinger til videnskabelige formål i 2019 på næsten 8 mia. kr. (fratrukket bevillingerne til virksomheder på 118 mio. kr.) sammen med de fondskontrollerede 
virksomheders finansiering af egen forskning og udvikling i Danmark på 16 mia. kr.

De fondskontrollerede virksomheder havde 31 % af de samlede FoU-årsværk i dansk erhvervsliv
De fondskontrollerede virksomheder havde næsten 11.600 FoU-fuldtidsårsværk i 2019, hvilket svarer til 31 % af det samlede antal FoU-årsværk i erhvervslivet.
De fondskontrollerede virksomheder står for 58 % af den FoU, der købes i Danmark

De fondskontrollerede virksomheder anvendte 12,7 mia. kr. til at købe FoU for i 2019, heraf blev 7,7 mia. kr. anvendt i Danmark. De fondskontrollerede virksomheder stod for 
58 % af de samlede udgifter til køb af FoU i Danmark. 
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De fondskontrollerede virksomheder 
udgør en lille andel af de danske 
virksomheder, men har stor betydning
De danske fondskontrollerede virksomheder 
udgør kun 0,3 % af det samlede antal 
virksomheder i Danmark, men de udgør:
• 12 % af den danske omsætning 
• 13 % af den danske værditilvækst 
• 23 % af den danske eksport.

Derudover har de fondskontrollerede 
virksomheder
• 180 t. ansatte, svarende til 6 % af den 

danske beskæftigelse og til 9 % af de 
ansatte i den private sektor

• 138 t. fuldtidsårsværk svarende til 6 % af 
den danske beskæftigelse og til 9 % af 
årsværkene i den private sektor.
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Tabel 1: Samlet overblik over de væsentligste variable

Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik
Tallene er afrundede

Total 
fondskontrollerede

Total for 
andre 
private

Total for 
den private 
sektor

Total for 
Danmark

Fonds %-
andel af 
privat sektor

Fonds %-
andel af 
dansk total

Antal 
virksomheder

990 310.640 311.630 321.494 0,3 % 0,3 %

Omsætning 
(mia. kr.)

527 3.876 4.403 4.409 12 % 12 %

Værditilvækst 
(mia. kr.)

158 1.021 1.179 1.179 13 % 13 %

Eksport (mia. kr.) 337 1.133 1.470 1.470 23 % 23 %

Antal ansatte 
(tusinde)

180 1.834 2.013 3.017 9 % 6 %

Antal 
fuldtidsårsværk
(tusinde)

138 1.361 1.499 2.276 9 % 6 %
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De danske fondskontrollerede virksomheder 
udgør ikke en stor andel af det samlede antal 
virksomheder, men fylder meget blandt de 
største
De 990 fondskontrollerede virksomheder udgør 
0,3 % af det samlede antal virksomheder i 
Danmark på 311.630. Selv om der ikke er mange 
fondskontrollerede virksomheder, er der flere af 
landets største virksomheder i gruppen, som 
eksempelvis Novo Nordisk, A.P. Møller - Mærsk, 
Danfoss, Grundfos, Lundbeck, Leo Pharma, 
Carlsberg, ALK og Falck.
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Tabel 2: Antal virksomheder i den private sektor efter fuldtidsansatte

Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik

<10 

årsværk

10-19 

årsværk

20-99 

årsværk

100-249 

årsværk

250-499 

årsværk

500+ 

årsværk

Total

Ikke-fondskontrollerede 289.996 10.453 8.513 1.117 319 242 310.640

Fondskontrollerede 622 79 153 65 24 47 990

Total 290.618 10.532 8.666 1.182 343 289 311.630
Fondsandel af danske 
virksomheder efter 
størrelse

0,2 % 0,8 % 1,8 % 5,5 % 7,0 % 16,3 % 0,3 %
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De fondskontrollerede virksomheder 
udgør ikke en større andel af nogen 
branche målt på antallet af virksomheder
De 990 fondskontrollerede virksomheder 
kan fordeles på 21 forskellige brancher, men 
de udgør ikke nogen større andel i nogen 
branche målt på antal.
De brancher, hvor de fondskontrollerede 
virksomheder fylder forholdsmæssigt mest i 
antal af alle virksomheder, er: fremstilling af 
motorer og motordele med 2,6 %, 
Fremstilling af medicinalvarer m.v. med 1,4 
% af alle virksomheder, råstofudvinding 
med 1,3 %, finansiering og forsikring med 
1,1 % og nærings- og 
nydelsesmiddelindustrien med 1,1 %.
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Tabel 3: Antal fondskontrollerede virksomheder i den private sektor efter branche

Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik

Fondskontrollerede Andre private Total Fondsandel af total
Landbrug og fiskeri 24 25.809 25.833 0,1 %
Råstofindvinding 3 226 229 1,3 %
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 17 1.596 1.613 1,1 %
Øvrig industri 65 13.008 13.073 0,5 %
Fremstilling af medicinalvarer, høreapparater 
og medicinske og dentale instrumenter 8 566 574 1,4 %
Fremstilling af motorer og motordele 7 258 265 2,6 %
Forsyningsvirksomheder 14 4.071 4.085 0,3 %
Bygge og anlæg 46 33.891 33.937 0,1 %
Handel med motorkøretøjer 15 7.653 7.668 0,2 %
Engroshandel 53 14.962 15.015 0,4 %
Detailhandel 18 18.116 18.134 0,1 %
Transport 24 11.463 11.487 0,2 %
Hotel, restauration 46 14.786 14.832 0,3 %
Information og kommunikation 77 18.889 18.966 0,4 %
Finansiering og forsikring 156 13.977 14.133 1,1 %
Fast ejendom 218 29.420 29.638 0,7 %
Liberale, videnskabelige og tekniske 
tjenesteydelser 88 37.689 37.777 0,2 %
Administrative tjenesteydelser og 
hjælpetjenester 55 19.734 19.789 0,3 %
Offentlige institutioner 27 24.089 24.116 0,1 %
Kultur, sport, organisationer og service 29 20.434 20.463 0,1 %
Uoplyst branche 0 3 3 0,0 %
I alt 990 310.640 311.630 0,3 %
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De fondskontrollerede selskaber har 180 t. 
ansatte svarende til 9 % af de ansatte i den 
private sektor
De fondskontrollerede virksomheder 
beskæftiger næsten 180 t. ansatte i 
Danmark. Det svarer til næsten 9 % af det 
samlede antal ansatte i den private sektor i 
Danmark.
Når der måles på de fondskontrollerede 
virksomheders andel af ansatte i brancherne, 
så fylder de mest inden for fremstilling af 
medicinalvarer, høreapparater m.v. med 67 % 
af de privatansatte, finansiering og forsikring 
med 27 % og fremstilling af motorer og 
motordele med 23 %.
De fondskontrollerede virksomheder har 40 
t. ansatte inden for detailhandel, 23 t. 
ansatte inden for fremstilling af 
medicinalvarer m.v. og 24 t. ansatte inden for 
finansiering og forsikring.
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Tabel 4: Antal ansatte i Danmark i den private sektor efter branche

Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik

Fondskontrollerede Andre private Total Fondsandel af total
Landbrug og fiskeri 736 43.195 43.931 1,7 %
Råstofindvinding 762 3.730 4.492 17,0 %
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 3.298 55.563 58.861 5,6 %
Øvrig industri 9.381 187.757 197.138 4,8 %
Fremstilling af medicinalvarer, høreapparater 
og medicinske og dentale instrumenter 22.712 11.135 33.847 67,1 %
Fremstilling af motorer og motordele 5.656 19.223 24.879 22,7 %
Forsyningsvirksomheder 1.126 21.549 22.675 5,0 %
Bygge og anlæg 9.949 161.444 171.393 5,8 %
Handel med motorkøretøjer 1.260 48.629 49.889 2,5 %
Engroshandel 5.777 160.251 166.028 3,5 %
Detailhandel 39.831 195.322 235.153 16,9 %
Transport 14.549 133.333 147.882 9,8 %
Hotel, restauration 1.927 130.130 132.057 1,5 %
Information og kommunikation 12.707 102.066 114.773 11,1 %
Finansiering og forsikring 24.021 64.664 88.685 27,1 %
Fast ejendom 634 44.736 45.370 1,4 %
Liberale, videnskabelige og tekniske 
tjenesteydelser 14.951 141.896 156.847 9,5 %
Administrative tjenesteydelser og 
hjælpetjenester 1.060 153.625 154.685 0,7 %
Offentlige institutioner 7.087 89.867 96.954 7,3 %
Kultur, sport, organisationer og service 2.198 65.723 67.921 3,2 %
Uoplyst branche 0 3 3 0,0 %
I alt 179.622 1.833.841 2.013.463 8,9 %
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De fondskontrollerede virksomheder stod 
for 12 % af den samlede omsætning i den 
private sektor 
Selv om antallet af fondskontrollerede 
virksomheder er begrænset, så udgør 
selskabernes omsætning 12 % af den 
samlede omsætning i den private sektor i 
Danmark. Det svarer til en omsætning på 
527 mia. kr. Størstedelen af omsætningen 
kommer fra virksomhederne inden for 
transport med 191 mia. kr. og fremstilling 
af medicinalvarer m.v. med 122 mia. kr. 
Disse to grupper udgør 60 % af de fonds-
kontrollerede virksomheders omsætning. 
Inden for fremstilling af medicinalvarer m.v. 
udgør selskaberne endvidere 77 % af den 
samlede omsætning i branchen, mens det 
samme tal for transport er 42 %.
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Tabel 5: Omsætning i Danmark i den private sektor efter branche (mio. kr.)

Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik
* Tallet er uden omsætningen fra branchen finansiering og forsikring

Fondskontrollerede Andre private Total Fondsandel af total
Landbrug og fiskeri 1.666 112.672 114.338 1,5 %
Råstofindvinding 1.770 25.320 27.090 6,5 %
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 10.583 191.557 202.140 5,2 %
Øvrig industri 23.965 407.706 431.671 5,6 %
Fremstilling af medicinalvarer, høreapparater 
og medicinske og dentale instrumenter 122.021 35.634 157.655 77,4 %
Fremstilling af motorer og motordele 25.679 115.659 141.337 18,2 %
Forsyningsvirksomheder 1.339 358.458 359.797 0,4 %
Bygge og anlæg 20.326 271.859 292.185 7,0 %
Handel med motorkøretøjer 8.739 175.171 183.910 4,8 %
Engroshandel 31.036 861.017 892.053 3,5 %
Detailhandel 43.872 291.943 335.815 13,1 %
Transport 191.358 264.373 455.731 42,0 %
Hotel, restauration 1.221 65.573 66.794 1,8 %
Information og kommunikation 14.615 183.820 198.435 7,4 %
Finansiering og forsikring - - - -
Fast ejendom 4.198 84.961 89.159 4,7 %
Liberale, videnskabelige og tekniske 
tjenesteydelser 18.216 227.162 245.378 7,4 %
Administrative tjenesteydelser og 
hjælpetjenester 2.964 130.936 133.900 2,2 %
Offentlige institutioner 2.111 34.606 36.717 5,7 %
Kultur, sport, organisationer og service 1.293 37.272 38.564 3,4 %
Uoplyst branche - - - -
I alt 526.969 3.875.701 4.402.670 12,0 %
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Tabel 6: Værditilvækst i den private sektor i Danmark efter branche (mio. kr.)
De fondskontrollerede virksomheder 
stod for 13 % af den samlede 
værditilvækst i den private sektor
De fondskontrollerede virksomheder 
bidrager med 13 % af den samlede 
værditilvækst* i den private sektor i 
Danmark. Det svarer til en værditilvækst 
på 158 mia. kr. Endda uden eksempelvis 
finansiering og forsikring.
Langt størstedelen af værditilvæksten 
kommer fra fremstilling af medicinalvarer 
m.v. med ca. 61 mia. kr. og transport med 
33 mia. kr. Disse to grupper udgør ca. 60 % 
af fondenes samlede værditilvækst.
Inden for fremstilling af medicinalvarer 
m.v. udgør selskaberne endvidere 77 % af 
den samlede værditilvækst i branchen, 
mens det samme tal for transport er 29 %.

Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik
* Se definition på sliden Definitioner

Fondskontrollerede Andre private Total Fondsandel af total
Landbrug og fiskeri - - - -
Råstofindvinding 705 17.470 18.175 3,9 %
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 2.466 31.801 34.267 7,20 %
Øvrig industri 9.818 147.208 157.026 6,3 %
Fremstilling af medicinalvarer, høreapparater 
og medicinske og dentale instrumenter 60.508 17.837 78.346 77,2 %
Fremstilling af motorer og motordele 5.275 19.742 25.018 21,1 %
Forsyningsvirksomheder 915 51.372 52.287 1,8 %
Bygge og anlæg 6.443 92.602 99.045 6,5 %
Handel med motorkøretøjer 1.218 25.364 26.583 4,6 %
Engroshandel 5.669 126.072 131.740 4,3 %
Detailhandel 9.614 53.809 63.423 15,2 %
Transport 33.063 79.553 112.616 29,4 %
Hotel, restauration 468 27.403 27.872 1,7 %
Information og kommunikation 7.142 81.646 88.787 8,0 %
Finansiering og forsikring - - - -
Fast ejendom 3.855 69.301 73.156 5,3 %
Liberale, videnskabelige og tekniske 
tjenesteydelser 9.750 116.045 125.795 7,8 %
Administrative tjenesteydelser og 
hjælpetjenester 758 61.941 62.699 1,2 %
Offentlige institutioner - - - -
Kultur, sport, organisationer og service 0 1.619 1.619 0,0 %
Uoplyst branche - - - -
I alt 157.667 1.020.787 1.178.454 13,4 %
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Tabel 7: Dansk eksport efter branche (mio. kr.)
De fondskontrollerede virksomheder 
stod for 23 % af den samlede eksport
Selv om antallet af de fondskontrollerede 
virksomheder er begrænset, udgør deres 
eksport 23 % af den samlede eksport fra 
Danmark eller næsten 1.470 mia. kr. Det 
svarer til en eksport på 337 mia. kr.
Langt størstedelen af eksporten kommer 
fra transportbranchen med ca. 184 mia. 
kr. og fremstilling af medicinalvarer m.v. 
med ca. 93 mia. kr. Samlet set udgør de to 
branchers eksport 82 % af de 
fondskontrollerede virksomheders eksport 
og næsten 19 % af den danske eksport.

Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik

Fondskontrollerede Andre private Total Fondsandel af total
Landbrug og fiskeri 169 7.952 8.121 2,1 %
Råstofindvinding 1.789 13.707 15.496 11,5 %
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 6.343 87.005 93.348 6,80 %
Øvrig industri 19.271 187.517 206.788 9,3 %
Fremstilling af medicinalvarer, høreapparater 
og medicinske og dentale instrumenter 92.914 16.314 109.228 85,1 %
Fremstilling af motorer og motordele 13.915 55.649 69.564 20,0 %
Forsyningsvirksomheder 163 250.731 250.894 0,1 %
Bygge og anlæg 637 5.365 6.003 10,6 %
Handel med motorkøretøjer 428 12.540 12.968 3,3 %
Engroshandel 8.673 241.166 249.839 3,5 %
Detailhandel 136 13.593 13.730 1,0 %
Transport 183.883 118.698 302.581 60,8 %
Hotel, restauration 3 1.616 1.619 0,2 %
Information og kommunikation 2.524 36.378 38.902 6,5 %
Finansiering og forsikring 0 0 0 0,0 %
Fast ejendom 0 871 871 0,0 %
Liberale, videnskabelige og tekniske 
tjenesteydelser 5.429 63.904 69.333 7,8 %
Administrative tjenesteydelser og 
hjælpetjenester 599 17.293 17.892 3,3 %
Offentlige institutioner 58 757 815 7,1 %
Kultur, sport, organisationer og service 6 1.833 1.839 0,3 %
Uoplyst branche 0 0 0 0,0 %
I alt 336.942 1.132.890 1.469.831 22,9 %
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De største virksomheder har den største 
betydning
De 20 største fondskontrollerede virksomheder (målt 
på antal fuldtidsansatte) udgør en væsentlig andel af 
de fondskontrollerede virksomheders aktivitet. 
Samlet set har disse 20 virksomheder 113 t. ansatte, 

svarende til 63 % af det samlede antal ansatte i de 
fondskontrollerede virksomheder, næsten 6 % af de 
ansatte i den private sektor og til 4 % af de ansatte i 
Danmark.
Samlet set omsatte de 20 største fondskontrollerede 
virksomheder for 415 mia. kr., eller 79 %, af den 
samlede omsætning for de fondskontrollerede 
virksomheder samt 9 % af den samlede danske 
omsætning. 
De 20 virksomheder havde en værditilvækst på 124 
mia. kr., svarende til 79 % af den samlede 
værditilvækst for de fondskontrollerede virksomheder 
samt til næsten 11 % af den samlede danske 
værditilvækst. Derudover eksporterede de for 309,8 
mia. kr. Det svarer til 92 % af den samlede eksport for 
de fondskontrollerede virksomheder samt til 21 % af 
eksporten samlet set.
De 20 største private, ikke-fondskontrollerede 

virksomheder er lidt større på alle punkter bortset fra 
”værditilvækst”, hvor de har en værditilvækst på 5,3 
mia. kr. pr. virksomhed i gennemsnit, i forhold til en 
værditilvækst pr. virksomhed på 6,2 mia. kr. i 
gennemsnit for de 20 størst fondskontrollerede 
virksomheder.  
De 10 største fondskontrollerede virksomheder 
omsatte for 332,9 mia. kr. Det svarer til 8 % af den 
samlede danske omsætning. De bidrog samtidig med 
en værditilvækst på 102,3 mia. kr., hvilket svarer til 9 
% af den samlede danske værditilvækst. Endelig 
eksporterede de for 267,6 mia. kr. Det svarer til 18 % 
af den samlede danske eksport.

15

Tabel 8: De 20 største fondskontrollerede virksomheders aktivitet i Danmark efter fuldtidsansatte
Top 10 
fonds-
ejede

Top 20 
fonds-
ejede

Top 20 
andre 
private

Top 20 
største

Total 
fonds-
ejede

Total for den 
private 
sektor

Total for 
Danmark

Top 20 
fondes 
%-andel 
af total 
for 
fonde

Top 20 
fondes 
%-andel 
af privat 
total 

Top 20 
fondes 
%-andel 
af dansk 
total

Omsætning 
(mia. kr.)

332,9 414,8 611,5 879,4 527 4.402,7 4.408,6 79 % 9 % 9 %

Værditilvækst 
(mia. kr.)

102,3 124,3 105,2 189,1 157,7 1.178,5 1.178,5 79 % 11 % 11 %

Eksport     
(mia. kr.)

267,6 309,8 381,6 630,9 336,9 1.469,8 1.469,98 92 % 21 % 21 %

Antal ansatte 92.864 112.630 122.153 183.772 179.622 2.013.463 3.017.130 63 % 6 % 4 %

Antal 
fuldtidsårsværk

65.750 82.568 85.777 126.952 137.809 1.498.586 2.276.102 60 % 6 % 4 %

Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik
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Få fondskontrollerede virksomheder yder en væsentlig indsats 
for dansk forskning og udvikling
Samlet set viser de fondskontrollerede virksomheders FoU-
indsats et stærkt dansk fokus – særligt når det tages i 
betragtning, at der er tale om forholdsvis få virksomheder.
De fondskontrollerede virksomheder anvendte 16 mia. kr. til 
egen FoU i 2019. Det svarer til 38 % af det samlede beløb til egen 
FoU i Danmark. Det vil sige, at de fondskontrollerede 
virksomheders udgifter til egen FoU fylder 0,7 % ud af de 1,8 % 
af BNP, som erhvervslivet anvender til FoU. 
Samtidig havde de fondskontrollerede virksomheder næsten 12 
t. FoU- fuldtidsårsværk i 2019. Det svarer til 31 % af det samlede 
antal FoU-årsværk i erhvervslivet i Danmark.
De fondskontrollerede virksomheder anvendte 12,7 mia. kr. til at 
købe FoU for i 2019, heraf blev der anvendt 7,7 mia. kr. i 
Danmark. De fondskontrollerede virksomheder står dermed for 
58 % af de samlede udgifter til køb af FoU i Danmark. 
Fondene anvendte 5 mia. kr. til køb af FoU i udlandet, hvoraf de 
4,2 mia. kr. anvendtes til køb fra egen koncern. Fondenes køb fra 
udlandet udgør 53 % af det samlede køb af FoU i udlandet og 61 
% af udgifterne til køb af FoU fra egen koncern. Det svarer til, at  
84 % af fondenes køb af FoU i udlandet kommer fra egen 
koncern.
Fondene og de fondskontrollerede virksomheder anvender 
tilsammen næsten 24 mia. kr. til forskning og udvikling, hvilket 
svarer til ca. 1 % af BNP. Beløbet er opgjort ved at lægge 
fondenes bevillinger til videnskabelige formål i 2019 på næsten 8 
mia. kr. (fratrukket bevillingerne til virksomheder på 118 mio. kr., 
som eksempelvis Industriens Fonds eller KFI Erhvervsdrivende 
fonds støtte til private virksomheder) sammen med de 
fondskontrollerede virksomheders finansiering af egen forskning 
og udvikling i Danmark på 16 mia. kr.
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Tabel 9: Overblik over fondskontrollerede virksomheders FoU
Fondstotal Total for alle virksomheder Fonds %-

andel af 
total

FoU-årsværk (antal)
11.568 37.593 31 %

Udgifter til egen FoU (mia. kr.)
16,1 42,5 38 %

Udgifter til købt FoU (mia. kr.)
12,7 22,7 56 %

Udgifter til købt FoU i Danmark (mia. kr.)
7,7 13,3 58 %

Udgifter til købt FoU fra egen koncern (mia. kr.)
(delmængde af udgifter til købt FoU i Danmark)

0,5 2,1 24 %
Udgifter til købt FoU i udlandet (mia. kr.)

5 9,4 53 %
Udgifter til købt FoU fra egen koncern i udlandet (mia. kr.)
(delmængde af udgifter til købt FoU i udlandet)

4,2 6,9 61 %
Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik
Beløbet for fondene er opgjort som rapporteret for de virksomheder, der indgik i populationen af den 
officielle FoU-undersøgelse fra Danmarks Statistik, mens totalerne er de opregnede totaltal for Danmark
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De fondskontrollerede virksomheder 
beskæftiger næsten 138 t. fuldtidsårsværk
De fondskontrollerede virksomheder 
beskæftiger 138 t. fuldtidsårsværk, hvilket 
svarer til 9 % af det samlede antal årsværk i 
den private sektor. Ses der på andel af 
totalen, så fylder de mest inden for: 
fremstilling af medicinalvarer m.v. med 69 % 
af årsværkene i branchen, finansiering og 
forsikring med 28 % og fremstilling af 
motorer og motordele med 24 %.
De fondskontrollerede virksomheder har 22 
t. årsværk inden for fremstilling af 
medicinalvarer m.v., 22 t. inden for 
finansiering og forsikring samt 18 t. inden 
for detailhandel.

18

Tabel 10: Antal fuldtidsårsværk i den private sektor i Danmark

Kilde: Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik

Fondskontrollerede Andre private Total Fondsandel af total
Landbrug og fiskeri 655 33.320 33.976 1,9 %
Råstofindvinding 721 3.817 4.538 15,9 %
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 3.041 42.498 45.538 6,7 %
Øvrig industri 8.588 164.186 172.774 5,0 %
Fremstilling af medicinalvarer, høreapparater 
og medicinske og dentale instrumenter 21.917 10.096 32.013 68,5 %

Fremstilling af motorer og motordele 5.440 17.485 22.925 23,7 %
Forsyningsvirksomheder 1.012 18.218 19.229 5,3 %
Bygge og anlæg 8.780 134.568 143.348 6,1 %
Handel med motorkøretøjer 1.141 39.795 40.936 2,8 %
Engroshandel 5.460 138.488 143.949 3,8 %
Detailhandel 17.927 110.575 128.503 14,0 %
Transport 10.897 103.100 113.996 9,6 %
Hotel, restauration 1.102 63.044 64.147 1,7 %
Information og kommunikation 8.745 86.239 94.984 9,2 %
Finansiering og forsikring 21.570 56.202 77.772 27,7 %
Fast ejendom 481 31.528 32.009 1,5 %
Liberale, videnskabelige og tekniske 
tjenesteydelser 13.534 118.186 131.720 10,3 %

Administrative tjenesteydelser og 
hjælpetjenester 850 95.816 96.666 0,9 %

Offentlige institutioner 4.707 56.631 61.338 7,7 %
Kultur, sport, organisationer og service 1.239 36.985 38.224 3,2 %
Uoplyst branche 0 2 2 0,0 %
I alt 137.809 1.360.777 1.498.586 9,2 %


