






Familieeide selskaper scorer bedre

Familieeide selskaper Ikke familieeide 

selskaper

Sammenligning

M SD M SD F p d

Engasjement 3,48 0,25 3,38 0,27 2,32 0,13 0,37

Myndighet 3,40 0,28 3,32 0,29 1,55 0,21 0,28

Utvikle lagånd 3,47 0,24 3,41 0,30 0,73 0,39 0,20

Utvikle dyktighet 3,56 0,28 3,42 0,26 5,32 0,02 0,54

Konsistens 3,33 0,20 3,26 0,25 1,66 0,20 0,28

Kjerneverdier 3,57 0,22 3,49 0,27 2,12 0,15 0,30

Avtale 3,31 0,20 3,21 0,26 2,84 0,09 0,39

Koordinering & integrasjon 3,11 0,23 3,08 0,29 0,22 0,64 0,10

Tilpasningsevne 3,33 0,19 3,26 0,23 2,05 0,15 0,31

Skape endring 3,25 0,25 3,15 0,27 2,57 0,11 0,37

Kundefokus 3,51 0,22 3,47 0,25 0,52 0,47 0,16

Organisatorisk læring 3,24 0,27 3,16 0,26 1,92 0,17 0,31

Misjon 3,35 0,26 3,29 0,29 0,85 0,36 0,21

Strategisk retning 3,43 0,33 3,38 0,34 0,41 0,52 0,15

Mål 3,51 0,22 3,44 0,29 1,09 0,30 0,24

Visjon 3,12 0,28 3,06 0,28 0,96 0,33 0,21



Familie Ledelse

Eierskap



Kjennetegn på ulike stadier i eierskapet

1. generasjon 

Kontrollerende eier

2. generasjon: 

Søsken

3. generasjon:

Kusine/fetter

Unilaterale beslutninger Enighet Demokratiske 

beslutningsprosesser

Autoritært ”Intense” relasjoner Spredt eierskap

Raske beslutninger Ulikhet Ingen har absolutt 

kontroll

Andre kan føle seg 

fremmedgjort

Kreativitet Regler og gode 

prosesser

Enkelhet Høyere risiko for 

konflikter

Mindre personlige 

interesser



Utfordringer ift aksjonærene

• Familieeide selskaper har en viktig utfordring. Hvordan bli enige 
om ulike målsetninger og verdier.

• Ettersom familier vokser, blir mål og verdier mer spredt.

• For de fleste familieeide selskapene er investeringen ikke likvid, 
har følelsesmessig betydning og representerer størsteparten av 
aksjonærenes formue.

• Derfor kan aksjonærene bli i tvil om de skal beholde 
investeringen. 

• Hvis de velger å selge er de illojale, hvis de velger å sitte med 
aksjene forventes spesielle belønninger og anerkjennelser. Dette 
kan bety høye og konsistente utbytter og involvering i styrearbeid 
med mer.











Aksjonærene
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Aksjonærutvalget



Aksjonærutvalget

12 medlemmer

Styret

Administrasjonen

100 aksjonærer

GF

Aksjonærmøte





Kommunikasjon



7. Valgkomité

Selskapet bør ha en valgkomité, 

generalforsamlingen bør velge komiteens leder og 

medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse.

Valgkomiteen bør ha kontakt med aksjeeiere, 

styremedlemmene og daglig leder i arbeidet med å 

foreslå kandidater til styret.

Valgkomité bør vedtektsfestes. Generalforsamlingen 

bør fastsette nærmere retningslinjer for 

valgkomiteen. 

Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til 

aksjonær-fellesskapets interesser blir ivaretatt. 



7. Valgkomité, forts.

Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av 

styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett 

medlem av valgkomiteen bør ikke være medlem av 

bedriftsforsamlingen, representantskapet eller 

styret. 

Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være 

styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg 

til styret. 

Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke 

være medlem av komiteen.

Valgkomiteen foreslår kandidater til 

bedriftsforsamling og styre og honorarer for 

medlemmene av disse organer. 



7. Valgkomité, forts.

Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.

Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer 

av komiteen og legge til rette for at aksjeeierne 

kan foreslå kandidater overfor komiteen.



13. Informasjon og 

kommunikasjon

Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets 

rapportering av finansiell og annen informasjon 

basert på åpenhet og under hensyn til kravet om 

likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet.

Selskapet bør årlig publisere oversikt over datoer 

for viktige hendelser som generalforsamling, 

publisering av delårsrapporter, åpne  

presentasjoner, utbetaling av eventuelt utbytte 

med mer.

Informasjon til selskapets aksjeeiere bør legges 

ut på selskapets internettside samtidig som den 

sendes aksjeeierne.

Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets 

kontakt med aksjeeiere utenfor 


