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Ejerlederens stærke og svage sider i perspektiv… 
 

Ejerskab 

01 
Udvikling 

03 
Lederskab 

02 
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Optik…  
 

Lederskab Management 

Ejerskab 
 

Tendenser 

Marked Konkurrence  
og aktører 

Bestyrelse 
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Rollerne ejerskab, lederskab og forretnings-
udvikler flyder sammen…  
 

Styrker Svagheder 

”All in” ressourcer, 
værdisæt og livstil  

Skaber af forretningsidé 
og forretningsmodel 

Kort tid fra tanke til  
handling (handlekraft) 

Får mange idéer  

Stærke personlige 
relationer (tillid)  

”All in” som begrænsende 
faktor i de tre roller 

Drevet af driften 

Redskaber til strategi og 
prioriteringer 

Uddelegering  

Vil bestemme på ”broen”… 

Adoption af nye trends fx 
digitalisering og forretnings-
modeller 
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Styrker og svagheder er vigtige i samtalen med 
ejerlederen om ejerskifte…  
 

Er forretningsmodellen ”in line” med omgivelserne? 

Tid 

Strategisk diskussion… 

Er ledelsesteamet gearet til forretningsmodellens 
muligheder og begrænsninger, fx digitalisering? 

Kan forretningsmodellen ejerskiftes? 

Hvem er så rette ejer(e) 

 

 

 

Hvordan og hvornår bør der helt eller delvist 
ejerskiftes? 
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Gode resultater kommer af gode beslutninger som 
hviler på et godt beslutningsgrundlag... 

Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være 

af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund 

af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel 

rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad 

angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i 

det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen 

forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du 

eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, 

eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.  
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