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Ejerledelse og de bløde værdier  

Viden 

Udvikling af ny forskningsbaseret viden om den enkelte ejerleders 
overvejelser, motiver og beslutninger i forbindelse med professionalisering 
af ledelsen af dennes virksomhed og/eller i forbindelse med ejerskifte.  

 

Værktøj  

Formulering af Ejerskabsbarometret – et værktøj til ejerafklaring. 

  

Dialog  

Udvikling af case- og undervisningsmateriale samt formidling af 
Ejerskabsbarometret, og den viden det bygger på.  
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3. Hvor er ejerlederne i deres planlægning?
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Hvis denne fordeling holder for alle ejerledede virksomheder, så er der omkring 25-30.000 ejerledere, 

der har en ide om at påbegynde exit inden for de næste 5 år. Det er et enormt tal og det er vigtigt at 

understrege, at det ikke nødvendigvis betyder, at disse mange tusinde virksomheder rent faktisk 

overdrages. Dels har vi spurgt om de forventer at påbegynde ejerskiftet og der kan jo gå år mellem, at det 

påbegyndes og at det bliver afsluttet. Derudover er der nok mange ejerledere, der ikke kommer i gang i 

løbet af denne periode, selvom de i dag har intentionerne om det når vi spørger dem. Det er store 

spørgsmål de skal forholde sig til og det er kun naturligt, at mange ender med at udskyde denne proces 

længere end de forestiller sig i dag. 

 

Tabel 8 - H vornår forventer du, at der skal påbegyndes et ejer- eller generationsskifte? Fordelt 
på regioner 

 Inden for 2 år Om 2-5 år Om 6-10 år Mere end 10 år Ved ikke 

Hovedstaden 19,5% 22,8% 23,3% 33,7% 0,7% 

Sjælland 23,2% 23,0% 22,7% 30,2% 1,0% 

Syddanmark 20,6% 22,9% 23,8% 31,7% 1,0% 

Midtjylland 20,2% 23,2% 24,0% 32,2% 0,4% 

Nordjylland 20,1% 25,8% 23,0% 29,9% 1,2% 

 

Tabel 8 viser forventningerne om påbegyndt ejer- eller generationsskifte opdelt på region. Det ses at 

der ikke er de store regionelle forskelle. For alle regioner er det over 40 pct. af ejerlederne der angiver 

påbegyndelse af virksomhedsoverdragelse indenfor fem år og næsten mellem 60 og 70 pct. der angiver 

påbegyndelse inden for 10 år. Generations- og ejerskiftet er således en stor presserende udfordring i alle 

de fem regioner. 

 

Tabel 9 - I  hvilken grad oplever du, at ejer- eller generationsskifte er et presserende problem 
for dig? 

 Antal % 

1. Slet ikke 8.389 61,9 % 

2.  1.975 14,6 % 

3.  1.574 11,6 % 

4.  593 4,4 % 

5. I høj grad 923 6,8 % 

Ved ikke 97 0,7 % 

Alle 13.551 100 % 
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3. Hvor er ejerlederne i deres planlægning?
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Tabel 5 viser, at størstedelen af de adspurgte (68 pct.) allerede har gjort sig tanker om, hvad der skal ske 

med virksomheden fremover. Derimod er hver tredje ejerleder ikke begyndt at forholde sig til, hvad der 

skal ske med virksomheden når han eller hun ikke længere skal lede den.  Det er klart at et så simpelt 

spørgsmål som vi stiller i tabel 5 kan dække over en masse grader af tanker og planlægning. Derfor vil 

vi i resten af dette afsnit prøve at dykke dybere ned i, hvor langt de er kommet i planlægningsprocessen. 

Det første vi gør er at kigge på, hvordan tanker og overvejelser hænger sammen med alder. I tabel 6 

krydser vi tabel 5 med ejerlederens alder.  

 

Tabel 6 – Overvejelser om virksomhedens fremtid fordelt på ejerlederens alder 

H ar du gjort dig 
overvejelser om 
virksomhedens fremtid? 

Ejerlederens alder 

Under 55 år 55-65 år Over 65 år 

Ja 53,9 % 74,2 % 79,3 % 

Nej 42,3 % 21,1 % 14,6 % 

Ved ikke 3,8 % 4,7 % 6,1 % 

 

Tabellen viser at i den første kategori med ejerledere under 55 år er svarene næsten fordelt ligeligt 

mellem ja og nej. Jo ældre ejerleder er jo større tendens til at der er taget stilling eller gjort tanker om, 

hvad der skal ske med virksomheden når ejerleder ikke længere leder den. Vi ser fordelingen for de 55-

65-årige at tre ud af fire har taget stilling og en ud af fem har endnu ikke taget stilling og ganske få ved 

ikke. For de over 65-årige er tendensen den samme, endog har lidt flere taget stilling, fire ud af fem 

svarer at de har gjort sig tanker og kun en ud af syv har ikke gjort sig nogle tanker endnu.  

Det er dog væsentligt at konstatere, at selv for ejerledere over 55 år er det næsten hver femte ejerleder, 

der svarer, at de ikke har gjort sig overvejelser omkring virksomhedens fremtid efter deres tid. Der er 

altså tusindvis af ejerledere, der har behov for at starte planlægningen af deres exit. 

Vi er interesserede i, hvor presserende virksomhedsoverdragelsen er for de ejerledere, der har gjort sig 

nogle overvejelser om dette. For således at få et billede af ejerledernes planlægningshorisont har vi 

spurgt ind til, hvornår ejerlederen forventer at et ejer- eller generationsskifte skal påbegyndes.  

Vi fokuserer på de 9.232 ejerledere fra tabel 5, der angiver at de har gjort sig tanker om hvad der skal 

ske når de holder op.  



6 Gamle mænd i nye biler 
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5. Kommunikation, rådgivning og planlægningsfaktoren.
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Tabel 27 - Er andre end dig selv bekendt med dine planer for overdragelse? 

 Antal % 

Ja 4.675 81,3 % 

Nej 985 17,1 % 

Ved ikke 92 1,6 % 

Alle 5.752 100 % 

 

Tabellen viser at blandt de godt 5.752 svar er det mere end fire ud af fem ejerledere, der har gjort andre 

bekendt med deres planer for exit og virksomhedsoverdragelse. 

 

Tabel 28 krydser ovenstående tabel med vigtighedsfaktoren, som vi introducerede i tabel 10. 

Tabel 28 – Er andre end dig selv bekendt med dine planer for overdragelse? og 
vigtighedsfaktor 

 1 2 3 4 5 

Ja 76,6 % 85,3 % 79,4 % 85,8 % 91,4 % 

Nej 21,4 % 13,6 % 18,8 % 12,9 % 8,0 % 

Ved ikke 2,1 % 1,1 % 1,7 % 1,3 % 0,6 % 

 

Tabel 28 viser at jo mere vigtig planlægningen er, dvs. jo tættere ejerlederen er på at påbegynde 

virksomhedsoverdragelsen, jo større er sandsynligheden for at han eller hun kommunikerer om 

processen. Det er dog ikke nogen stor variation mellem niveauerne 2-5 i vigtighedsfaktoren og der er 

stadig én ud af ti ejerledere, der umiddelbart står foran exit, der ikke har kommunikeret med nogen 

omkring, hvad der skal ske med virksomheden. 

 

Tabel 29 følger op på ovenstående tabel. Vi undersøger, hvem ejerleder har inddraget i sine planer for 

en virksomhedsoverdragelse. Familien er afgjort den typiske at dele sine tanker med, det er to ud af tre 

ejerledere, der har diskuteret exit med andre familiemedlemmer. For knap halvdelen er det revisoren, 

der kender til planerne. Dernæst er det bestyrelsen og virksomhedens ledelse, der kender til planerne 

med overdragelse. Hos lidt færre er det medarbejderne, øvrige ejerkreds og virksomhedens advokat der 
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Ejerskab – det ved man da hvad er! 
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”Det, der er mit, er mig” 

At eje er sammen med at gøre og at 

være en af de tre grundlæggende 

kategorier, der definerer den 

menneskelige eksistens. 

Sartre, 1969 
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Schumpeter, 1912 

Hvad driver ejerlederen? 
Først og fremmest er der drømmen om og viljen til at 

grundlægge et kongerige og ofte også et dynasti. 

Så er der viljen til at sejre; impulsen til at kæmpe, til at bevise at 

man er andre overlegen, til at lykkedes – ikke for at høste 

frugterne af succesen men for succesens egen skyld.  

Endeligt er der glæden ved at skabe noget, at få ting fra hånden 

eller simpelthen bare at få afløb for ens energi og opfindsomhed.      
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Family 
Business 
Research 
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Psykologisk Ejerskab 

1) Kontrol 
2) Identitet 
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Den indlevende ejer 
 

• identificerer sig i høj grad med sin virksomhed 
• energisk kulturbærer 
• optaget af at værne om virksomhedens værdier og 

omdømme 
• den afgørende udfordring ved ejerskifte er tanken 

om at skulle opgive sin hverdag i virksomheden 
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Den dominerende ejer 
• identificerer sig i høj grad med 

virksomheden og oplever samtidig et stort 
behov for kontrol  

• en energisk kulturbærer 
• en enerådig leder - ofte for en stærkt 

centraliseret organisation 
• den afgørende udfordring i forhold til 

ejerskifte er, at det som udgangspunkt er 
en utænkelig tanke for ham 
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Den formelle ejer 
• oplever stort behov for kontrol af virksomheden, men 

identificerer sig ikke voldsomt med den 
• som leder minder han om den dominerende ejer 
• oplever at virksomheden opfylder hans behov for at tjene 

penge og forvalte dem 
• den afgørende udfordring ved ejerskifte er ikke at skulle opgive 

hverdagen i virksomheden, men at skulle opgive den 
overordnede kontrol med virksomheden 
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Den afklarede ejer 

• føler hverken stort behov for kontrol af eller 
identifikation med virksomheden  

• en ejer, som er relativt parat til at ejerskifte 
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Man skal sån’ pas’ på,  
der ikke går føleri i den… 
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Udvikling af ny forskningsbaseret viden om den enkelte ejerleders 
overvejelser, motiver og beslutninger i forbindelse med professionalisering 
af ledelsen af dennes virksomhed og/eller i forbindelse med ejerskifte.  

 

Værktøj  

Formulering af Ejerskabsbarometret – et værktøj til ejerafklaring. 
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Udvikling af case- og undervisningsmateriale samt formidling af 
Ejerskabsbarometret og den viden det bygger på.  

 

 

 


