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Ejerledelse i Danmark 

• Siden sidst … 
 

– Rapport 2: De økonomiske konsekvenser af  

ejerskifte i Danmark 
 

– Rapport 3: Ejerlederne og ejerskiftet 
 

– Benchmarking rapport 1: Exit planlægning 
 

– Benchmarking rapport 2: Ejerstrategi-kortet 
 



Ejerledere og ejerskifte 

• Siden sidst … 

– Spørgeskemaundersøgelse af  ejerledernes strategi og 

exitplaner i efteråret 2015 

• 13.593 besvarelser 

• Største undersøgelse i Danmark 

• Unikt datamateriale 
 

– Hvad siger 10.000 ejerledere om ejerstrategi og 

exitplaner? 

 

 
 



I. 
HVAD SIGER 10.000+ EJERLEDERE OM 

EJERSTRATEGI OG EJERSKIFTE? 



Tanker om exit? 

• Har du som personlig ejer (indehaver) og leder af  

virksomheden gjort dig tanker om, hvad der skal ske 

med virksomheden, når du ikke længere kan eller vil 

lede den? 

 

– Grøn:  Ja 

– Rød:  Nej 

 

 

 

 
 



Tanker om exit? 

• Har du som personlig ejer (indehaver) og leder af  

virksomheden gjort dig tanker om, hvad der skal ske 

med virksomheden, når du ikke længere kan eller vil 

lede den? 

 

 

 

 
 



Exitplaner? 

• Har du lagt en plan eller er du ved at lægge en plan for 

overdragelse? 

 
 

– Grøn:  Ja, jeg har en plan for overdragelse 
 

– Gul:  Ja, er ved at lægge en exit-strategi 
 

– Rød:  Nej 

 

 

 

 
 



Exitplaner? 

• Har du lagt en plan eller er du ved at lægge en plan for 

overdragelse? 
 

 

 

 

 
 



Exitplaner? Hvornår? 

• Hvornår forventer du, at der skal påbegyndes et ejer- 

eller generationsskifte? 

 

 

 

 
 



Ejerlederne mangler exitplaner ! 

• Hvornår forventer du, at foretage exit? 

• Har du lagt en plan eller er du ved at lægge en plan for 

overdragelse? 
 

 

 

 

 
 



Ejerlederne mangler exitplaner ! 



Udfordringer ved exit planlægning 

 

 

 

 

 
 



Hver fjerde ejerleder oplever exit som 

et presserende problem ! 

• I hvilken grad oplever du, at ejer- eller generationsskifte 

er et presserende problem for dig? 

 

 
 



Er exitplanerne formaliseret? 

 
 



Exitplanerne er ikke formaliseret! 

 
 



Ejerlederne forventer af  sælge eller afvikle 

• Hvad tror du er den mest sandsynlige exitform? 

 
 



Ejerlederne forventer af  sælge eller afvikle 

• Hvad tror du er den mest sandsynlige exitform? 

 
 



Er din virksomhed klar til salg? 

• Er din virksomhed, efter din mening, klargjort til et salg 

hvis den rigtige køber bankede på i morgen?  

 
 

– Grøn:  Ja, den er klar til salg 
 

– Gul:  Ikke klar, men kan hurtigt blive det 
 

– Rød:  Nej, den er ikke klar til salg 

 

 

 

 
 



Virksomhederne er ikke klargjorte ! 

• Er din virksomhed, efter din mening, klargjort til et salg 

hvis den rigtige køber bankede på i morgen?  

 
 



Ved du, hvad din virksomhed er værd ? 

• Grøn:  Ja, baseret på erfaring 

• Gul:  Ja, ekstern værdisat 

• Rød:  Nej 

 
 



Revisoren er den foretrukne rådgiver 

 
 

• Fra hvem har du indhentet rådgivning? 

 
 



Ejerlederne og ejerskiftet  

• Ejerlederne har store udfordringer omkring 

planlægning af  ejerskiftet 

– Manglende planlægning 

– Planerne eksisterer ofte kun på tankeplan og 

indeholder få konkrete elementer 

• Mange forventer at sælge eller afvikle deres 

virksomhed, men … 

• Virksomhederne er ikke klargjort til salg 

 
 



II. 
EJERSTRATEGI-KORTET 

 
”En succesfuld ejerleder skaber værdi ved at 
opbygge forretningsstrategier baseret på de 

specifikke ejerressourcer samtidig med at ledelse 
og ejerskab organiseres, så dine udfordringer 

løses bedst muligt” 

 



Planlægningsprocessen 

 
 



Trin 1: Identificer 

• Ejerressourcer 

– Netværk 

 
 



Trin 1: Identificer 

• Ejerressourcer 

– Omdømme, navn, og brand 

 
 



Trin 1: Identificer 

• Ejerressourcer 

– Værdibaseret ledelse 

 
 



Trin 1: Identificer 

• Dine ejerressourcer i forhold til branche og 

virksomhedsstørrelse 

 
 



Trin 1: Identificer 

• Udfordringer 

– Familien internt 

 
 



Trin 1: Identificer 

• Udfordringer 

– Marked og branche 

 
 



Trin 1: Identificer 

• Udfordringer 

– Institutionelle begrænsninger 

 
 



Trin 1: Identificer 

• Udfordringer 

– Institutionelle begrænsninger 

 
 



Trin 1: Identificer 

• Dine udfordringer i forhold til branche og 

virksomhedsstørrelse 
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Trin 1: Identificer 

• Sammenlign ejerressourcer og udfordringer 

 
 



Trin 1: Identificer 



Trin 2: Planlæg 



Trin 3: Implementer 



Tag med hjem … 

• Ejerlederne har store udfordringer omkring 

langtsigtsplanlægning 

• Ejerstrategi-kortet er et struktureret værktøj til 

brug af  ejerledere, rådgivere, investorer og andre 

• Ejerstrategi-kortet består af  tre trin:  

– Identificer 

– Planlæg 

– Implementer 
 


