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HVAD ER EJERSTRATEGI-KORTET?
Ejerstrategi-kortet er et online værktøj til planlægning af din virksomheds fremtid. 
Du finder det på www.ejerstrategi-kortet.dk. Ejerstrategi-kortet kan hjælpe dig 
med at strukturere dine overvejelser omkring det fremtidige ejer- og lederskab 
i din ejerledede eller familieledede virksomhed. Det bygger på en undersøgelse 
gennemført i 13.491 danske ejerledede virksomheder i efteråret 2015.

Du skal blot udfylde 27 spørgsmål, og så modtager du en 17-siders individuel rap-
port, hvor din virksomhed bliver benchmarket mod andre virksomheder i samme 
branche. Rapporten giver dig konkrete handleanvisninger til aktivt at indarbejde 
fremtidig ledelse og ejerskab i virksomhedens strategiske planlægning. 

HVAD KAN EJERSTRATEGI-KORTET VISE MIG?
Ejerstrategi-kortet kan vise dig, hvordan du bedst muligt kan sikre din virksom-
heds fremtidige bæredygtighed. Baseret på dine unikke ejerresourcer og udfor-
dringer, giver det handlingsanvisninger til fremtidig udvikling af ejerskabet og 
ledelsen i virksomheden. 

Ovenstående er et eksempel på udviklingsmuligheder: Skal der sælges, eller skal-
der nye investorer ind? Er der grobund for, at familien eller nuværende ansatte kan 
drive virksomheden videre, eller skal der ansættes en professionel ekstern ledelse?



EJERRESOURCER OG UDFORDRINGER
Ejerstrategi-kortets to hovedingredienser er ejerresourcer og udfordringer. Ejerre-
sourcer er de unikke bidrag, ejerlederen og dennes familie forsyner virksomheden 
med. Det kan fx være stærke kunderelationer eller et historisk godt omdømme. 
Udfordringer er de problemer, der kan forekomme ved at være en ejerledet virk-
somhed, som fx familiekonflikt eller ugunstige institutionelle vilkår i form af love 
og reguleringer. 

Ejerstrategi-kortet måler dine unikke ejerresourcer og udfordringer på seks para-
metre: netværk, omdømme, værdibaseret ledelse samt familien internt, marked 
og branche og institutionelle vilkår. Således kan Ejerstrategi-kortet benchmarke 
din virksomhed mod andre i samme branche, region eller størrelse, og give dig 
konkrete input til langsigtsplanlægning i din virksomhed. 

Ovenover ser vi de seks parametre i spil. Det er blot ét eksempel på, hvordan du 
med Ejerstrategi-kortet kan sammenligne dine styrker og udfordringer med andre 
virksomheder, der ligner din.  



HVIS DU VIL VIDE MERE 

Ejerstrategi-kortet er udviklet i forbindelse med projekt Vækst Gennem 
Ejerskifte, som har til formål at forbedre ejerskiftet og skabe vækst i 
danske ejerledede virksomheder. Industriens Fond er opdrags- og bevil-
lingsgiver, mens Center for Ejerledede Virksomheder på CBS i samar-
bejde med den franske business school INSEAD varetager projektet.

Center for Ejerledede Virksomheder er et forskningscenter, der bidrager 
med vidensopbygning, dialogværktøjer og kursusaktiviteter til at styrke 
langsigtsplanlægning og udvikling i danske ejerledede virksomheder.

Ejerstrategi-kortet er et eksempel på et konkret værktøj, virksomheder 
frit kan benytte. Du finder det på www.ejerstrategi-kortet.dk 

Hvis du vil høre mere om centerets aktiviteter er du velkommen til at 
kontakte os på comb.eco@cbs.dk


