
EJERSKIFTEBAROMETERET
Et dialogværktøj til personlig afklaring i forbindelse med ejerskifte
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Ejerskiftebarometeret stiller dig
to centrale spørgsmål:

Hvor afgørende er virksomheden
for din identitet?

Hvor nødvendigt er det for dig at
have kontrol med virksomheden?
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Virksomheden kan være afgørende for
ejerlederens identitet. I hvilken grad er det
tilfældet for dig?

Definerer virksomheden hvem du er?

Udgør virksomheden en vigtig del af din hverdag?

Kan du fortælle om dig selv uden at fortælle om virksomheden?

Forbinder folk der kender dig med virksomheden?

Værner du om virksomhedens medarbejdere?

Går du op i virksomhedens omdømme?

Er virksomheden det mest betydningsfulde, du har skabt?

I hvor høj grad:

Kontrolbehov

Ikke-kontrolbehov

Det kan være afgørende for ejerlederen at have
en høj grad af kontrol over virksomheden. I
hvilken grad er det tilfældet for dig?

Er du involveret i alle beslutninger?

Kender du alle funktioner og arbejdsopgaver i virksomheden?

Skal du holde øje med og deltage i driften af virksomheden?

Forfølger du egne idéer i virksomheden?

Kan du tage syge/fridage når det passer dig?

Overlader du ansvar til andre?

Vil nye medarbejdere kunne forstå, hvordan virksomheden

kører

I hvor høj grad:

Afklar hvilken betydning virksomheden har for dig

Forstå hvilke udfordringer, der typisk er forbundet med

ejerskifte i din situation

Brug barometerets anbefalinger til at træffe den næste

beslutning i forhold til ejerskifte

Hold ejerskifteprocessen i gang ved at bruge barometeret flere

gange

1.

2.

3.

4.

Barometerets fire trin

Tag et trin af gangen 
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Hvilken betydning har 
virksomheden for dig?

Overvej hvert enkelt
udsagn i figuren.

Find ud af, hvor du bedst
kan se dig selv.

Vær nysgerrig og kom hele
vejen rundt.

Overvej også de udsagn, du
slet ikke kan se dig selv i.

Hvis du synes, du er mere
end et sted i figuren, så
overvej hvor du er mest.
Det kan cirklerne bruges til.

Når du har gjort det, kan
du gå videre til næste side.

"Virksomheden er sin egen"

Virksomhedens vision er
afgørende.

Vi knokler sammen for
virksomhedens succes.

Vi har et stærkt fællesskab,
som skaber en god kultur.

"Virksomheden er mit job"

Virksomhedens er min måde
at ave et arbejde på.

Virksomheden giver mig en
rytme i hverdagen og
kollegaer at samarbejde med.

"Virksomheden er mig"

Virksomhedens er min vision.

Jeg er en succes, når
virksomheden klarer sig godt.

Jeg sætter tonen i
dagligdagen og skaber
virksomhedens kultur.

"Virksomheden er et redskab"

Virksomhedens sikrer mig
frihed til at bestemme selv

Jeg inddrager helst ikke
udenforstående i forhold, der
har med virksomheden at
gøre. 

Mine medarbejdere
kender visioner.

 
Det er mit ansvar, 

at alle trives.

Ledende medarbejdere
tager ansvar for vigtige

områder af virksomhedens
drift.

 
Jeg spørger gerne andre 

til råds om eks. 
virksomhedens strategi.

Jeg kunne lave meget andet
end at drive denne

virksomhed.
 

Det er vigtigt, at
virksomheden sikrer mig

finansielt.

Jeg har styr på 
virksomheden i alle 

detaljer.
 

Jeg træffer alle vigtige
beslutninger.
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Hvad er vigtigt for dig i
forbindelse med
ejerskifte?

Overvej hvert enkelt
udsagn i figuren.

Find ud af, hvor du bedst
kan se dig selv.

Vær nysgerrig og kom hele
vejen rundt.

Overvej også de udsagn, du
slet ikke kan se dig selv i.

Hvis du synes, du er mere
end et sted i figuren, så
overvej hvor du er mest.
Det kan cirklerne bruges til.

Når du har gjort det, kan
du gå videre til næste side.

Jeg vil gerne sikre
virksomhedens vision,
værdier og kultur.

Jeg vil gerne forblive en del
af fællesskabet i
virksomheden.

Jeg ønsker at forblive en del
af noget meningsfyldt

Jeg vil ikke lade hensynet til
virksomheden stå i vejen,
hvis jeg har lyst til at lave
noget andet.

Jeg vil være hurtigt klar til
ejerskifte.

Jeg ønsker, at virksomheden
drives videre med respekt for
min vision og mit omdømme.

Jeg forbinder ejerskifte med
alderdom og/eller svaghed.

Jeg tror ikke, at en efterfølger
kan forstå, hvad det kræver
at drive virksomheden.

Jeg vil fortsat gerne vide,
hvad der sker i
virksomheden.

Jeg vil ikke undvære den
uafhængighed, virksomheden
giver mig.

Jeg vil have svært ved at
have tillid til en anden som
leder af virksomheden.

Jeg vil gerne holde fast i
hverdagen i virksomheden.

 
Jeg har mange gode år i mig

endnu.
 

Jeg ved ikke, hvad jeg skal
lave efter ejerskifte.

Jeg vil finde de mest
relevante rådgivere.

 
Jeg vil gerne lade mig

inspirere af andres erfaringer
med exit.

Jeg vil sikre, at virksomheden
bliver solgt eller overdraget til

en fornuftig pris.
 

Jeg vil kunne gå på pension
med finansiel sikkerhed, hvis

jeg ønsker det.

Jeg kan ikke forestille mig, at
andre skal have indflydelse

på mit ejerskifte.
 

Jeg vil ikke føle mig tvunget
til noget i forhold til ejerskifte.
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Anbefalinger: Gør dig
selv og virksomheden
klar til ejerskifte

Tænk på den indsigt, du har
fået indtil nu i barometeret.

Overvej hver enkel anbefaling
i figurerne.

Brug anbefalingerne til at
beslutte dig for din næste
handling på vej mod
ejerskifte.

Vær så konkret som muligt.

Fokuser på noget, du kan
gøre nu.

Lav en plan for, hvordan
virksomhedens vision skal
sikres i fremtiden.

Led efter en efterfølger, som
brænder for virksomhedens
værdier og vision.

Giv dig selv en ny funktion i
virksomheden. Vælg den, du
brænder mest for.

Tænk over, hvad formålet
med dit ejerskifte er. Vil du
søge nye udfordringer,
pensioneres eller noget helt
tredje?

Vurdér, hvornår tiden er
optimal til dit ejerskifte.

Lav en plan for, hvordan din
vision skal sikres i
virksomheden

Led efter en efterfølger, som
respektere din vision.

Skriv alle dine nuværende
arbejdsopgaver ned på en
liste. Prioritér derefter listen
efter hvilke opgaver, først kan
give til andre.

Led efter en efterfølger, hvis
kvalifikationer, du stoler på.

Vær opmærksom på, at
ejerskifte kan give dig mere
frihed i din hverdag. Overvej
hvad denne frihed skal
bruges på. 

Planlæg et forløb, hvor du
kan lære en ny leder/ejer op.

 
Lav en plan for din egen

overgangsrolle i
virksomheden.

 
Find et projekt uden for

virksomheden, der inspirerer
dig og som du kan fordybe

dig i efter ejerskiftet.

Overvej at sætte en dato for
din sidste dag i
virksomheden.

 
Inddrag din familie/venner i

dine overvejelser og
beslutninger om exit.

Få virksomheden værdiansat.
 

Tænk over, hvilke nye mål,
du gerne vil nå, og hvordan

du vil nå dem.

Begynd at trække dig ud af
den daglige ledelse, fx ved at
arbejde aktivt i bestyrelsen.

 
Overvej om der skal

ansættes funktionschefer i
virksomheden og lær dem at
lede i deres egne funktioner.



Vi anbefaler, at du bruger barometeret flere gange i løbet
af ejerskifteprocessen og gerne med forskellige
dialogpartnere. Dit syn på både virksomheden og dit
ejerskifte kan nemlig forandre sig, efterhånden som
ejerskifteprocessen skrider frem. Ved at anvende
barometeret flere gange fastholder du fokus på
processen, og risikoen for at du går i stå bliver mindre. 

Brug fx notespapiret ovre til højre og skriv én ting ned,
som du ikke havde tænkt over, før du satte dig med
barometeret i dag. Hvis du finder på mere end én ting, er
det kun godt.  

Hvis du vil fordybe dig mere i de personlige aspekter
omkring ejerskifte, så har vi samlet en skattekiste af
ressourcer på www.ejerlederen.dk/ejerskifte. Du finder
bl.a. cases og videoer om andre ejerlederes erfaringer
med ejerskifte. 
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http://www.ejerlederen.dk/ejerskifte

