
Mulige workshop temaer:

• Anbefalinger 7l god ejerledelse

• Den ejerledede virksomhed – hvad siger forskningen? 

• Ejerstrategi-kortet: Langsigtsplanlægning for virksomhedens frem7d 

• Personlig aClaring i forbindelse med ejerskiDe

• Investeringsbeslutninger og risikovurdering i danske SMV’er

• Strategi i ejerledede virksomheder

• Værdiskabende bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder

I Center for Ejerledede Virksomheder på CBS forsker vi i 
ejerledelse og danske ejerledede virksomheder. Vi vil rig<g 
gerne dele vores viden og anvendelsesorienterede 
værktøjer med ejerledere og deres rådgivere. Fak<sk er 
det vores fornemmeste pligt.

Derfor er vi også al<d glade for at komme ud og holde 
workshops og andre arrangementer. ADængig af jeres 
ønsker giver vi enten en rundvisning i vores 
forskningsresultater. Eller vi tager udgangspunkt i et 
konkret tema og giver jer mulighed for at anvende et af 
vores værktøjer og diskutere med afsæt i konkrete 
erfaringer fra danske virksomheder. På de følgende sider 
findes en række forslag <l workshops, der kan bruges som 
inspira<on.

Program og indhold kan vi planlægge i fællesskab, så det 
kommer <l at matche jeres ønsker bedst muligt. Alle 
workshops kan desuden leveres som webinarer.  

I er værter. Vi kommer med indholdet.
Hør nærmere hos Ellen M. Korsager på emk.cev@cbs.dk
eller JeOe P. Jørgensen på jpj.cev@cbs.dk

Workshops fra Center for Ejerledede Virksomheder



Anbefalinger 9l god ejerledelse

Indholdet af workshoppen kan tilpasses til primært at fokusere på forskning og data 
bag anbefalingerne eller der kan tages udgangspunkt i en konkret case. En balance 
mellem de to plejer at fungere godt og give en livlig dialog. 

Programpunkter for workshoppen:

• Hvad kendetegner god ejerledelse? 

• Hvordan kan ejerlederen arbejde med at styrke den 
samlede ledelse af virksomheden? 

• Hvilke fordele er der for virksomheden ved god 
ejerledelse?   

• Hvilke fordele er der for ejerlederen ved god 
ejerledelse? 

Anbefalinger til god ejerledelse er udviklet i samarbejde mellem 
Bestyrelsesorganisationen BB3 og Center for Ejerledede Virksomheder. 
Anbefalingerne er skrevet til ejerledere for at give dem et sæt overordnede 
anbefalinger til at arbejde med virksomhedsledelse.

Formålet med anbefalingerne er at skabe værdi i ejerledede virksomheder via 
inspiration til virksomhedsledelse, herunder bedre udnyttelse af 
virksomhedens lederfora, såsom bestyrelse, direktion samt styrkede relationer 
til interne og eksterne interessenter. Anbefalingerne er udviklet til at kunne 
anvendes i ejerledede virksomheder uanset virksomhedsform og 
ledelsesstruktur. De er enkelt formuleret med henblik på at gøre dem praktisk 
anvendelige.

På workshoppen præsenterer vi anbefalingerne og sætter dem i relation til 
den forskning og de erfaringer, der ligger bag hver enkelt anbefaling, og som 
samler de fleste temaer vi arbejder med på Center for Ejerledede
Virksomheder. Sammen med et praksisnært udvalg af eksempler fra danske 
virksomheder skal det nok give en livlig diskussion, stof til eftertanke for 
deltagerne og ikke mindst konkrete ideer til at arbejde videre med god 
ejerledelse i den enkelte virksomhed. 



På workshoppen kan I fx få svar 
på spørgsmål som: 

• Hvem er de danske 
ejerledere? 

• Hvad er deres bidrag til 
samfundsøkonomien? 

• Hvordan er de ejerledede
virksomheder typisk ledet?

• Hvordan forholder 
ejerlederne sig til vurdering 
af risiko og investeringer?   

• Hvordan arbejdes der med 
strategisk planlægning i de 
ejerledede virksomheder?

Her får I et samlet indblik i vores forskning i 
danske ejerledede virksomheder. Vi dykker 
ned i de temaer, I helst vil høre mere om, og 
der er rig lejlighed <l at diskuterer de enkelte 
forskningsresultater, uanset om det handler 
om bestyrelsesarbejde, strategi, investering 
eller ejerski>e. 

De@e workshop format fungerer særlig godt 
sammen med rådgivere, som er vandt <l at 
arbejde med de ejerledede virksomheder, og 
som derfor har god prak<sk erfaring at 
trække på. De vil kunne genkende pointer fra 
forskningen fra deres hverdag og få lejlighed 
<l at se deres egen erfaring i en ny 
sammenhæng, sam<dig med at de får frisk 
viden og inspira<on <l deres arbejdsfelt med 
hjem. 

Den ejerledede virksomhed – hvad siger forskningen? 



Programpunkter for workshoppen:

• Hvad ved vi om ejerskiTe i danske 
virksomheder? 

• Hvordan ser de konkrete ejerskiTeplaner 
ud i danske virksomheder?

• Hvilken ejerskiTemodel sikrer bedst 
virksomhedens trivsel i frem<den?   

• Hvordan kommer ejerlederen i gang med 
at eksekvere på den plan for ejerskiTe 
hun/han ønsker? 

Forskning viser, at mange danske ejerledere trækker 
ejerskiGeplanlægningen længere, end de burde. Det er dyrt –
både for virksomheden og for ejerlederen selv. OGe bunder 
uvilligheden Jl at planlægge ejerskiGe i, at ejerlederen ikke er 
aKlaret om, hvilket ejerskiGe der vil være bedst for 
virksomheden. GeneraJonsskiGe, salg eller noget helt tredje? 

På workshoppen præsenteres Ejerstrategi-kortet; et 
forskningsbaseret værktøj der kan hjælpe ejerledere med at 
planlægge et fremJdigt ejerskiGe med udgangspunkt i 
virksomhedens situaJon. Ejerstrategi-kortet sJller spørgsmålet: 
Hvilket ejerskiGe vil være bedst for virksomhedens fremJdige 
værdiskabelse? 

Udover at prøve Ejerstrategi-kortet vil vi se nærmere på den 
forskning om ejerskiGe i danske virksomheder, som værktøjet 
bygger på. Derudover vi vil diskutere, hvordan den enkelte 
ejerleder kommer i gang med at eksekvere på den plan for 
ejerskiGe, hun/han ønsker at forfølge for virksomheden.     

Ejerstrategi-kortet: Langsigtsplanlægning for virksomhedens fremtid 

Indholdet af denne workshop kan =lpasses =l primært at fokusere på forskning og data om ejerski>eplanlægning i danske 
virksomheder og/eller på Ejerstrategi-kortet og eksekvering af ejerski>eplaner. En balance plejer at fungere godt.
Workshoppen kan evt. =lpasses =l at inkludere en diskussion af rådgiveres erfaringer med at hjælpe deres kunder med at planlægge 
ejerski>e.



Personlig afklaring i forbindelse med ejerskifte

Indholdet af workshoppen kan tilpasses til primært at fokusere på forskning og data om 
danske ejerlederes exitplanlægning og/eller på personlig afklaring for den enkelte med 
udgangspunkt i dialogværktøjet Ejerskiftebarometeret. En balance mellem de to plejer at 
fungere godt. Workshoppen kan evt. tilpasses til at inkludere en diskussion af rådgiveres 
erfaringer med at hjælpe deres kunder med at planlægge ejerskifte.

RigJg mange danske ejerledere nærmer sig en alder, hvor de bør begynde at 
overveje ejerskiGe. OGe er det dog vanskeligt for ejerlederen at forholde sig Jl 
deUe. Alene tanken om at skulle opgive hverdagen i virksomheden kan få mange Jl 
at vælge ejerskiGeplanlægning fra. Det samme kan ideen om, at et helt livsværk skal 
værdiansæUes som et led i processen.  

Forskning viser, at danske ejerledere bakser med disse og mange andre personlige 
udfordringer i forbindelse med ejerskiGe. Og meget tyder på, at netop deUe er en 
væsentlig årsag Jl, at mange ikke planlægger ejerskiGe i Jde. Derfor ender mange 
ejerskiGer med at blive mere bekostelige, end de kunne have været – både for 
virksomheden og for ejerlederen. 

På workshoppen bruger vi forskningen Jl at tegne et billede af, hvad det foregår i 
danske virksomheder, når der planlægges ejerskiGe. Vi diskuterer de personlige 
udfordringer, som danske ejerledere står overfor i forbindelse med ejerskiGe. Og vi 
ser nærmere på, hvad ejerledere kan gøre for at håndtere disse udfordringer og 
komme godt igennem et ejerskiGe. Det sidste gør vi ved at bruge dialogværktøjet 
EjerskiGebarometeret.

På workshoppen kan I fx få svar på spørgsmål som: 

• Hvorfor er ejerskiTe oTe en vanskelig proces for 
ejerlederen?

• Hvad er de typiske barriere for et godt ejerskiTe for 
ejerlederen? 

• Hvordan kan de personlige udfordringer i 
forbindelse med ejerskiTe håndteres?   

• Hvordan kommer ejerlederen godt i gang med 
ejerskiTe og sikrer, at processen ikke går i stå? 



Investeringsbeslutninger og risikovurdering i danske SMV’er

Sammen dykker vi ned i forskning i investeringer fra Center for Ejerledede Virksomheder og ser nærmere på investeringsbeslutninger i 
danske SMV’er. Vores forskning er resultatet af et ønske om at hjælpe små og mellemstore virksomheder Jl at planlægge deres 
investeringer. Vi trækker på mere end 3.000 små og mellemstore virksomheders erfaringer og peger på en række fællestræk ved 
investeringer, som er gået godt henholdsvis mindre godt. En slags ’hjælp Jl selvhjælp’ for virksomhederne. 

På workshoppen præsenteres de vigJgste resultater af undersøgelsen sammen med en række gode råd, som ejerlederen kan få glæde af, 
når den næste investering planlægges. Og så præsenteres Investeringsværktøjet, som er et prakJsk redskab, der kan hjælpe ejerlederen 
med at vurdere om hun/han er klar Jl den næste investering. 

Programpunkter for workshoppen:

• Hvad investerer danske SMV’er i? 

• Hvordan vurderer virksomhederne risiko?

• Hvor tilfredse er virksomhederne med de 
investeringer, de foretager?   

• Hvilke udfordringer er forbundet med 
virksomhedernes investeringsvaner? 

• Hvordan bliver ejerlederen parat til den næste 
investering, så den lykkes bedst muligt? 



På workshoppen kan I fx få svar på spørgsmål som: 

• Hvor mange danske ejerledere ops<ller strategiske mål for 
deres virksomheder? 

• Hvilke mål formuleres, og hvordan foregår det? 

• Får ejerledere fulgt op og når deres mål for virksomheden?   

• Hvordan brydes strategiarbejdet ned i mindre og konkrete 
trin, som ejerlederen kan arbejde med i hverdagen? 

I en undersøgelse fra Center for Ejerledede Virksomheder spørger forskere, hvordan danske ejerledere arbejder med formulering, eksekvering 
og opfølgning på strategiske mål. Det er første gang, dette er undersøgt i større målestok i Danmark. Resultaterne giver et unikt indblik i, hvordan 
danske ejerledere ser deres virksomheder og hvor ambitiøse de er for virksomhedernes vækst. På workshoppen præsenteres de vigtigste 
resultater fra undersøgelsen. Det giver som oftest anledning til en god diskussion af hverdagen i de ejerledede virksomheder. Og så introduceres 
planlægningsværktøjet Strategitrappen, der er udviklet til at hjælpe ejerledere med at arbejde med strategisk planlægning i deres virksomheder 
– enkelt og ligetil. 

Strategi i ejerledede virksomheder 

Indholdet af workshoppen kan =lpasses =l primært at fokusere på forskning og data om danske ejerlederes exitplanlægning og/eller på personlig aDlaring for den 
enkelte med udgangspunkt i dialogværktøjet Ejerski>ebarometeret. En balance mellem de to plejer at fungere godt.



På workshoppen kan I fx få svar på spørgsmål som: 

• Hvordan ser danske bestyrelser typisk ud og skaber de 
værdi?

• Hvad kendetegner den værdiskabende bestyrelse?

• Hvordan styrker bestyrelsen virksomhedens ledelse?

• Hvordan kommer du i gang med værdiskabende 
bestyrelsesarbejde? 

Forskning viser, at en professionel bestyrelse bidrager <l
virksomhedens vækst og profitabilitet. Sam<dig tyder meget på, at
virksomheder med en ak<v bestyrelse er bedre <l at håndtere kriser
og chok, end virksomheder uden en bestyrelse.

Alligevel viser nye danske undersøgelser, at rig<g mange
virksomheder enten ikke har en bestyrelse, eller ikke bruger
den ak<vt. Mange virksomhedsejere vælger for eksempel
medlemmer af familien <l deres bestyrelser uden at skele <l, om
medlemmerne har relevante kompetencer, der kan bidrage <l
bestyrelsesarbejdet.

På workshoppen bruger vi den seneste forskning <l at tegne et 
billede af, hvordan danske bestyrelser egentligt ser ud. Vi diskuterer, 
hvorfor de ser ud, som de gør, og spørger om de skaber værdi.

Vi vil også se nærmere på de dyg<gste bestyrelser og spørge hvad
der gør dem værdiskabende? Den viden, vil vi bruge <l at diskutere
bestyrelsesarbejde i praksis og se nærmere på <ps og tricks <l dig
der gerne vil i gang med bestyrelsesarbejde eller ønsker at puste nyt 
liv i din bestyrelse.

Værdiskabende bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder



Jeg er leder af Ejerlederplatformen, et nyt initiativ fra 
Center for Ejerledede Virksomheder på CBS. Med 
platformen gør vi vores omfattende forskningsviden om 
danske ejerledede virksomheder tilgængelig og 
praksisnær. Så kan vores viden nemlig bruges til at give 
danske ejerledere bedre forudsætninger for at arbejde 
målrettet med vækst i deres virksomheder og 
planlægge virksomhedens fremtid. Jeg har i mange år 
forsket i ejerledelse, særligt i de personlige aspekter af 
ejerskifte. Min forskning og mit arbejde er i det hele 
taget er altid tæt på praksis og med fokus på at komme 
ud i virksomhederne for at lære nyt og bidrage med 
vores viden. Derfor er det også en glæde for mig at få 
mulighed for at komme ud og holde workshops for 
ejerlederne og deres rådgivere.

Ellen M. Korsager 
Ph.d.  

Leder af Ejerlederen.dk

Ekspert i ejerledelse og 
ejerski>e 

emk.cev@cbs.dk
+45 40870816


