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”Ejerskifte / 

generationsskifte” 

 

”Wake up call” 
 



 

Faktisk slet ikke jer, der 

er her i dag, jeg er 

allermest nervøs for … 



Oluf C. Lund 

 Danske Bank 1970-2000 

 LindLarsen 2000-2003 

 Erhvervsrådet/RES/Væksthus Midtjylland 2003- 

 

 HD(A) 

 Lederuddannelser Danske Bank 

 IMEET  International Master in Entrepreneurship 

 

 Vækstiværksættere 

 Vejledning før/efter start af virksomhed 

 Generationsskifter 

 Professionelle bestyrelser 

 Kapital/finansiering 

 Vækst og udvikling 

 Leder- og medarbejderudvikling 

 m.v. 
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”Det rent faglige” 

 

”Alt det andet” 
 



 

”Ejerskifte / 

generationsskifte” 

 

”VÆKST” 
 





Ejerskifte Danmark  
 
Minimum 5.500 potentielle ejerskiftevirksomheder 

er kontaktet og præsenteret for indsatsen. 

 602 virksomhedsejere har taget imod et 

vejledningsforløb á 6 timer effektiv tid. 

 96% af de vejledte virksomheder har igangsat et 

eller flere tiltag som følge af vejledningen – bl.a. at 

tale med familien/ledelsen/bestyrelsen/advisory 

board/private rådgivere og/eller har igangsat 

konkrete tiltag i virksomheden som forberedelse til 

generationsskifte. 
 



Ejerskifte Danmark  
 
 19% af de vejledte virksomheder er gået i gang 

med eller har gennemført et ejerskifte som følge af 

vejledningen. 

 60% af de vejledte virksomheder har efter 

vejledningsforløbet taget kontakt til en privat 

rådgiver – oftest en revisor. 

 
 



Ejerskifte Danmark  
 
Projektet viser, at der er behov for ejerskifte-

vejledning, men ingen efterspørgsel. Meget få 

henvendelser fra virksomhederne til Ejerskifte 

Danmark tyder på, at der næsten ikke er 

efterspørgsel på ejerskiftevejledning. Omvendt 

viser aktiviteterne, der er iværksat i 

virksomhederne som følge af vejledningerne, at 

der er behov for ejerskiftevejledninger. 

 
 



 
Hvor går virksomhedsejeren hen for at få 

rådgivning? 

Revisor – 50% 

Advokat – 35% 

Faglige netværk – brancheforeninger – 33% 

Virksomhedsmægler – 31% 

Banken – 8% 

Ledelsen eller de ansatte – 7% 

Familien – 7% 
 



 
Rådgivertilgang i praksis til ejerskifteudfordringen: 

1. Økonomi, skat og finansiering 

2. Jura og kontrakter 
3. Ledelse og psykologi 

 



 
Hvorfor er ejerskifte en stor udfordring for mange 

ejerledere: 

Hjerteblod 

 Livsindholdet 

Erkendelse af fremskreden alder 

 Identitet – fra virksomhedsejer til pensionist 

Følelse af afmagt 

Fremtiden – efter virksomheden 

Finde de kompetente ejerskifterådgivere 
 



 
Hvorfor er ejerskifteudfordringen vanskelig for den 

faste rådgiver: 

Det handler om følelser 

Forslag: ”Den hårde tilgang til det bløde” 

Kan opleves som utidig indblanding 

Forslag: ”Timing og rettidig omhu” / ”Vækst” 

Manglende kompetencer 

Forslag: ”Inddrage andre i processen” 

 

 
 



 
”… at man, når det i sandhed skal lykkes én at 

føre et menneske hen til et bestemt sted, først 

og fremmest må passe på at finde ham der, 

hvor han er og begynde der. Dette er 

hemmeligheden i al hjælpekunst.” 

 

Kilde: Søren Kierkegaard  
 



 
Min tilgang til ejerskiftevejledning er ”den hårde 

tilgang til det bløde”: 
1. Økonomi, skat og finansiering 

2. Jura og kontrakter 

3. Ledelse og psykologi 

 

”Lad os sætte gang i en vækstproces og tage 

effektivt fat i generationsskifteforberedelserne” 
 



 

”Ejerskifte – et 

personligt valg” 

”6 veje til 

generationsskifte” 

 
 



 
 





 

”Hvor mange har prøvet 

at planlægge og 

gennemføre et 

generationsskifte før?” 

 
 



 

Rune Jørgensen 

 

Johannes Grane Larsen 
 




















