
Mange ejerledere har oplevet høje vækstrater 
de seneste tre år og har positive forventninger 
til vækst de kommende år. Samtidig arbejder 
langt størstedelen af ejerlederne med 
bæredygtighed, men flere kan med fordel 
arbejde med en fastlagt målsætning og 
rapportere på de ikke-finansielle data. Det 
viser Ejerlederanalysen med de 150 bedst 
performende ejerledere.
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Omsætningsvækst 
over de seneste 3 
år? 

Ejerledere har oplevet høj samlet vækst
Mange ejerledere er kommet stærkt igennem COVID-19-krisen, og et stigende antal ejerlede-
re har opnået en høj samlet vækst i løbet af de seneste tre år. Hele 38 % kan således berette 
om en samlet vækst over 50 % for den treårige periode. 

 2020  2021 2019

27 %
26 %

25 %
18 %

8 %
15 %

7 %

4 %
5 %

11 %
13 %

18 %

49 %

37 %

37 %

0-25 %

26-50 %

51-75 %

76-100 %

+100 %

‘‘ 53 % af ejerlederne har skabt resultater, der 
overstiger egne  forventninger
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Vækst og performance



Hvordan er dette 
ift. opsatte mål? 

Forventning til de 
kommende 3 år?
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Hver anden ejerleder har overgået egne vækstforventninger
53 % af ejerledere har skabt resultater, der overstiger deres egne mål og forventninger. Hver 
femte ejerleder vurderer, at væksten har været langt over forventningerne.

Ejerlederne forventer fortsat vækst
Ejerledernes vækstforventninger er steget markant siden sidste år. Hele 69 % af ejerlederne 
forventer således en samlet vækst på mere end 25 % over de næste tre år. Det tal var 43 % 
sidste år.
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I hvilket omfang 
har COVID-19-
situationen påvirket 
forventningen 
negativt?

Hvornår forventer 
du, at din 
virksomheds 
omsætning er 
tilbage på niveauet 
fra før COVID-19-
krisen?

23 %

53 %

3 %
7 %

14 %

 I meget høj grad  

 I høj grad   

 I nogen grad   

 I lav grad   

 Slet ikke

 Det er vi allerede på nuværende tidspunkt   

 Inden for 6 måneder   

 6-12 måneder   

 12-24 måneder  

 Mere end 24 måneder

1 %
3 %

1 %

91 %

4 %

COVID-19 har begrænset 
negativ påvirkning

Tilbage på sporet  
efter COVID-19

Tre ud af fire ejerledere svarer, at 
deres vækstforventninger kun i 
lav grad eller slet ikke er påvirket 
negativt af pandemien.

Ni ud af 10 ejerledere vurderer, 
at deres omsætning er tilbage på 
niveauet fra før COVID-19-krisen
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‘‘ Ejerlederne er generelt 
åbne for salg af 
deres virksomhed på 
længere sigt



2019 2020 2021

Ja, jeg/vi er blevet kontaktet vedrørende 
muligheden for et salg 57 % 64 % 57 %

Ja, jeg/vi har afsøgt muligheden for et salg 5 % 0 % 4 %

Ja, begge ovenstående 8 % 9 % 5 %

Nej, ingen af ovenstående 30 % 27 % 34 %

Er I blevet 
kontaktet vedr. 
eller selv afsøgt 
muligheden for et 
salg indenfor de 
seneste 3 år.

Kan et 
fremtidigt salg/
overdragelse af 
jeres virksomhed 
komme på tale?

Ejerskifte
6 ud af 10 er blevet kontaktet om et salg af virksomheden
Efter et rekordår i 2020 med stor efterspørgsel fra køber, er interessen for ejerskifte på den 
korte bane dæmpet en smule. 62 % af ejerlederne er således blevet kontaktet vedrørende et 
salg mod 73 % i 2021.

Flere ejerledere er åbne over for et salg

2019 2020 2021

Inden for 2 år 9 % 18 % 11 %

Inden for  5 år 31 % 22 % 28 %

Inden for 10 år 37 % 33 % 24 %

> 10 år 23 % 27 % 37 %

Hvornår kunne et 
salg/overdragelse 
af virksomheden 
komme på tale? 

Ejerledere vil holde fast i deres virksomhed i længere tid 
Tidshorisonten for et muligt salg har rykket sig. Flere ejerledere ønsker således at holde fast i 
deres virksomhed i længere tid før en eventuel overdragelse. 36 % svarer, at der vil gå mindst 
10 år før et evt. salg mod 27 % i 2020.

Ejerlederne er dog generelt 
blevet mere åbne for salg/over-
dragelse af deres virksomhed. 
I 2021 afviser blot hver fjerde 
ejerleder et fremtidigt salg, 
hvor det i 2020 var hver tredje.

2020

67 %

33 %

2021

26 %

74 %
  Ja   Nej  
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‘‘ Miljø og klima, sociale 
forhold og rettigheder samt 
god selskabsledelse er 
blevet nøgleord og forhold, 
som er nødvendige for 
virksomheder at tage 
stilling til.



‘‘
Indgår 
arbejdet med 
bæredygtighed i 
jeres forretnings-
aktiviteter?

Der er forventninger fra investorer, med-
arbejdere, kunder, og samfundet generelt 
om, at virksomhederne agerer ansvarligt og 
bidrager til samfundet.

Nej 
10 %

Ja 
90 %

Bæredygtighed

9 ud af 10 ejerledere har bæredygtighed på agendaen
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‘‘
Det er særligt E’et i ESG, der har høj prioritet 
hos ejerlederne.

Hvor længe 
har I arbejdet 
struktureret og 
målrettet med 
bæredygtighed?

Inden for 
hvilke områder 
arbejder I med 
bæredygtighed?

1-2 år

20 %
3-5 år

35 %
6-10 år

22 %
+10 år

23 %

86 %
65 %

38 %

Miljømæssige 
forhold

Sociale  
forhold

Ledelses mæssige 
forhold

31 %
Så mange 

arbejder med 
alle tre forhold 

Bæredygtighed har været på agendaen i en årrække 
Et stort flertal af de ejerledere, der arbejder med bæredygtighed, har arbejdet målrettet 
hermed i en årrække. Således har 80 % arbejdet struktureret med bæredygtighed i mere 
end 3 år.

E’et i ESG har størst fokus
Det er især miljø og klima - E’et i ESG - der har høj prioritet.  86 % af dem, der arbejder 
med bæredygtighed, peger således på miljømæssige forhold. 65 % nævner, at de arbejder 
med sociale forhold (S i ESG), mens 38 % arbejder med ledelsesmæssige forhold (G i ESG). 
Hver tredje arbejder med alle dele af ESG. 
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45 %
55%

Rapporterer I 
på miljømæssig 
bæredygtighed?

Arbejder I ud fra en 
fastlagt målsætning 
om reduktion af 
miljømæssige 
påvirkninger og 
klimaaftryk?

Ja Nej 

44 %

56%

Ja Nej 

Forbedringspotentiale på rapportering om bæredygtighed
Selvom et flertal af ejerlederne arbejder med miljømæssig bæredygtighed, svarer mere end 
halvdelen, at de ikke rapporterer på denne del, ligesom 45 % ikke arbejder ud fra en fast-
lagt målsætning om reduktion af klimamæssige påvirkninger. 
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Om analysen
Analysen af de dygtigste ejerledere i Danmark er afsæt for konkurrencen om 
at blive Årets Ejerleder 2021. PwC analyserer mere end 10.000 ejerledede 
virksomheder ud fra offentlige regnskabstal. Af disse er 150 ejerledere 
udvalgt som nominerede, som PwC’s og Nykredits eksperter interviewer 
personligt, hvorefter der udarbejdes en kvalitativ analyse. Derefter står 
juryen klar til at mødes og udvælge vinderne i hver region og en vinder på 
landsplan. De skal overholde følgende krav:

• A/S – ApS – P/S

• Minimum 10 ansatte

• Eksisteret i minimum 5 år

• Positiv egenkapital i seneste regnskab

• Positivt resultat i seneste regnskab

• Vækst i dækningsbidrag set over en 3-årig periode eller en vækst i 
dækningsbidrag på min. 15 % i seneste regnskabsperiode

• Excl. børsnoterede selskaber og deres datterselskaber

• Excl. datterselskaber af udenlandske virksomheder

• Excl. selskaber på Børsens Top 100 eller deres datterselskaber

• Ejerlederen skal have central indflydelse på den daglige drift

• Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20 %)

Fakta om Årets Ejerleder 2021
Det er PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, der står bag Årets Ejerleder, 
som afholdes for 18. gang. Årets tema er bæredygtighed.

 De syv regionale vindere går videre til landskåringen, som finder sted den 
18. november 2021 hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

 Juryen består af repræsentanter fra Dansk Erhverv, Nykredit, PwC og en 
erhvervsprofil. 
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