Interessenter for ejerskiftet

Hvem kan skabe konflikt i en ejerskifteproces? Dette lille værktøj kan være med til at skabe overblikket, der gør det muligt at
navigere blandt interessenterne.
Sæt navnene på interessenterne ind i cirklerne for at danne dig et
overblik over situationen. Træk streger mellem de personer, der har et
anstrengt forhold, og skriv et par stikord omkring konfliktens kerne. På
den måde har du hele tiden overblikket.

Virksomhedens ejer

Du kan bruge værktøjet inden og efter, du har besøgt kunden. Du kan
også bede kunden udfylde sin egen analyse, som grundlag for en
drøftelse. På kundebesøget er det vigtigt, at du lytter efter de forskellige
sider af historierne, og fornemmer reaktionerne på dine spørgsmål. Det
er ofte sådan, konflikterne kommer til udtryk. Når du kender de
forskellige interesser og konflikter i ejerskiftet, kan du aftale med ejeren
hvordan I kan komme kernen og løsningen til konflikten nærmere.

Tætte interessenter er ejerens familie og medarbejdere, der kan
overtage ejendommen.

Omverdenen

Bedriftens ejer og evt. ægtefælle er hovedpersonen i processen.

Tætte Interessenter

Ægtefælle: Kan have et helt andet forhold til ejendommen end
ejeren, hvilket godt kan skabe konflikt.
Børn: Der kan være magtforhold børnene imellem samt mellem
børnene og forældrene, der skaber konflikt.
Medarbejdere: Der kan opstå konflikter mellem købere blandt
personalet og børn.

Interessenter
Interessenter

Interessenter kan være naboer og samarbejdspartnere. Det er
ofte historiske relationer mellem disse, der kan skabe konflikter.

Tætte
interessenter

Omverdenen

Virksomhedens
Ejer

Omverdenen er myndighederne og andre, der har en indflydelse
på ejerskiftet, og som skal tages i betragtning.

Hvem er interessenterne?

Interessenter er organisationer, grupper af personer eller
enkeltpersoner, som påvirker eller påvirkes af ejerskiftets
processer.

INTERESSENTER
Tætte Interessenter
- Ægtefælle
- Børn
- Børnebørn
- Søskende
- Medarbejdere

Interessenter

- Banker
- Realkredit institutioner
- Medarbejdere
- Naboer
- Maskinstation
-?

Omverdenen

- Skat
- Kommunen
- Andre myndigheder
-?

Virksomhedens ejer
_______________________
Konsulent(er)
_______________________

