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Den potentielle køber
Du er som potentiel køber hovedpersonen i processen.

Tætte interessenter
Tætte interessenter er din familie og andre nære relationer.

Ægtefælle/kæreste: Kan have et helt andet forhold til den 

økonomiske risiko eller prioriteringer i privatlivet end dig, hvilket 

godt kan skabe konflikt.

Børn: Der kan være magtforhold børnene imellem, samt mellem 

børnene og forældrene, der skaber konflikt.

Øvrige familiemedlemmer eller nære venner: Der kan opstå 

konflikter i forhold til andre familiemedlemmer eller venner med 

forventninger til dig, som går imod køb af virksomhed.

Interessenter
Interessenter kan være dine rådgivere, kolleger, tidligere 

arbejdsgivere og samarbejdspartnere. Det er ofte historiske 

relationer mellem disse, der kan skabe konflikter.

Omverdenen
Omverdenen er myndighederne og andre, der har en indflydelse 

på køb af virksomhed, og som skal tages i betragtning.

Interessenter for dit køb af virksomhed
Hvem kan skabe konflikt i din beslutningsproces om køb af virksomhed? 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.

Du kan bruge værktøjet inden og efter, du har mødtes med din rådgiver.

Sæt navnene på interessenterne ind i cirklerne for at danne dig et

overblik. Skriv gerne et par stikord om hvilken interesse personen har i

dit ejerskifte

Træk streger mellem de personer, der har et anstrengt forhold, og skriv

et par stikord omkring konfliktens kerne.

Hvem er interessenterne?
Interessenter er organisationer, grupper af personer eller 

enkeltpersoner, som påvirker eller påvirkes af processerne ved 

køb af virksomhed. 



INTERESSENTER

Tætte interessenter
- Ægtefælle/kæreste

- Børn

- Søskende og øvrig familie

- Venner

Interessenter
- Banker

- Realkreditinstitutioner

- Tidligere kolleger

- Tidligere arbejdsgivere

- ?

Omverdenen
- Skat

- Kommunen

- Andre myndigheder

- ?

Dit navn 
_______________________

Konsulent(er)
_______________________


