
	  
Giv	  et	  puf	  til	  en	  ny	  slags	  bestyrelsesarbejde	  
	  
Bestyrelsen	  skal	  være	  et	  team,	  og	  formanden	  skal	  smide	  rollen	  som	  kejser	  overbord	  og	  i	  stedet	  
agere	  som	  sparringspartner.	  Det	  mener	  forfatterne	  til	  ny	  bog	  om	  moderne	  bestyrelsesarbejde.	  
	  
Af	  Ulla	  Bechsgaard	  /	  Ledersucces.dk	  
	  
”Den	  aktive	  bestyrelse”	  
Lars	  Bo	  Hansen	  og	  Steen	  Erland	  
Gyldendal	  Business	  
256	  sider	  
350	  kr.	  
******	  	  
	  
En	  aktiv	  bestyrelse	  udvikler	  virksomheden	  og	  skaber	  konkurrenceevne.	  Lars	  Bo	  Hansen	  og	  
Steen	  Erland,	  som	  har	  skrevet	  en	  ny	  bog	  om	  bestyrelsesarbejde,	  øjner	  en	  ny	  tendens	  i	  
bestyrelsesarbejdet.	  Vi	  er	  på	  vej	  væk	  fra	  fejlfinderkulturen	  og	  bevæger	  os	  i	  stedet	  hen	  imod	  et	  
bestyrelsesarbejde,	  som	  måler	  sin	  berettigelse	  på	  en	  forbedring	  af	  virksomhedens	  
konkurrenceevne.	  
	  
Bestyrelsesmedlemmers	  værdi	  vurderes	  ofte	  i	  forhold	  til	  den	  tid,	  de	  bruger	  i	  en	  bestyrelse	  og	  
på	  de	  input,	  de	  kommer	  med;	  men	  bestyrelsens	  opgave	  er	  at	  maksimere	  virksomhedens	  
potentiale	  og	  værdi,	  og	  derfor	  bør	  bestyrelsesmedlemmer	  i	  stedet	  vurderes	  i	  forhold	  til,	  hvor	  
meget	  de	  bidrager	  til	  bundlinjen.	  Forfatterne	  argumenterer	  derfor	  for,	  at	  bestyrelsesarbejdet	  i	  
højere	  grad	  skal	  måles.	  
	  	  
Det	  bør	  være	  slut	  med	  at	  bruge	  bestyrelsestid	  på	  ligegyldig	  fejlfinderkultur	  eller	  pludselige	  
indfald,	  der	  springer	  ud	  af	  en	  netop	  læst	  avisartikel.	  Bestyrelsesmedlemmer	  skal	  holde	  øje	  
med	  bundlinjen	  og	  bidrage	  til	  den.	  I	  dag,	  hvor	  globaliseringen	  og	  stor	  kompleksitet	  og	  
usikkerhed	  præger	  virksomhederne,	  er	  bestyrelsesmedlemmers	  fokus	  på	  bundlinjen	  vigtigere	  
end	  nogensinde.	  	  
	  
Lars	  Bo	  Hansen	  og	  Steen	  Erland	  har	  fundet	  frem	  til	  en	  række	  professionelle	  
bestyrelsesmedlemmer,	  som	  de	  mener	  står	  for	  den	  nye	  måde	  at	  være	  bestyrelsesmedlem	  på.	  	  
De	  elleve,	  som	  her	  bliver	  nævnt	  med	  en	  af	  deres	  nuværende	  bestyrelsesposter,	  er:	  Ole	  G.	  
Andersen,	  formand	  Danske	  Bank;	  Thomas	  Thune	  Andersen,	  formand	  Dong	  Energy;	  Niels	  de	  
Coninck-‐Smith,	  formand	  Royal	  Greenland;	  Christian	  Dyvig,	  formand	  Kompan;	  Søren	  Johansen,	  
formand	  Haarslev	  Industries;	  Jens	  Moberg,	  formand	  Grundfos;	  Klaus	  Nyborg,	  formand	  Bawat,	  
Marianne	  Philip,	  formand	  Kromann	  Reumert	  Advokatfirma;	  Michael	  Ring,	  formand	  CoRo	  
Holding	  og	  CoRo	  Foundation;	  Lone	  Føns	  Schrøder,	  næstformand	  Saxo	  Bank	  og	  Vagn	  Sørensen,	  
formand	  TDC	  A/S.	  
	  
De	  professionelle	  bestyrelsesmedlemmer	  bidrager	  heldigvis	  ikke	  med	  lange	  trivielle	  
interview;	  men	  med	  baggrundsviden,	  som	  er	  indarbejdet	  i	  en	  flot	  turneret	  og	  interessant	  bog.	  
Den	  er	  bestemt	  værd	  at	  kaste	  sig	  over	  for	  såvel	  garvede	  bestyrelsesmedlemmer,	  som	  



bestyrelsesmedlemmer	  på	  vej	  samt	  studerende.	  Bogen	  bidrager	  ikke	  med	  meget	  nyt,	  men	  den	  
er	  godt	  skrevet,	  illustreret	  og	  struktureret,	  og	  den	  får	  sat	  fingeren	  på	  nogle	  relevante	  
dilemmaer	  i	  bestyrelsesarbejdet.	  
	  
Bestyrelsens	  faldgruber	  er:	  

• For	  lidt	  værdiskabelse	  
• For	  lidt	  forståelse	  for	  forretningsområder,	  hvor	  virksomhedens	  kan	  få	  en	  dominerende	  

markedsposition	  
• Forkerte	  kompetencer	  hos	  bestyrelsesmedlemmerne	  i	  forhold	  til	  virksomhedens	  

behov	  
• Manglende	  dialog	  mellem	  bestyrelsen	  og	  de	  største	  ejere	  og	  interessenter	  
• Selvfedme	  
• En	  forførende	  direktør	  
• Manglende	  kontrol	  over	  virksomhedens	  vækst,	  og	  hvorvidt	  den	  er	  profitabel	  og	  kan	  

finansieres	  
• Ikke	  korrekt	  og	  tilstrækkelig	  kontrol	  med	  virksomhedens	  aktiviteter	  og	  

forretningsgange	  
• Manglende	  uafhængighed	  og	  mangfoldighed	  i	  bestyrelsen	  
• For	  lidt	  ny	  viden	  og	  inspiration.	  Friskhed!	  

	  
Den	  nye	  type	  bestyrelsesmedlemmer,	  som	  forfatterne	  fokuserer	  på,	  har	  tidligt	  i	  karrieren	  
positivt,	  frivilligt	  og	  proaktivt	  valgt	  bestyrelsesvejen.	  Den	  vågne	  og	  kritiske	  læser	  vil	  måske	  
ikke	  undre	  sig	  over,	  at	  forfatterne	  har	  valgt	  netop	  dette	  perspektiv,	  da	  de	  i	  egne	  
konsulentvirksomheder	  sælger	  ydelser	  inden	  for	  det	  område.	  Bogen	  understøtter	  dermed	  
forfatternes	  egen	  forretning.	  	  
	  
Som	  læser	  får	  man	  en	  række	  praktiske	  og	  konkrete	  råd	  om,	  hvad	  der	  virker	  for	  den	  nye	  aktive	  
bestyrelse.	  Formanden	  rolle	  diskuteres	  grundigt.	  Thomas	  Thune	  Andersen	  er	  citeret	  for	  at	  
sige,	  at	  man	  skal	  passe	  på,	  at	  der	  ikke	  går	  pop	  og	  supermand	  i	  formandens	  rolle.	  Lone	  Fønss	  
Schrøder	  mener,	  at	  bestyrelsen	  i	  Danmark	  ofte	  er	  mere	  afhængig	  af	  formanden	  end	  i	  andre	  
lande.	  Christian	  Dyvig	  advarer	  mod,	  at	  den	  aktive	  formand	  bliver	  en	  slags	  præsident	  eller	  
over-‐administrerende	  direktør.	  
	  
”Mange	  formænd	  vælger	  at	  være	  for	  aktive,	  dvs.	  en	  form	  for	  over-‐administrerende	  direktør.	  I	  
stedet	  skulle	  de	  skifte	  direktøren	  ud	  med	  en,	  som	  passer	  til	  virksomheden”,	  siger	  Christian	  
Dyvig.	  
	  
Formandens	  opgave	  er	  at	  lede	  bestyrelsen,	  besidde	  de	  optimale	  kompetencer	  og	  håndtere	  
interessenter.	  Man	  kan	  sige,	  at	  formanden	  skal	  sikre,	  at	  dynamikken	  er	  til	  stede	  i	  bestyrelsen	  
både	  før,	  under	  og	  efter	  møderne.	  Formandens	  opgave	  er,	  at:	  

• Styre	  tiden	  
• Være	  ansvarlig	  for	  stemning	  og	  tone	  i	  bestyrelseslokalet	  
• Sikre	  at	  der	  prioriteres	  
• Sikre	  involvering	  	  
• Evne	  at	  udnytte	  kamæleoneffekten	  

	  



Kamæleoneffekten	  handler	  om,	  hvor	  vigtigt	  dét,	  formanden	  gør,	  er	  for	  dét,	  bestyrelsen	  
leverer.	  Hvis	  formanden	  viser	  åbenhed,	  skaber	  gennemsigtighed	  og	  inviterer	  til	  dialog,	  så	  
smitter	  denne	  adfærd	  af	  på	  resten	  af	  bestyrelsen,	  og	  så	  der	  vil	  opstå	  en	  positiv	  og	  
selvforstærkende	  cirkel,	  som	  yderligere	  vil	  kunne	  overføres	  til	  samspillet	  med	  hele	  
virksomhedens	  ledergruppe	  og	  således	  skabe	  et	  mere	  frugtbart	  samarbejde	  mellem	  
bestyrelsen	  og	  ledelsen,	  argumenterer	  Lars	  Bo	  Hansen	  og	  Syeen	  Erland.	  
	  
I	  Danmark	  er	  der	  ca.	  160.000	  bestyrelsesposter	  i	  aktie-‐	  og	  anpartsselskaber	  fordelt	  på	  lidt	  
mere	  end	  40.000	  bestyrelser	  og	  besat	  af	  ca.	  100.000	  forskellige	  personer.	  Hovedbudskabet	  for	  
de	  to	  forfattere	  er	  at	  få	  ændre	  bestyrelserne	  fra	  at	  være	  passiv,	  der	  mest	  finder	  fejl	  og	  spiller	  
baglæns,	  til	  at	  være	  en	  aktiv	  bestyrelse,	  som	  medvirker	  til	  virksomhedens	  udvikling	  og	  kan	  
finde	  ud	  af	  at	  fyre	  sig	  selv,	  når	  tid	  er.	  
	  
Om	  forfatterne	  
Lars	  Bo	  Hansen	  er	  direktør	  i	  konsulenthuset	  Valcon.	  Steen	  Erland	  er	  direktør	  i	  Adaptum	  
Partners,	  der	  rekrutterer	  direktører	  og	  bestyrelsesmedlemmer.	  
	  
”Vi	  skal	  passe	  på,	  at	  der	  ikke	  går	  pop	  og	  supermand	  i	  formandens	  rolle	  
Thomas	  Thune	  Andersen	  
	  
”I	  Danmark	  er	  bestyrelsen	  ofte	  for	  afhængig	  af	  formanden	  
Lone	  Fønss	  Schrøder	  
	  
	  


