
CBS, d. 26. marts 2015

Ole Andersen

Bestyrelsesdynamik og bestyrelsesledelse



2

Præmisser for bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen varetager aktionærernes 

langsigtede interesser

Bestyrelsen skal udøve kontrol samt

bidrage til værdiskabelsen

Der er sammenhæng imellem 

bestyrelsens sammensætning og et 

selskabs langsigtede resultater

Bestyrelsens sammensætning er den 

vigtigste forudsætning for bestyrelsens 

performance, men resultaterne skabes 

gennem bestyrelsens arbejde
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Bestyrelsens roller

Kontrol/monitorering

 Principal-agent teori

 Værdibeskyttelse

Konsulentrollen

 Industrikompetence

 Perspektiv/erfaring

 Selvstændig tænkning

 Funktionel erfaring

Netværk/relationer

 Legitimitet

 Kredibilitet

 Indflydelse

Bestyrelsens roller bestemmes indefra
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Corporate governance — bestyrelsens dynamik
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Overvejelser omkring bestyrelsens sammensætning

Diversitet (alder, køn, kulturel baggrund)

Bestyrelsen som team

Bestyrelseskultur

Forventet tidsmæssigt engagement

Uafhængig

Antal bestyrelsesmedlemmer

Kompetencekrav og erfaringer

faglige og personlige)
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Antal bestyrelsesmedlemmer

 Risiko for ”free rider”

 Informationsaggregering

 Horisontal monitorering

Tilstrækkelig mange til at

 varetage opgaverne

 udfylde komitéer

 dække kompetencebehov

For mange medfører risiko for

 ineffektivitet

 ”free rider” problem

 flokmentalitet 
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Kompetencer og erfaringer

Industriekspertise er en af de vigtigste 

forudsætninger for værdiskabelse

Industriekspertise bør balanceres med 

diversitet (reducerer groupthink) og behovet 

for andre kompetencer for at optimere 

summen af bestyrelsens kompetencer

Personlige egenskaber som evnen til at 

samarbejde, kommunikere, udvise loyalitet og 

tillid samt integritet og kognitive egenskaber 

er også vigtige

De enkelte bestyrelsesmedlemmer spiller 

forskellige roller
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Overvejelser omkring bestyrelsens sammensætning

Diversitet (alder, køn, kulturel baggrund)

Bestyrelsen som team

Bestyrelseskultur

Forventet tidsmæssigt engagement

Uafhængig

Antal bestyrelsesmedlemmer

Kompetencekrav og erfaringer

faglige og personlige)
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Bestyrelsens adfærd

Bestyrelsens rammer

Bestyrelsens sammensætning

Ledelse af bestyrelsen

 Grupper træffer som udgangspunkt 

bedre beslutninger end individer

 Gruppedynamik påvirker adfærden og 

kvaliteten af beslutningerne

 Grupper kan tage fejl!
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Hvorfor bestyrelsesevaluering?

Maksimere performance/afdække 

mangler

Holdet med de største stjerner 

vinder ikke altid

Selskaberne udvikler sig og kravene til 

bestyrelseskompetencer ændres —

sikre fornyelse i tide

Giver mulighed for 

benchmarking/forbedringsforslag
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Ekstern involvering?

Konklusionerne bliver ikke bedre 

end processen tillader

Formanden sætter tonen — risiko for, 

at en intern proces ikke afdækker 

vigtigste emner

Et uafhængigt interview kan 

fremkalde nuancerne

Omfang og proces er 

situationsbestemt

Afvej fordele i forhold til 

tidsforbrug og overvej at skifte 

mellem ekstern/ intern proces
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Faldgruber for bestyrelsens performance

For mange eller for få bestyrelsesmedlemmer

”Sådan gør vi her” kultur

CEO leder bestyrelsesarbejdet

Mangelfuld ledelse af bestyrelsesarbejdet

Kan ikke udfordre direktion tilstrækkeligt —

kompetence gap

Utilstrækkelig fornyelse/kontinuitet

Arbejder ikke som et team — solister

For høj grad af kollegialitet

Fokuserer ikke på de rigtige emner

Bestyrelsen bliver politisk 


