
Bestyrelsen og strategien 
- roller, arbejdsdeling, sammensætning, kompetencer og 

proces 



Hvordan skal bestyrelser arbejde 
strategisk med strategi? 

• Større fokus på bestyrelsens sammensætning og samspil (’arbejde som 
team’ og hvor rollerne diskuteres eksplicit) 

• Afstemme samarbejdsform med direktionen så ’asymmetrien’ ikke 
’overstyrer,’ og at ’magten’ ikke ’dominerer’ 

• Sikre at ’udfordringsmaskinen’ virker, og  at fx skæve kompetencer 
inddrages/spørgsmål stilles 

• Få bestyrelsen til at tænke endnu mere strategisk end den ene gang om 

året, som ’årshjulet’ lægger op til.   
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Roller, arbejdsdeling og samspil 

Strategisk ledelse 
 
 
Taktisk ledelse 
 
 
Operationel ledelse (drift) 

Bestyrelse 

Direktion 

Mellemledere og 
medarbejdere 



Strategy: Executives and directors 

Day to Day Strategy 1-5 years Vision: 10 years 

Executives Grey areas Directors 

Kilde: Thomas Thune Andersen 



Bestyrelsen, direktionen og strategien 

1. Bestyrelsen driver strategiprocessen, 
fastlægger hovedlinjerne, deltager i 
mellemregningerne og beslutter 
strategien 

2. Strategien fastlægges i et tæt og 
løbende samspil mellem bestyrelse og 
direktion 

3. Bestyrelsen godkender hovedlinjerne 
i selskabets strategi, der udarbejdes 
og fremlægges af direktionen og 
tiltrædes af bestyrelsen 

4. Direktionen udarbejder flere forslag 
til selskabets strategi, som 
bestyrelsen vælger imellem 

5. Bestyrelsen vælger den rette CEO, der 
sammen med sit team fastlægger 
selskabets strategi 
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Ejere, bestyrelse og strategi 

1. Ejerne beslutter selskabets strategi  

2. Strategien fastlægges i et tæt og 
løbende samspil mellem ejere, 
bestyrelse og direktion 

3. Strategien fremlægges på 
generalforsamlingen mhp. debat 

4. Ejerne skal primært interessere sig 
for ejer strategi og afkast 

5. Ejerne vælger bestyrelsen, der 
sammen med direktionen 
fastlægger strategien 
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Strategiprocessens tilrettelæggelse – hvem uden 
for bestyrelse og direktion kan med fordel deltage? 

1. Konsulenter 

2. Konsulenter og industri eksperter 
mv. 

3. Divisionschefer og nøglepersoner 
fra virksomheden 

4. Kunder samt divisionschefer og 
nøglepersoner fra virksomheden 

5. Flere end listet 
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Strategiprocessens tilrettelæggelse – ideelt forløb? 

1. 12 måneder, bestyrelsesudvalg, off-
site seminar(er), omfattende 
analysevirksomhed, kick-off og 
motivationsmøder 

2. 6 måneder, formandskabet 
arbejder med direktionen, off-site 
seminar, kick-of og 
motivationsmøder 

3. 6 måneder, igangsætnings- og 
beslutningsmøde, offentliggørelse 

4. 3 måneder, formanden og CEO, off-
site seminarer med konsulenter, 
offentliggørelse 

5. Andet 
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Hvilket tidsperspektiv er et godt udgangspunkt for 
et selskabs strategi, fx GG2020? 
 

1. 5-8 år 

2. 3-4 år 

3. 1-2 år 

4. 3-4 år med årlige reviews og tilpasninger 

5. 5 år high level vision og løbende, iterativ tilpasning til projekt og issues drevet 

dagsorden 
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