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Forord 

Da denne undersøgelse tog sin begyndelse, var det fra starten ønsket at lade den få følgeskab af en 

styregruppe og en referencegruppe med indsigtsfulde personer, som interesserer sig for feltet. Det var 

også vigtigt, at personerne kom fra forskellige positioner og virke, således at undersøgelsen både i sit 

afsæt og i den løbende udfoldelse kunne hente mangfoldig viden, synspunkter og inspiration.  

Deltagerne skulle også være placeret som hovedaktører i feltet for netop at sikre sig engagementet. 

Det er til fulde opnået, og der skal derfor lyde en stor tak til: 

Styregruppen ved: 

Anders Bisgaard, Statsautoriseret revisor og partner i Beierholm Revison. Anders Bisgaard er tillige 

sammen med Steen Thomsen, professor på CBS, forfatter til publikationen: ”Bestyrelsesarbejde i 

mindre og mellemstore virksomheder”. 

Peter Faber, Områdeleder i CO-industri med ansvar for blandt andet medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer. Peter Fabers afdeling varetager blandt andet løbende rådgivning, supervision 

og uddannelse til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Lars Frederiksen, medlem af Komitéen for god Selskabsledelse og bestyrelsesformand for Matas A/S. 

Tillige medlem af bestyrelsen i Widex, Falck A/S og Rockwool A/S.  

Kitte Thaarup Herholdt, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Grundfos A/S og samme sted formand 

for Fællesklubben. 

Jens Moberg, bestyrelsesformand for blandt andre Grundfos A/S og det svenske aktieselskab PostNord 

AB, som er koncernselskab for Postdanmark A/S og Posten AB i Sverige. 

Jørn Sand Tofting, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Cheminova A/S og tillidsmand og 

næstformand i Fællesklubben. Tillige bestyrelsesmedlem i Lemvig Vand og Spildevand A/S og 

næstformand i Dansk El forbund Midt/Vest Holstebro.  

Referencegruppen: 

Steen Erik Navrbjerg, Ph.d. og lektor på Københavns Universitet. Steen Navrbjeg er en af de fremmeste 

forskere indenfor ledelse-medarbejder relationer både som den udtrykkes i den daglige praksis og i 

den institutionelle forankring.  

Robert Spliid, Ph.d. og underdirektør i Nykredit og ekstern lektor på CBS. Rober Spliid har tillige skrevet 

bogen ”Kapitalfonde – rå pengemagt eller aktivt ejerskab”, ligesom han er skribent ved dagbladet 

Børsen.   

Blandt mange gode og relevante input skal især fremhæves, at det var styregruppen og 

referencegruppen som gav ideen til også at opsamle viden og erfaringer fra bestyrelsesformænd. I 
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første oplæg til samarbejdet var intensionen at basere undersøgelsen udelukkende på informanter 

blandt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Men samarbejdspartnerne så en forøget kvalitet i 

også at medtage formandsperspektivet på medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer 

og virke. Ved netop at have flere perspektiver på feltet, er undersøgelsen kommet tættere på 

kvaliteten af og bidragene medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, ligesom der dukkede nye vinkler 

og problemstillinger frem, som ingen på forhånd havde tænkt. Deri ligger også det kvalitative 

interviews store styrke. Ingen deltagere fra hverken styregruppe eller referencegruppe har deltaget 

som informanter i undersøgelsen. De kan således ikke tages særskilt til indtægt for citater og 

konklusioner.  

Det har ikke været vanskeligt at rekruttere informanter, så også stor tak til alle, som imødekommende 

har åbnet døren og delt ud af deres viden og erfaringer. Alle har på hver sin måde bidraget til viden, 

uddybninger og nuancer indenfor feltet.  

Tak for åbenhjertelighed og mod til også nogle gange at stille sig på det anderledes synspunkt.   

Når informanterne læser undersøgelsen vil nogle måske blive skuffede og tænke, at ”jamen, jeg jo 

sagde meget mere”. Og ja det er rigtig, der er blevet sagt mere, end der her kan gengives. Det har 

været i interviewerens lod at sortere og fremdrage viden, erfaring og synspunkter som taler ind i 

undersøgelsens formål.  Undersøgelsen portrætterer ikke personer, selv om alle deltagere godt kunne 

stå som selvstændige fortællinger om mennesker der brænder for deres virke og deres virksomhed(er).   

Foruden at føre samtale om emnet, så har der også været forskellige afstikkere til områder eller 

problemstillinger, som også har været berigende og interessante, men som ikke er medtaget her.   

Opgaven har således også været at hugge en hæl og klippe en tå, så det mangfoldige kunne 

syntetiseres - fra det personlige til det generelle. 

Mange mennesker og megen viden har inspireret denne undersøgelse. Til grund for undersøgelsen 

foreligger et indledende dokument som gennemgår hovedparten af de undersøgelser og forskning som 

hidtil er gennemført inden feltet. Dette skal derfor ikke gentages her, men dokumentet kan rekvireres 

af interesserede. I stedet henvises til litteraturlisten, hvor litteratur og artikler, som har været med til 

at kvalificere viden om feltet, står noteret. Listen kan også anvendes af dem, som ønsker at se, hvad 

der ellers er udført og reflekteret om emnet.  

. 



6 

 

Undersøgelsens indhold og opbygning  

Med udgangspunkt i dele af anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelsesanbefalinger 

undersøges medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kompetencer og virke. 

Alle deltagere i undersøgelsen modtog indledningsvis en e-mail, hvor undersøgelsens formål og mål var 

defineret: 

FORMÅL 

Med afsæt i anbefalingerne fra ”Komitéen for god selskabsledelse”, 2013, at styrke ledelsen af 
danske virksomheder ved at styrke medarbejdervalgte repræsentanters bidrag i danske 
erhvervsbestyrelser.  

MÅL 

- At kortlægge medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanters kompetencer og konkrete virke 
i danske erhvervsbestyrelser 

- At udarbejde konkrete anbefalinger til styrkelse af medarbejdervalgte 
bestyrelsesrepræsentanters bidrag i danske erhvervsbestyrelser. 

Deltagerne blev bedt om at afsætte 1 time til interview på en location, de fandt mest hensigtsmæssig. 

I e-mailen blev også eksplicit formuleret, at informanten var garanteret fuld anonymitet.  Alle 

interviews er foretaget ved personligt møde på nær 4 interviews, hvor enten intervieweren eller 

informanten fandt det mest hensigtsmæssigt at gennemføre samtalen per telefon. Alle interviews 

foretaget ved personligt møde blev optaget elektronisk. Blandt de 4 interviews som blev gennemført 

per telefon tog intervieweren ved 3 af interviewene notater undervejs, og det 4 interview blev optaget 

elektronisk. 

Der er således i alt foretaget elektronisk optagelse af 29 interviews og 3 er foretaget med notater. 

Alle deltagere gav indledningsvis tilladelse til elektronisk optagelse. Ingen deltagere har bedt om at se 

den udskrift, som intervieweren efterfølgende har foretaget til analysearbejdet.  

Samlet set udgør materialet 190 sider udskrift. 

Interviewet var semi struktureret forstået på den måde, at der var en række spørgsmål – nogle 

spørgsmål var lukkede og andre åbne – som interviewet ønskede svar på. Men interviewet gav også 

plads til at forfølge andre spor, end dem intervieweren lagde ud.    

Interviewene er foretaget deskriptivt. Det vil sige, at der forsøges at få åbne og nuancerede 

beskrivelser af de temaer interviewet søsætter, men afrapporteringen er formålsbestemt forstået på 
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den måde, at der søges bestemt viden og erfaring, derfor afrapporteres interviewene heller ikke som 

hver sin unikke fortælling, men rapporteres tværgående under bestemte temaer.  

Når vi undersøgelsen spørger til kompetencer vil nogle af spørgsmålene have direkte reference til 

Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger. F.eks. spørger undersøgelsen specifikt til 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer viden om strategi, interessenter og risikohåndtering. Men 

undersøgelsen spørger også til forhold, som Komitéen ikke beskæftiger sig med, f.eks. hvem der holder 

møder med hvem og om samarbejdet i bestyrelsen. 

 Alle informanter arbejder i industrivirksomheder, fordi det er industrisektoren som har 

undersøgelsens interesse.  

Interviewene afrapporteres i to hovedgrupper – medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og 

bestyrelsesformænd. 

Rapport struktur  

Første del rapporterer på medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

 Loven om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

 Baggrund, vederlag og tidsforbrug.  

 Hvem vælger man til bestyrelsesposter og hvorfor stiller man op. 

 Hvad arbejdes der med i bestyrelserne – herunder formandens rolle. 

 Første konklusion: Ekskluderet, delvis integreret og fuldt integreret. 

 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer 

 Samlet konklusion 

Anden del rapporterer på bestyrelsesformænd 

 Typer af virksomheder formændene repræsenterer 

 De meget positive bestyrelsesformænd 

 De forbeholdne bestyrelsesformænd 

 De kritiske bestyrelsesformænd 

Konklusion og anbefalinger 

Litteraturliste 

Om forfatteren 
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Loven om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

Loven om ”medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer” kom i 1973 i kølvandet på, at fagbevægelsen 

og Socialdemokratiets opgav en reform om økonomiske demokratisering af det private erhvervsliv. 

Man havde dengang under betegnelse ØD en række forslag til, hvordan medarbejdere i private 

virksomheder via opsparing i virksomheden og etablering af centrale fonde kunne blive medejere af og 

beslutningstagere i virksomhederne. Forslagene blev aldrig realitetsbehandlet på grund af stærk 

modstand fra såvel arbejdsgivere som venstrefløjen. Dog med hvert sit argument. 

I stedet blev forslaget om medarbejderes mulighed for at vælge repræsentanter til selskabets øverste 

ledelsesorgan besluttet. 

I virksomheder – og det gælder både aktieselskaber og anpartsselskaber - har medarbejderne, hvis 

virksomheden de sidste 3 år har haft i gennemsnit mindst 35 ansatte, ret til at vælge mindst to 

medlemmer til virksomhedens øverste ledelsesorgan. Medarbejderne indtræder enten i bestyrelsen 

eller i tilsynsrådet, hvis virksomheden er organiseret efter den model. 

Medarbejderne har ret til at vælge antal repræsentanter, der svarer til halvdelen af de 

generalforsamlingsvalgte. Hvis det samlede antal er ”skævt” skal antal medarbejderrepræsentanter 

altid være i medarbejdernes favør. Altså hvis der er 5 generalforsamlingsvalgte, så kan der vælges 3 

medarbejdervalgte. Medarbejderrepræsentanter vælges alene af virksomhedens medarbejdere. Valget 

er for en 4 års periode, og de valgte medarbejdere har samme pligter, ansvar og rettigheder som de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Aflønningen er også den samme. 

Loven om medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentation er en national lov. Der blev i 2009 etableret 

mulighed for, at virksomheden kan udvide kredsen af medarbejdere, der kan stemme og stille op til 

valget med sine udenlandske enheder, hvis virksomheden altså har sådanne. Det er virksomhedens 

generalforsamling, som skal beslutte, om man vil udvide kredsen af opstillings- og valgberettigede 

medarbejdere til også at gælde udenlandske enheder. Hvis virksomheden har ansatte i Danmark, skal 

der dog altid vælges mindst et medlem fra Danmark. Hvis virksomheden har 10 % af sine ansatte i 

Danmark skal der altid vælges mindst 2 medarbejdere fra Danmark.   

EU lovgivning mod forskelsbehandling betyder, at hvis man har datterselskaber i flere EU/EØS lande, så 

kan man ikke beslutte kun at inddrage medarbejdere fra ét EU/EØS land, i så fald skal medarbejdere fra 

alle datterselskaber i EU/EØS lande have muligheden for at deltage. 

Undersøgelsen har ikke kendskab til virksomheder, hvor medarbejdere i udenlandske datterselskaber 

deltager i valget af medarbejdere til virksomhedens øverste ledelsesorgan. 
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Hvordan gennemføres bestyrelsesvalget 

Valg blandt medarbejderne til repræsentation i bestyrelsen sker hvert 4 år. Til at forestå valget og sikre 

dets gennemførsel nedsætter virksomheden et valgudvalg. Medlemmerne til valgudvalget udpeges 

typisk af Samarbejdsudvalget. A siden udpeger sine medlemmer, og B siden udpeger sine medlemmer, 

dog udpeger B siden flest medlemmer, da valgudvalget skal have flertal af medarbejdere. Valgudvalget 

indhenter kandidater, som ønsker at stille op, ligesom man sikrer annoncering og gennemførsel af 

valget.  Det er også valgudvalget som offentliggør valgresultatet og sikrer lodtrækning i de sjældne 

tilfælde, hvor der er stemmelighed mellem to kandidater. I valgudvalget tager man også stilling til 

opstillingsmetoden. Opstiller alle på én liste, eller opstiller kandidaterne på to lister – én med 

medlemmer til bestyrelsen og én med suppleanter til bestyrelsen?  Alle der har været ansat i mindst 12 

måneder i virksomheden kan stille op til bestyrelsen. Personer, der udpeges til at sidde i valgudvalget, 

kan ikke også opstille til bestyrelsen. En overvejelse blandt de LO organiserede er ofte, hvordan man 

både sikre kompetente folk til valgudvalget og til opstilling til bestyrelsen. Man vurderer, at de 

procedurer, man beslutter i valgudvalget ikke er uden betydning for valgets udfald. Det er f.eks. i 

valgudvalget, at man beslutter hvordan og hvor offensivt valgkampen kan føres. Fra LO siden er det 

vurderingen, at jo mere tid der anvendes på valghandlingen, og jo mere markant de opstillede 

kandidater må kommunikere deres kompetencer og profiler, desto mere sikrer man, at LO 

medlemmerne også går til stemmeurnerne. Valget skal gennemføres ved hemmelig afstemning. 

Baggrund, vederlag og tidsforbrug 

Som det fremgår af nedenstående tabel kommer 1 informant fra en mindre virksomhed, 8 fra 

mellemstore virksomheder og 8 fra store virksomheder. De benyttede intervaller er defineret ud fra 

EU’s definition af virksomhedsstørrelser. I ”store virksomheder” indgår flere efter danske forhold 

meget store virksomheder. I gruppen udenlandske virksomheder er der for alle tale om datterselskaber 

af udenlandske koncerner. Når det er valgt at opgøre baggrundsoplysninger på nationalitet, er det fordi 

det spiller en rolle for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers virke. I 4 af de udenlandske 

virksomheder er der en række særlige og fælles udfordringer for medarbejdervalgte. F.eks. afholdes 

der stort set ikke bestyrelsesmøder med deres deltagelse.  

Aflønning er medtaget for at undersøge om der er sammenhæng mellem aflønning og indsats. Det er 

der, men sammenhængen er ikke entydig. Man kan f.eks. godt ved en aflønning på 20.000 kr. om året 

opgive, at man bruger 2 dage til forberedelse af bestyrelsesmødet + afholdelse af mødet. 

Andre anvender samme forberedelsestid, men modtager væsentlig større vederlag. Men som 

hovedregel er der sammenhæng.  
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Det tyder derimod ikke på, at kompetencer og engagementet afhænger af vederlaget. De 3 

informanter, som ikke modtager vederlag har stor produktionsteknisk viden, som jævnligt anvendes i 

bestyrelsessammenhænge. Det ser således ikke ud til, at manglende vederlag hæmmer engagement: 

”Selvfølgelig kunne man godt finde noget at bruge pengene til, men for mig har det været interessen i 

min arbejdsplads som har drevet værket og ikke pengene”. 

Når det er muligt at deltage i bestyrelsesarbejde uden vederlag, er det enten fordi de øvrige 

medlemmer heller ikke lønnes særskilt for bestyrelsesarbejdet, eller fordi den eventuelle eksterne 

formand aflønnes fra holdingselskabet. I en af virksomhederne, hvor aflønningen er meget høj, betales 

en del af beløbet til en socialfond på virksomheden, som kolleger kan søge midler fra.    

I nogle virksomheder anvendes arbejdstiden til forberedelse af bestyrelsesmøderne. I andre 

virksomheder er tidsforbruget for egen regning.  

Respondenter fordelt på 

virksomhedsstørrelse - antal 

ansatte 

0-9    

0 

10-49 

1 

50-249 

8 

> 250 

8 

Ejerstruktur - alle deltagende 

virksomheder er aktieselskaber 

på nær et enkelt aps  

Danske 

10 – fordeler sig mellem 

børsnoterede, fondsejede, 

privatejede med en eller få 

ejere 

Udenlandske datterselskaber 

7 – fordeler sig mellem 

børsnoterede (på den lokale 

børs), kapitalfondsejede og 

privatejede med en eller få ejere 

Bestyrelseserfaring – antal år 

 

Erfaringen varierer mellem 1 og 23 år 

Aflønning pr. år i kr.  

 

0 Kr. 

3 

 

1 – 50.000 

7 

51.000 –100.000 

1 

  Over 100.000 

6 

 

Bestyrelsesuddannelse 

 

Samtlige informanter på nær 2 har deltaget i 

bestyrelsesuddannelse afholdt af LO fagbevægelsen. Den typiske 

uddannelse er ”Grundforløb for a/s og aps bestyrelser”, afholdt af 

Center for Arbejdsliv & Læring. Forløbet strækker sig over 5 + 5 

dage. 1 informant har deltaget i uddannelse udenfor LO regi..   

Tid anvendt per 

bestyrelsesmøde. Forberedelse 

+ afholdelse af mødet 

5 – 20 timer.  
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Valg til bestyrelsesposter og hvorfor man stiller op  

I hovedparten af de deltagende virksomheder besættes bestyrelsesposterne til medarbejderne via 

kampvalg. Jo større virksomheden er desto større opmærksomhed omkring valgene. 

Et tema i valgprocessen – alle informanter kommer fra et af LO områderne – er, hvordan man sikrer 

sig, at bestyrelsespladserne går til repræsentanter fra netop et LO område. En respondent udtrykker, 

at der kommer flere og flere funktionærer på arbejdspladsen, og at de i forvejen har adgang til viden 

om virksomheden.  

”Det er kun os i blåt tøj, som ikke hører noget. Det er os fra gulvet, der skal gå efter de poster, og derfor 

skal vi sikre os, at vi deler fabrikken op og siger til folkene, hvem de skal stemme på”  

En anden informant – funktionær - men også fra LO området - fortæller dog, at han blev opfordret til at 

stille op af tillidsfolkene for de timelønnede. Og det samme gælder endnu et medarbejdervalgt 

bestyrelsesmedlem, som også er funktionær fra LO området, og som blev opfordret af tillidsfolkene fra de 

timelønnede til at stille op. Han udtrykker det således: ”Det var faktisk de timelønnede som opfordrede mig. Jeg 

har et godt forhold til de timelønnede. Og så sagde de, efter at jeg havde hjulpet dem med nogle ting, NN er sgu 

fagligt dygtig her. De mente, at jeg havde kvalifikationerne til at bestride den post”. 

Selv om hovedreglen er, at man forsøger at opstille kolleger indenfor sit eget fagområde, så er der således også 

eksempler på, at man går udenfor sit eget område, men man går ikke udenom sin faglige 

hovedorganisation. 

 Man kan godt stille op som 3F’er og sikre sit kandidatur via stemmer fra metal-folk.”Metallerne har 

stemt på mig selv om jeg er fra 3F. De ville have mig – selv om jeg ikke er fra Metal. Det er vigtigt, at 

dem, der kommer ind, er de dygtige og dem, der tør sige noget”  

 Det er tydeligt, at informanterne ser sit eget faglige hovedområde, som bærer at stærkere faglige 

traditioner end andre faggrupper, ligesom det er dem indenfor eget hovedområde, som man har tillid 

til. Der er ingen eksempler på, at man f.eks. har spurgt en jurist, eller en økonom om han eller hun ville 

stille op til en af pladserne. Desuden er det slående, hvor lille interaktion der er mellem LO 

organiserede og andre. Man har en stærk identitet, som hedder ”os på gulvet”.  

I bestyrelsessammenhæng ytrer samhørigheden mellem LO medlemmer sig også ved, at hvis der i en 

bestyrelse er to medarbejdervalgte, og den ene kommer fra LO området, og den anden kommer fra 

”kontoret”, så samarbejder man ikke. Hvorimod, at hvis begge er fra et LO område, så samarbejder 

man.  

I de store virksomheder har man også en stærk faglig bevidsthed omkring ”sine egne”, men man er 

mere tilbøjelig til at samarbejde med andre faggrupper f.eks. akademikerne eller andre, hvis der er 

emner på dagsorden, hvor det ville være en god ide. I en stor virksomhed var de medarbejdervalgte 
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bestyrelsesmedlemmer utilfredse med, at de ikke opnåede repræsentation i et af de nedsatte udvalg. 

Det talte man så om i hele gruppen af medarbejdervalgte, ligesom man i fællesskab tog emnet op med 

formanden.    

Man stiller op for indsigt og indflydelse 

Argumenterne for at stille op til bestyrelsen handler om at få indsigt og indflydelse og om at gøre noget 

for kollegerne. Kendetegnene for hovedparten af informanterne er, at de tillige er tillidsfolk. Og nogle 

af dem igen er også aktive i deres faglige organisation. 

 ”Jeg vil gerne have indflydelse. Vi er måske en slags marionetter, men har alligevel lov til at sætte vores 

fingeraftryk på tingene”.  

En anden siger: ”Jeg kunne godt tænke mig at få noget viden. Man var ikke så åben omkring 

regnskaberne, vores økonomi og fremtidsplaner”.  

En anden igen peger også på indsigt som argument: ”Jeg ville fandme vide, hvad der sker på den her 

fabrik og rundt omkring”.  

Den tætte sammenhæng mellem jobbet som tillidsrepræsentant og en bestyrelsespost lyder således: 

”Min kollega blev fyret og derfor fik jeg dobbelt arbejde, og når jeg nu alligevel skulle passe så meget, 

så kunne jeg lige så godt gå ”all in”, og stillede derfor først op som tillidsmand og derefter til 

bestyrelsen. Hos os er det typisk områdets tillidsmand, som stiller op”. Og endnu en formulerer det 

således: ”Jeg havde været tillidsmand i 10 år, så det var den der trang til at få indflydelse og til at gøre 

det bedre for mine kolleger”.  

En anden måde at formulere ønsket om indflydelse er, at ”man ikke bare kan stå på sidelinjen og 

råbe”. Andre igen mener, at en virksomhed ” ikke kun skal drives fra ledelsens perspektiv, men også fra 

medarbejdernes”.   

Fordel også at være tillidsrepræsentant 

I bestyrelsesarbejdet trækker hovedparten af informanterne også på deres erfaring som 

tillidsrepræsentant, og flere formulerer dobbelt kasketten som en fordel, de sagtens kan håndtere og 

finde rundt i. Generelt giver undersøgelsen det indtryk, at bestyrelsesmedlemmer som tillige er 

tillidsrepræsentanter føler sig mere komfortable i rollen – de har viden fra flere systemer, bedre 

netværk og bedre skoling.  

En siger f.eks. sådan her: ”På tillidsmandsuddannelse har jeg lært aldrig at trænge ledelsen op i en 

krog”, og en anden formulerer det således: ”Tillidsmandsarbejdet giver mig redskaber og noget indsigt, 

som jeg kan have med i bestyrelsesarbejdet. Selvfølgeligt er det forskelligt arbejde, og jeg kan godt 

skelne mellem de to kasketter. Der foregår noget i bestyrelsen, som ikke skal videre”. Og videre omkring 
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den uddannelse han har fået, siger han: ”Jeg har været på kurser, hvor man lærer at læse og forstå et 

regnskab, det tvivler jeg på, at funktionæren forstår så meget af i dybden. Han siger faktisk aldrig 

noget”. 

Der bliver i undersøgelsen også reflekteret over, at man i bestyrelsen deltager i viden og beslutninger, 

som ikke kan deles med andre, når man forlader lokalet. Når givne beslutninger så skal implementeres, 

og man i det daglige virke står med tillidsmands kasketten, så ”har jeg jo været nede og sælge alle 

vores sparerunder ude blandt gutterne og så stadig motivere dem til at trække. Det skal ikke være 

nogen hemmelighed, at det er mere end 37 timer”.  

Undersøgelsens iagttagelse af at bestyrelsesmedlemmer henter ballast fra tillidsmandssystemet, 

udtrykkes af en af informanterne på denne måde: ”Når man som mig er gået ud af 9. klasse og har 

taget en håndværkeruddannelse, så synes jeg, det er meget ansvar og megen viden, man skal have for 

at sidde i en bestyrelse. Og så får man kun 14 dage på Metalskolen, og så er det det. Det synes jeg er 

lidt, når man tænker på hvad fagforeningen ellers har puttet i os som tillidsmænd”.  

Og et sidste citat, som ganske godt indrammer tillidsmandserfaring som en kompetence også i 

bestyrelsesarbejdet, kommer fra et bestyrelsesmedlem med 23 års erfaring: 

”Jeg har lige læst den der ”god selskabsledelse”. Jeg fik den af vores sagfører i CO-industri. Der er ting 

som godt kan overføres til andre end børsnoterede virksomheder. Der er god forståelse her i 

virksomheden for, at hvis det kun er dig som tjener penge, så har vi ingen virksomhed. Det er også 

noget man ved som gammel tillidsmand, at hvis virksomheden ikke tjener penge, så er der ingen 

arbejdspladser, og omvendt hvis ikke virksomheden betaler en ordentlig løn, så får de ingen dygtige 

medarbejdere. Virksomheden kører ikke uden folkene på gulvet, og vi ved også godt, at ledelse er 

nødvendig”. 

Et mindretal inviteres ikke til bestyrelsesmøder 

I 4 virksomheder afholdes der stort ikke bestyrelsesmøder – i hvert fald ikke møder de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer inviteres til.  Og uden at det er muligt at forklare nærmere, 

så i de 3 ud af de 4 virksomheder, hvor bestyrelsesarbejde foregår udenom de medarbejdervalgte 

repræsentanter, så er de pågældende bestyrelsesmedlemmer ikke tillidsfolk.  

”Der holdes ét møde om året, hvis man overhovedet gør det. Sidste år tror jeg faktisk, at de svigtede os 

helt”. (Der er dog aftalt bestyrelsesmøde i den nærmeste fremtid efter opfordring fra de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer). Samme person siger om sit eget kandidatur til 

bestyrelsen: ”Jeg blev spurgt om jeg ville stille op til bestyrelsen, så det ikke skulle være tillidsfolkene, 

som stillede op til bestyrelsen”. 
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I en anden virksomhed formulerer det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem sig således om sit 

kandidatur: 

”Egentlig stillede jeg op for at få indsigt. Jeg havde ikke stillet op, men så sagde min chef, om jeg ikke 

godt ville gøre det”. I den pågældende virksomhed afholdes der ét årligt telefonisk bestyrelsesmøde, 

og det er, når regnskabet skal skrives under. Den medarbejdervalgte har henvendt sig til den 

administrerende direktør og spurgt til, hvorfor der kun afholdes det her det ene årlige møde: 

”Direktøren afviser og siger, at det skal vi ikke blande os i”. Personen konkluderer selv videre frem: 

”Personen fra produktionen er heller ikke i bestyrelsen. Det ville være mere informativt, hvis det var 

tillidsmænd, der sad der” 

Det tredje medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem formulerer det således: ”Jeg har aldrig været 

tillidsmand. Vi har 3 tillidsfolk, men ingen af dem sidder i bestyrelsen”. I den pågældende virksomhed 

har man lige afholdt et bestyrelsesmøde, men ellers er det to år siden. Med det nyligt afholdte 

bestyrelsesmøde er der kommet ny formand, og det siges, at nu vil man afholde 4 bestyrelsesmøder 

om året. Den medarbejdervalgte glæder sig til den forandring, som måske kommer, for som han 

udtrykker det: ”Vi vidste ikke tidligere hvad der var gang i. Vi har bare passet os selv, og vores direktør 

var heller ikke interesseret”. 

I den fjerde af de virksomheder, hvor de medarbejdervalgte stort set ikke deltager i 

bestyrelsesmøderne, er bestyrelsesmedlemmet tillige tillidsrepræsentant. 

Han stillede op, fordi han gerne ville ”gøre en forskel for kollegaerne”. Omkring bestyrelsesmøderne 

siger han: ”Rigtige bestyrelsesmøder gider de ikke have os med til”. 

Kendetegnende for virksomhederne er, at de har været handlet flere gange. 3 af de 4 informanter 

refererer til, at bestyrelsesarbejdet tidligere fungerede bedre. En refererer blandt andet til dengang, en 

større erhvervsdrivende fond var ejer: ”I gamle (fondens navn) tid der kørte det virkelig, og der var styr 

på det. Der var også vederlag, og der var folk udefra med i bestyrelsen”.    

Omkring de manglende bestyrelsesmøder konkluderer en af de berørte informanter: ”Når der nu i 

selskabsloven står mindst ét bestyrelsesmøde om året, så bør loven ændres til at kræve mindst to 

møder om året. Vi står fuldstændig blanke, vi kommer ingen vegne nu”. 

 

Bestyrelsesmøderne og tre måder at deltage på 

I alle de deltagende virksomheder – på de nær de 4 hvor medarbejderrepræsentanterne stort set ikke 

deltager i bestyrelsesmøderne – afholdes der regelmæssigt bestyrelsesmøder. Man afholder minimum 

4 møder om året, og flere virksomheder tilføjer også et årligt bestyrelsesseminar. De seminarer er de 
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medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer særligt tilfredse med, både fordi der typisk diskuteres 

bredere emner af relevans for virksomheden, ligesom der også arbejdes med strategi. En yderligere 

fordel ved seminarerne er, at der også indgår sociale aktiviteter, hvor man spiser sammen og måske 

også tager sig et slag billard. 

Hovedparten af virksomheder arbejder efter et årshjul, og flere formulerer også, at man har en strategi 

eller en plan, som der følges op på. 

På spørgsmålet om hvad der arbejdes mest med i bestyrelsen, er et hyppigt svar – økonomi. Men man 

tilføjer også ”salg”, ”produktion” og ”investeringer” som fokusområder i de ordinære 

bestyrelsesmøder. 

Undersøgelsen spurgte også til, om der er ”emner du mener I burde arbejde mere med”. Og her er 

mange tilfredse med dagsordenen, om end der er plads til forbedringer. Måske fordi de fleste er 

tillidsfolk, så er mange gode til at skelne mellem bestyrelsesemner og emner til Samarbejdsudvalget. 

Desuden har man en sikker følelse af, at hvis der er emner, man vil have behandlet, så kommer de på 

dagsordenen.  

En siger f.eks., at hun kender bestyrelser, hvor de taler om de ansattes forhold og velfærd, men det 

synes hun ikke hører hjemme i en bestyrelse. ”Jeg kender bestyrelser, hvor de ansatte velfærd er på 

dagsordenen, men det hører ikke hjemme der. Det hører til i SU, men hvis jeg vil have det emne på 

dagsordenen, så ville jeg få det”. Og en anden, som også skelner mellem bestyrelsen og SU, siger: ”De 

dagligdags emner tager vi op i SU”. Omkring at få taget emner op lyder det således: ”Hvis der er noget 

jeg gerne vil have frem, så kommer det”. Og en anden informant udtrykker det på denne måde: ”Vi 

kommer rundt om alt som er relevant. Og hvis man har et emne, så kan man bare forslå det. Man bliver 

taget lige så seriøst som alle andre”.  Og en anden igen er også godt tilfreds, ”jeg synes faktisk vi 

kommer vidt omkring”.  

Enkelte har dog forslag til yderligere fokusområder for bestyrelsen 

”Vi burde arbejde noget mere med at fortælle, hvor gode vores produkter er”.  

Eller f.eks. ”jeg synes det er de rigtige emner vi arbejder med, men jeg kunne godt tænke mig lidt mere 

omkring medarbejderpolitik”. Og en tredje synes, at ”man godt kunne arbejde lidt mere med 

virksomhedens profil”.  

En mere kritisk melding lyder sådan her: ”Jeg synes ikke, at der bliver talt nok om udvikling og 

produktion. Og nogle gange tænker jeg, om de overhovedet forstår, hvad der foregår i produktionen”. 
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Hvad enten man er tilfreds med de emner, der behandles, eller man godt kunne tænke sig, at andre 

områder blev styrket, så er der ingen informanter, som nævner emner, hvor man bliver i tvivl om, de 

har forstået rammerne for bestyrelsesarbejde.  

Om at kende sin besøgelsestid 

Når informanter fortæller om deres bidrag, er en gennemgående sætning, at ”man jo ikke bare skal 

sige noget for at sige noget”. 

 Og en har gjort den iagttagelse, at ”formanden kigger anstrengt på bestyrelsesmedlemmer, som bare 

plaprer op, og det vil vi jo ikke have, at han skal gøre overfor os, så vi siger kun noget, når det er noget, 

vi ved noget om”. 

Man får generelt indtrykket af, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer gør sig umage med 

den måde, de er til stede på. Man vil gerne gøre et godt indtryk og bringer helst ikke unødige 

forstyrrelser ind i mødet.  

”Man skal ikke bare sidde og spørge for at vise, at jeg også kan spørge” 

Og en anden tænker meget over, at man ikke skal lyde kritisk: ”Jeg overvejer, om jeg kunne blive bedre 

til at tackle tingene f.eks. blive bedre til at kommunikere. Jeg tænker meget over, hvordan jeg skal 

fremlægge tingene, så det ikke bliver taget negativt, så de ikke synes, at jeg er kritisk”. 

Enkelte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er helt ekskluderet 

Selv om mange er tilfredse med de emner, der behandles på bestyrelsesmøderne, og alle oplever 

strategiseminarer som givtige, så er det ikke det samme som, at man hele vejen rundt har følelsen af at 

være ligestillet. Det siger sig selv, at i de 4 virksomheder, hvor de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer udelukkes fra indsigt og beslutninger, der føler man sig helt håndgribeligt 

negligeret. I en af virksomhederne kommer den øvrige bestyrelse flyvende ind, holder møder med 

direktøren og færdes flere dage på virksomheden, og det eneste, de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer erfarer, er: ”De hilser ikke engang på os”.  

Og en anden fra samme gruppe udtrykker sig således: ”Det hele er besluttet, det kan man mærke… når 

de kommer, så er de her en hel uge, hvor de holder møder med ledelsen. Vi har hængt som en kat med 

kløerne for bare at få lov til at være med i nogle ting. Og det er aldrig lykkedes for os”.  

Og når en virksomhed hører til i klassen af mellemstore, så er den ikke større, end at man kan følge 

med i mangt og meget. ”Hver eneste gang de (de andre bestyrelsesmedlemmer) kommer her ned er de  
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ude at spise med direktionen”.  Og for lige at tage den sidste af de 4 virksomheder med, så konkluderes 

der her: ”Bestyrelsesformanden er ligeglad med de medarbejdervalgte”.  

Formandens formøder 

Blandt de øvrige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er der nogle, som mener, at de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer til tider har et tættere samarbejde med hinanden end med de 

medarbejdervalgte medlemmer, men man ser det ikke nødvendigvis som et problem, blandt andet 

fordi man har andre tilgange til indflydelse og information. 

”Ja, jeg tror de holder møder med hinanden, men jeg ved det ikke”, er et udsagn fra et 

medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i mellemstor virksomhed, som ikke synes, at det er et større 

problem, for han har flere uformelle møder med direktøren: ”Vi snakker hen ad vejen om ting, som 

senere kommer op i bestyrelsen. Han (direktøren) bruger mig mange gange som sparringspartner”. 

En anden siger, at ”nogle ting kan jeg mærke, at de har clearet på for hånd”, men uden at personen 

mener, at det er et større problem. Vedkommende har et godt forhold til direktøren og henter en del 

viden fra den relation. På samme måde som direktøren vender forskellige tanker med det 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem, førend det præsenteres for resten af bestyrelsen. ”Min 

direktør og jeg har en utrolig god dialog med hinanden, og mange af de ting som kommer på 

bestyrelsesmødet, har direktøren og jeg allerede snakket om på forhånd”. Direktøren og 

bestyrelsesmedlemmet, som også er tillidsrepræsentant, møder tillige hinanden i Samarbejdsudvalget, 

og som informanten konkluderer, så ”sidder vi også der, og laver det vi skal lave”. 

En anden igen er ikke helt tilfreds med den måde, formanden håndterer sin tættere relation til de 

eksterne bestyrelsesmedlemmer. Den pågældende formand hævede på et tidspunkt 

bestyrelseshonoraret for de eksterne medlemmer, men uden også at hæve det for det 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem. Da det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem påpegede, at 

den fremgangsmåde ikke var lovlig, satte formanden honoraret ned igen, men oprettede så i stedet en 

række arbejdsgrupper, hvor kun de eksterne deltager og givetvis får den ekstra betaling herfra. Uden 

at der her kan fremdrages eksakte opgørelser for den fremgangsmåde, så nævner en af de 

interviewede bestyrelsesformænd, at ”modellen er kendt praksis, når man vil differentiere 

bestyrelseshonoraret”. 

Informanten, som ikke skulle have samme vederlag som de øvrige, omtaler alligevel sin formand 

positivt og med stor respekt, dog med den tilføjelse, at ”med den fremgangsmåde, da skuffede han 

mig”. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem har ingen indsigt i, hvad der foregår i 
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arbejdsgrupperne, men til gengæld har han er godt samarbejde med direktøren. Det udtrykkes 

således: ”Jeg vil ikke kalde det formøder, men vi drøfter engang imellem nogle ting”.  

En variant over temaet om formandens udvalgte relationer er en virksomhed med få ejere med 

forskellige aktieandele. Her kommer formanden dagen før bestyrelsesmødet og spiser middag med de 

to medlemmer af bestyrelsen, som har de største aktieposter. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, 

hvoraf det ene er medarbejdervalgt, deltager ikke. Men igen er det ikke noget, som generer det 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem, fordi samtidig synes han, at bestyrelsesformanden leder 

bestyrelsesmøderne godt, og at eksklusiv middagene ikke påvirker hans mulighed for at fungere i 

bestyrelsen: 

”Vi har nemt ved at få ting til debat, og vi har nemt ved at få fingeraftryk på tingene”. 

Når man oplever sig fuldt integreret 

 I en tredje gruppe i undersøgelsen arbejder bestyrelsen transparent i forhold til, hvem der er i relation 

med hvem. Formanden afholder ikke særskilte møder med udvalgte bestyrelsesmedlemmer, og de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer oplever sig fuldt integreret og respekteret. Alle siger, at 

formanden har tæt dialog med direktionen, og de synes, det er godt. Der er på intet tidspunkt en 

oplevelse af, at tingene er klappet af på forhånd, og man har en stærk følelse af at ens bidrag 

værdsættes og anerkendes. Relationen til formanden er særdeles god, og han høster meget ros.  

”Vores formand har en meget åben og positiv tilgang. Han opfordrer os til at byde ind, der hvor vores 

viden er. I det hele taget er der en rigtig god stemning, og hvis nogen sidder og klapper i, så er det i 

hvert fald ikke hans attitude, som er årsagen”.  

En anden udtrykker det således: ”Formanden er rigtig god. Formanden er så god til at få os alle til at 

føle os velkomne, og han snakker med alle”. 

Det er tydeligt, at i de bestyrelser hvor det fungerer godt, der leder formanden aktivt teamet: ”Han 

forsøger virkelig at ”hive” noget ud af alle, og nogle gange beder han også andre om at samle op. Han 

lytter meget og kan også konkludere og præcisere”. 

En anden lægger vægt på, at alle bestyrelsesmedlemmer er dygtige, og at han ”virkelig har lært meget 

af dem”, og at det i det hele taget ”fungerer rigtig godt”. 

Ovenstående virksomheder har eksterne og erfarne bestyrelsesformænd. Alle virksomheder er danske. 

Tre måder at være formand på i forhold til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

Der er tydeligvis 3 måder formændene forholder sig til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på:   
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1) Eksklusion – fig. 4 og fig. 5 

2) Delvis inddragelse – afholder bestyrelsesmøder med alle, men afklarer og afstemmer temaer 

med udvalgte bestyrelsesmedlemmer (fig. 5 ).  Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

indgår her typisk i kompenserende relationer med direktionen (fig. 6). 

3) Fuld inddragelse – har tæt kontakt til direktionen og eventuelt formandskabet men sikrer 

åbenhed, diskussioner og beslutninger i hele bestyrelseskredsen. Alle behandles ligeværdigt, 

og i overensstemmelse med den rolle de skal udfylde. I nogle af virksomhederne afholdes en 

del af bestyrelsesmødet uden direktionens deltagelse (fig. 1, fig. 2 og fig. 3) 

Figurerne (på næste side) illustrerer samarbejdsrelationerne i bestyrelsen. Hvis formanden vil have 

ledelseskontrol over sit team, så skal han eller hun praktisere fig. 1, 2 og 3. Dette er også den typiske 

fremgangsmåde i de større børsnoterede virksomheder, men også i en del andre bestyrelser her under 

de fondsejede arbejder man efter de modeller. Bestyrelsesformanden sikrer, at alle er inkluderet. Han 

har tæt dialog med direktionen, og der er transparens mellem systemerne. En del af 

bestyrelsesmøderne afsættes til bestyrelsen alene. Her evaluerer man typisk bestyrelsesmødet og 

samarbejdet. Ligesom man kan tale om emner, som kun vedrører bestyrelsen. Hvis 

bestyrelsesformanden derimod vælger at arbejde efter fig.4 og 5, risikerer han at ekskludere sig selv 

fra viden, fordi de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, for så vidt som de har mulighed for det, 

vil indhente viden og udøve påvirkning gennem direktionen, fig. 6.   
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Forholdet til formanden betyder meget   

Hvis man skulle pege på kun ét forhold som har særlig betydning for medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmers virke, så er det formandens måde at lede på. Ikke hans faglige kompetencer, 

men hans måde at danne norm og ledelse.  

I de virksomheder, hvor de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer stort set ikke inddrages, der er 

medarbejderrepræsentanterne båret af stor frustration.  

Men i de virksomheder hvor der er enten ”delvis inddragelse” og eller ”fuld inddragelse” er forholdet 

til formanden som hovedregel godt. Man kan altså godt have en ordentlig relation til formanden, 

respektere ham og mene at han leder bestyrelsen godt, selv om han i dele af sin ledelse også arbejder 

”under cover”.  Bestyrelsesformand kan godt klappe ting af udenfor bestyrelseslokalet og alligevel give 

plads til synspunkter og mulighed for påvirkning.  

Hvis man ser bort fra de 4 virksomheder med de interne bestyrelser og den meget lave involvering af 

de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, så får man ifølge de øvrige informanter indtrykket af, at 

bestyrelsesformændene er positivt stemt overfor medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – flere 

medarbejdervalgte fremhæver, at de oplever, at der bliver sat pris på dem og lyttet til dem.  

Flere informanter har mange års anciennitet, og har typisk opbygget et stort internt netværk og en 

tillidsrelation til direktionen. Så hvad man mister, når formanden ”klapper ting af” udenfor 

bestyrelseslokalet, kompenserer man med viden fra sine relationer i øvrigt. På den måde medbringer 

man fortsat den indsigt og viden, som gør, at man kan påvirke bestyrelsesarbejdet, for så vidt som 

bestyrelsesformanden giver plads til det på bestyrelsesmøderne, og det gør de fleste. Også selv om der 

er stor forskel på, hvor aktivt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers viden og synspunkter 

efterspørges. 

Som nævnt indledningsvis har undersøgelsen i interviewguiden flere nedslag i anbefalingerne fra 

Komitéen for god Selskabsledelse. Et af de nedslag, som gøres, er spørgsmålet:  

 ”Ifølge Komitéen for god Selskabsledelse er en af formandens opgaver i samarbejde med 

bestyrelsen, at ”påse at det enkelte medlems særlig viden og kompetencer bliver anvendt 

bedste muligt og til gavn for selskabet”. På hvilken måde understøtter formanden, at dine 

kompetencer bliver anvendt bedst muligt og til gavn for selskabet”? 

Hvis man føler sig ”fuldt inddraget” i bestyrelsesarbejdet, svarer man f.eks. således: 
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”Med vores tidligere formand fik vi kun mundtlige beretninger, men med NN får vi nu tingene på skrift, 

og vi får på den måde meget mere indsigt. han siger også, at han vil have det og det, og han har 

generelt meget stor indsigt i dansk erhvervsliv. Det er blevet meget mere professionelt, og han spørger 

altid, om vi ”har noget”. Vi interne har en helt anden viden end de eksterne, og formanden spørger 

altid, om vi har kommentarer”.  

Det er meget hyppigt i besvarelserne, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer angiver 

formandens evne til at aktivt at efterspørge kommentarer, som den tilgang, der sikrer, at deres viden 

bliver anvendt. En måde et udtrykke det på er således: ”Det gør han ved, at han lader os komme til 

orde, der hvor vi har viden. Han spørger os om, hvad vi mener, om et givent emne, vi har viden om”. 

En anden informant formulerer det således: ”Når vi taler om maskinerne, så spørger han altid mig, om 

hvad jeg synes”. 

I alle de virksomheder, hvor vi kalder de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ”fuldt integreret”, 

kan alle give eksempler på formandens aktive inddragelse af dem. I de øvrige virksomheder svinger 

svarene mere. Nogle synes han aktivt efterspørger deres viden, men der findes også følgende svar på 

spørgsmålet: 

”Det kan jeg ikke give nogle eksempler på at han gør”. Eller en lidt anden variation: ”Pas, det ved jeg 

ikke. Han byder velkommen og så kører vi efter dagsorden. Jeg har en okay relation til formanden. Han 

kan ikke gøre en kat fortræd”. 

 Eller et svar i helt anden boldgade, men som samtidig demonstrerer det medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlems evne til at vurdere formandens indsats på flere parametre: ”Jamen det gør han 

ikke direkte. Han har gjort det ved at udpege de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som vi har med, og de 

er ret dygtige”.  

Foruden formandens ledelse så afhænger et vellykket bestyrelsesmøde også af virksomhedens 

økonomiske resultater. ”Et godt bestyrelsesmøde er, når vi har præsteret tallene. Og nu har vi fået en 

professionel bestyrelsesformand, som også sidder andre steder, så vejer det lidt mere, når han i sin 

beretning siger, at vi har gjort det godt. Derfor er det et godt bestyrelsesmøde, når han slutter af med 

at sige, at det er godt gået hele vejen rundt”. En anden understreger også god økonomi som god 

begyndelse på et bestyrelsesmøde: ”Det starter altid godt, hvis tallene vender godt. Det giver en god 

stemning”. og videre tilføjes: ”Jeg synes vores formand er god. Han vil gerne. Men når tallene skal 

nedjusteres, så bliver stemning lidt trykket”. 
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Opsamling – ekskluderet, delvis integreret, fuldt integreret 

I nedenstående oversigt angives formændenes 3 tilgange til medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer. Og som tidligere påpeget, så selv om en række parametre angiver, at 6 af de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er rubriceret som ”delvis integreret”, så er det ikke det 

samme som, at man ikke også kan være tilfreds med formanden, bestyrelsesmøderne og sin egen 

indflydelse, men man nærer også visse reservationer overfor dele af formandens bestyrelsesadfærd.  

Når ”formøde” problemet ikke nødvendigvis er så stort, er det fordi mange informanter har en god og 

tillidsfuld relation til direktøren. Der er flere eksempler på, at det medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlem hjælper direktøren. Ligeledes kan man tænke, at rollen som tillidsrepræsentant, 

som mange jo også udfylder, giver en indflydelse i organisationen, som under forskellige 

omstændigheder kan være vigtig for ledelsen.   

Man kan stille spørgsmålet, om det nogle formænd tror at vinde på dobbelt bogholderiet, måske også 

kan blive en akilleshæl i formandsarbejdet.     

En informant beskriver bestyrelsesarbejdet i deres virksomhed således: 

”Direktøren holder formøder med os, og bestyrelsen holder formøder med direktionen. Jeg synes faktisk 

det er lidt specielt, men jeg har ikke nogen erfaring. Efter hvert bestyrelsesmøde indkalder jeg 

tillidsrepræsentanterne og informerer dem om bestyrelsesmødet”. Informanten, som ikke er 

tillidsrepræsentant, undrer sig over bestyrelsesmøderne, men er glad for den udvidede og gode 

relation de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har fået til direktionen efter at de er kommet i 

bestyrelsen. 

Betegnelsen ”fuldt integreret” refererer til, at formanden ikke giver de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer en følelse af at væsentlige emner er afklaret på forhånd. Kendetegnende for 

gruppen er også stor anerkendelse af formanden, som aktivt inspirerer til deltagelse. 
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 Ekskluderet  Delvis integreret  Fuldt integreret  

Informanternes 
fordeling 

4  6  7  

Frekvens for 
bestyrelsesmøder 

1 årligt eller færre  Hovedregel 4 møder + 
strategiseminar  

Hovedregel 5-6 møder 
+ strategiseminar  

Medarbejdervalgt 
bestyrelsesmedlem har 
indflydelse i 
bestyrelsen 

Nej  Ja  Ja  

Formanden involverer 
aktivt 

Nej  Både ja og nej  Ja  

Samarbejdet i 
bestyrelsen  

Ikke eksisterende  Som regel godt  Meget godt  

Tydelig fornemmelse af 
at formanden afholder 
møder med udvalgte 
medlemmer og at det 
påvirker 
bestyrelsesmødets 
dagsorden  

Ja  Ja  Nej  

Tæt samarbejde 
mellem direktør og 
medarbejdervalgt 
bestyrelsesmedlem om 
bestyrelsesanliggender 

Nej  Forekommer hyppigt  Forekommer mindre 
hyppigt 

Anerkendelse af 
formanden 

Nej  Betinget anerkendelse  Ubetinget 
anerkendelse  

Bestyrelsesmedlemmet 
er tillidsrepræsentant 

1 ud af 4 4 ud af 6 7 ud af 7 

Koncernens 
nationalitet  

Udenlandsk  Udenlandsk og dansk  Dansk  

 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer 

I undersøgelsen af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer indgår både meget åbne 

spørgsmål så som ”hvilke områder af bestyrelsesarbejdet føler du dig bedst klædt på til/bidrager 

indenfor”, ligesom der indgår meget specifikke spørgsmål, om de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmers kompetencer indenfor ”strategi”, interessenter”, ”risici” og ”økonomi”. 
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Undersøgelsen ønsker således både at give informanterne mulighed for at fremdrage det, de selv 

synes, de bidrager med, men også at undersøge helt specifikke kompetencer, som er relevante og 

anerkendte i et bestyrelsesarbejde.  

Samfundsansvar og interessenter 

Under den overskrift er følgende spørgsmål undersøgt: 

 ”Nedfældet politik for virksomhedens samfundsansvar og venligst beskriv den”? 

 ”Beskriv virksomhedens interessenter” og ”Er der nogle af de interessenter du har særlig viden 

indenfor”? 

 ”Ifølge Komitéen for god Selskabsledelse er en af bestyrelsens opgaver, ”at varetage 

aktionærernes interesser med omhu og under behørig hensyntagen til de øvrige 

interessenter”, kan du beskrive hvordan I gør det”?  

Mange informanter svarer ”ja” til at virksomhed har en ”politik for sit samfundsansvar”. Når der skal 

redegøres mere indgående for, hvordan virksomheden så forstår sit samfundsansvar, så er det især 

informanter fra meget store virksomheder, som redegør i dybden og i bredden. Det volder dem heller 

ikke svært at forstå spørgsmålet. Når spørgsmålet er stillet, kan de selv nemt gå videre  

Andre informanter som svarer ”ja” på spørgsmålet, men som har sværere ved at redegøre for, hvad 

politikken går ud på, svarer f.eks. således: 

”Vi har noget om socialt ansvar, men jeg kan ikke gengive det”, eller et andet eksempel: ”Vi har noget 

CSR, men jeg kan ikke huske det”. 

Eller en anden tænker, at samfundsansvar er noget med kvinder i bestyrelsen: ”Det er noget nyt noget, 

men det er vist noget med, at der skal være kvinder i bestyrelsen”.  

En anden igen sammenligner sin virksomhed med de meget store virksomheder og siger omkring 

”politik for samfundsansvar”: ”Ja, vi har noget, men den er bare meget lille. Det er noget med at 

overholde dansk lovgivning og opføre sig ordentligt. Den er ikke meget længere, men det er selvfølgelig 

også meget godt. Men jeg har været på kursus sammen med store virksomheder som Danfoss, 

Grundfos og Cheminova og set, hvad de skriver. Det er jo voldsomt meget”. 

Andre informanter svarer kort ”nej” på spørgsmålet, og andre igen svarer ”nej”, men tilføjer at man 

ansætter ”fleksjobbere” og ”unge fra kommunen”. 

På spørgsmålet om at ”beskrive virksomhedens interessenter” er der flere informanter, som må have 

ordet ”interessenter” defineret mere konkret. I det øjeblik intervieweren forklarer, hvad der menes 
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med interessenter, går det straks meget bedre med at nævne forskellige interessentgrupper. Langt 

hovedparten af informanterne nævner medarbejdere, kunder, leverandører og aktionærer som 

virksomhedens interessenter. Enkelte kan komme i tanke om andre. Når der herefter spørges til, om 

informanterne har særlig viden indenfor nogle af interessentgrupperne, svares der i langt overvejende 

grad: ”Medarbejderne”, men nogle nævner også kunderne og kan grundigt udfolde deres svar. F.eks. 

er der flere som specifikt kender kundernes forventninger/krav til produkterne, lige som man har styr 

på kvaliteten af råvarer og kundernes præferencer.   

På spørgsmålet om ”at varetage aktionærernes interesser med omhu og under behørig hensyntagen til 

de øvrige interessenter”, kan du beskrive, hvordan I gør det? er det informanter fra store 

virksomheder, som enten er børsnoterede eller fondsejede, som nemt kan svare på spørgsmålet. En 

siger f.eks. således: ”Jamen vi lægger vægt på at alle vores interessenter er tilfredse, og en stor del af 

vores penge kommer tilbage til samfundet. Det fortæller jeg tit vores kolleger, og det tror jeg rør noget 

ved folk”.  

En anden refererer til diskussionen om at flytte denne eller hin del af produktionen til lavtlønslande, 

”men overfor mig skal man have nogle særligt gode argumenter for, at medarbejderne nu skal miste 

deres job. Jeg forstår fuldt ud, at man ikke kan leve af underskud, men nogle gange foreslår de at flytte 

produktionen, bare fordi de ikke gider udvikle”. Informanten fra den pågældende virksomhed gør sig i 

det hele taget store overvejelser over, hvordan man udvikler virksomheden, så der sikres både 

lønsomhed og arbejdspladser i Danmark.   

Og endnu et eksempel handler om medarbejderne hos de leverandører, som virksomheden køber 

råvarer fra. ”I USA bliver man fyret, hvis man er medlem af en fagforening, så vi skriver til 

dem(underleverandørerne) og siger, at det er uacceptabelt, og vi skriver også til FN. Vi køber heller ikke 

varer, hvis de er produceret under forhold som er uacceptable – heller ikke selv om de er billige”. 

Et andet perspektiv på afvejning af interessenters interesser lyder således fra en børsnoteret 

virksomhed: ”Før jeg kom i bestyrelsen tænkte jeg ikke så meget over det, men her i vores bestyrelse 

har vi løbende en diskussion af om aktionærerne skal have ”value for money”, eller om vi skal bruge, 

nogle af de penge vi har til at investere i virksomheden. Og med aktionærerne diskuterer vi løbende, om 

de vil have penge i lommen, eller om vi skal købe aktier op”.  

 En mener at når man nu er familieejet, ”så er det med interessenterne ikke noget, man gør meget ud 

af”.  
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Og en anden igen siger: ”Vi skal kun tjene flest mulige penge. Det sociale engagement bliver mindre og 

mindre”. 

 Og tredje fremhæver, at ”hos os bliver der kun taget hensyn til ejerne”.  

I en virksomhed, hvor man er sat under administration af banken, er interessent prioriteringen meget 

tydelig: ”Vi har to ejere og det er to banker, og de vil jo bare ud af det med så mange penge som muligt. 

Vi fokuserer på bankerne og udviklingen af firmaet, så vi skaber noget værdi”. 

Når man således bevæger sig væk fra de store virksomheder, så er begreber som interessent 

håndteringen og afvejning af diverse hensyn ikke videre ekspliciteret, men at man ikke kan udtrykke sig 

tydeligt omkring feltet, er ikke det samme som, at man i sit virke ikke afvejer eller medreflekterer 

interessenthensyn. Man får i hvert indtryk af, at ”fleksjobbere” og ”unge fra kommunen” finder vej ind 

i virksomhederne, om end det ikke er et bestyrelsesanliggende, men noget som de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer fra deres daglige virke ved, at man gør. 

Der er også informanter, som ikke kan svare på spørgsmålet, fordi man ikke forstår det, men lidt 

længere fremme i interviewet hører man så om, at den familieejede virksomhed er storsponsor af 

kommunens fritidsaktiviteter.  Og at alle - både lokalsamfundet og de ansatte – er stolte af 

virksomheden og ser den som en bærende kraft i lokalområdet ikke kun på grund af de vigtige 

arbejdspladser, men også fordi virksomheden anvender dele af sine midler i lokalsamfundets tjeneste.  

                                                                           INTERESSENTER                                              

                                   Svar 
 
       Spørgsmål 

Ja Nej 

Nedfældet politik for virksomhedens samfundsansvar 
 

9  8 

Kan beskrive politikken 
 

5  12 

Kan beskrive virksomhedens interessenter 
 

10  7 

Har særlig viden indenfor nogle interessenter 
 

15  2 

Ifølge Komitéen for god Selskabsledelse er en af 
bestyrelsens opgaver ”at varetage aktionærernes 
interesser med omhu og under behørig hensyntagen 
til øvrige interessenter”, kan beskrive hvordan 
afvejning af interessenthensyn udfoldes 

7 10 

 

Ud fra ovenstående opgørelse sammenholdt med svarene fra interviewsamtalen, er konklusionen 

følgende: 
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1) Halvdelen af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer mener, at virksomheden har en 

”politik for dens samfundsansvar”, men det er ikke mange som kan beskrive den.  

2) Virksomhedens interessenter kan beskrives, men med lidt hjælp. 

3) Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har stor viden om interessentgruppen: 

Medarbejdere, men også kunder, aktionærer og leverandører nævnes. 

4) Spørgsmålet om afvejning af forskellige interessent interesser er svært at forstå. Nogle 

informanter fra børsnoterede og fondsejede virksomheder forstår spørgsmålet og har nemt 

ved at svare på det. Andre informanter kan med hjælp svare på det, men hos hovedparten af 

informanterne er området ikke et, der reflekteres nærmere i bestyrelserne. Eller også svares 

der kort, at i deres bestyrelse interesserer man sig kun for ejerne. 

Strategi   

Indenfor ”strategi” er informanterne blevet bedt om  

 ”Kort at beskrive virksomhedens strategi”. 

Da ingen informanter kendte spørgsmålene på forhånd, var der således ingen mulighed for 

forberedelse, hverken under dette eller øvrige spørgsmål. 

I de 3 af de 4 virksomheder, hvor bestyrelsesarbejdet er nærmest anekdotisk, har man ifølge de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ingen strategi. Og hos den sidste informant, som også er 

tillidsrepræsentant, omtales strategiområdet således: ”Vi har en strategi som er vækst, større 

indtjening og større omsætning, men vi arbejder ikke med den i bestyrelsen. Vores strategi siger ikke 

noget om, hvordan vi skal skaffe større vækst og indtjening og større omsætning”. Citat er medtaget, 

fordi informanten, som er ekskluderet fra bestyrelsesarbejdet og således også strategiarbejdet, 

alligevel er i stand til at vurdere, hvad en strategi skal kunne. ”Vores strategi siger ikke noget om, 

hvordan vi skal skaffe større vækst og indtjening og større omsætning”. Og videre siger han ”Jeg kunne 

godt tænke mig, at man sad og snakkede om tingene, ikke som ejere og medarbejdere, men som 

virksomhed og hvordan man får tingene til at fungere på bedst mulig måde”. Her får informanten også 

fortalt, at han godt ved, hvilket perspektiv en bestyrelse skal anlægge.   

En anden informant har også blik for at strategi ikke blot er ønsketænkning, men skal kunne svare på, 

hvordan man når sine mål: 

”Nogle gange er de lidt for nemt bare at sige, at vi skal der hen. Jamen hvordan kommer vi der hen. Og 

så er man altså nødt til at lave sig nogle delmål”. 

Hovedparten af informanterne kan gengive mindre udpluk af strategien og flere synes, at 

strategiarbejde er interessant, fordi de oplever, at de kan bidrage. 
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”Strategi handler om vores kerneproduktion. Og det er helt uhørt, så godt vi har vendt skuden. 

Strategien handler om, hvad vi skal gøre for at få det til at gå endnu mere fremad. Det er meget kunder 

og produkter og udvikling af virksomheden, som er i fokus”.  Og videre omkring sit eget bidrag i 

strategiarbejdet formulerer han følgende; ”Jeg ved meget om virksomheden, markedet og 

medarbejderne, men der hvor jeg virkelig bidrager, er, at jeg ved, hvordan ting virker i praksis. Det ved 

jeg noget om, og det ved de professionelle ikke noget om”.  

Og en anden siger om sit eget bidrag i strategiarbejdet: ”Når vi arbejder med strategi presser jeg lidt 

på, for vi skal mere ud over landegrænserne. Vi er afhængige af danske kunder, og jeg synes ikke, at vi 

er gode nok til at arbejde med andre markeder. Omkring produktionen så er strategien, at vi skal 

effektivisere mere, så vi kan beholde arbejdspladserne i Danmark. Helt generelt skal vi blive bedre til at 

eksekvere på vores strategi”.  

Og yderligere en informant fra en noget mindre virksomhed udtrykker det således: ”Vi er der for 

kunden 24/7, om motoren så står af juleaften, så sætter vi en ny på”, og videre fortæller han, at netop 

kunderne og produkterne ved han meget om. 

En informant peger på sin lange erfaring i virksomheden og sine kompetencer inden for teknologier: 

”Jeg kan lide at arbejde med strategien. Jeg ved noget om, hvilke områder vi skal holde os fra, og hvilke 

områder vi skal ind i. Efter 30 år som smed i produktionen, er der ikke meget man ikke ved” 

 

                                                                               STRATEGI 

                                  Svar 
 
          Spørgsmål 

Ja Nej 

Arbejder med strategi 
 

13 4 

Kan beskrive strategien i mindre 
omfang 
 

13 
 

4 

Risici er på dagsorden 

Et spørgsmål yderligere med reference til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er 

følgende:  

 ”Ifølge Komitéen for god Selskabsledelse skal bestyrelsen fastlægge en politik for risikostyring. 

Hvordan kommer din viden i spil her? Man kan f.eks. have en hypotese om, at 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har viden indenfor operationelle risici? 
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I de store virksomheder får man indtryk af, at der arbejdes konceptuelt og systematisk med risici. Man 

har f.eks. risikomatricer, hvor et antal risici noteres, vurderes og prioriteres, ligesom der medfølger 

handleplaner for de enkelte risici. Andre virksomheder benytter af sig scenariemodeller. En af 

informanterne siger omkring arbejdet med risici, at de ”medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke 

byder ind med særlige emner”, men når hun vurderer risikomatricen tænker, ”at det passer meget godt 

ind til det, der har betydning for firmaet”.   

 Eller et andet sted hvor man har sat KPI’er for virksomhedens aktiviteter, siges: ”Vi har hele tiden risici 

oppe at vende. Det er helt ekstremt, men vi får også meget ros fra bankerne. De sidder med tallene og 

deres budgetter, men det er mig som siger at, nu skal vi også lige holde snor i bestemte medarbejdere, 

for ellers kan vi levere til den her store kunde, som er vigtig for os”.  

Eller en anden igen, som opsamler viden fra kollegerne, siger: ”Ja, vi taler meget om risici. Jeg ved ikke 

noget om finans og ejendomme, men jeg ved noget om projekterne, for der taler med folkene, der er på 

dem”. 

Og endnu en synes, at han bidrager, men at det kniber med opfølgningen: 

”De spørger mig, hvad jeg synes er kritisk for virksomheden. Men der mangler måske nok lidt 

opfølgning”. 

Og fra de ”ekskluderes” rækker kan man høre et bestyrelsesmedlem sige: ”Ja, vi taler om risici, men vi 

gør ikke noget ved det. Vi har risici mange steder, men vi gør ikke en skid ved det. Hvis en bestemt 

mand er syg, så går hele produktionen i stå”.   

Og et andet medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – også fra de ”ekskluderes” rækker: ”Vi taler ikke om 

risici, for vi skal ramme rigtigt hver gang vi lancerer et produkt, og det kan jeg godt være bekymret for”.  

                                                                     Operationelle risici 

                              Svar 
 
       Spørgsmål 

Ja Nej 

Arbejdes der med risici 
 

8 9 

Har viden indenfor risici 
 

10 7 

Anvender viden om risici 
 

8 7 
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Økonomi er svært 

Informanterne er også blevet bedt om at angive de nøgletal, de er mest fortrolige med. Det er ikke 

mange nøgletal man nævner, men tal som dækningsbidrag, stykpris, salg, omkostninger og resultat går 

igen, og således altså driftssiden man forsøger at sætte sig ind i. En mere konceptuel finansiel 

forståelse er ikke til stede.  

Det betyder dog ikke, at man ikke kæmper med tingene. Flere beretter om, hvordan de bruger et par 

aftener på at læse regnskabet, for som en udtrykker det: ”Jeg vil ikke have at de tager mig i ikke at 

have forstået tallene, så jeg læser slavisk det hele”.  

Generelt kan man følge med i gennemgangen af regnskabet, og enkelte stiller også spørgsmål, men det 

er yderst sjældent, at man fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers side finder eventuelle fejl 

eller forslag til anderledes rapportering. 

En anekdote som er lidt på tværs af det generelle billede kommer fra en af informanter fra de 

”ekskluderede” bestyrelsesmedlemmer.  Det er den person, som har gået aktivt efter at få 

månedsregnskaberne, og som har skullet rykke igen og igen. Han forklarer, at han ikke er tilfreds med 

fordelingen af omkostninger: ”En dag fik vi en ny person i Økonomiafdelingen og hende fik vi et godt 

forhold til. Sammen med hende kunne vi begynde at stille spørgsmål til regnskaberne, f.eks. lønnede vi 

en mand, som ikke arbejdede hos os, og desuden var der andre omkostninger, som de lagde hos os. De 

skulle have betaling for forskellige aktiviteter, og det var vel at mærke ikke overskuddet de tog af, men 

udgifter der gik direkte ind i driften, og så fik vi underskud.  Det er skattetænkning. Så vi skrev til chefen 

(i moderselskabet), at det var vi ikke tilfredse med, men så fik hende i Økonomi bare ”fem kolde tær”. 

Pludselig hang der et opslag om, at hun ikke var der mere”.  Anekdoten er medtaget. fordi den vidner 

om, at man skal have noget forståelse for regnskaber for at kunne gennemskue fordelingen af 

omkostninger. Det skal også understreges, at den pågældende anekdote ikke er faktuelt efterprøvet, 

ligesom det skal noteres, at det ikke er forkert, at koncerner fordeler fællesomkostninger på sine 

datterselskaber. Men man kan konkludere, at mennesker som ekskluderes, begynder at gå deres egne 

vegne.  

Man bidrager med viden om produkter og produktion og virksomheden generelt  

Foruden at efterprøve konkrete kompetencer, så har informanterne også haft mulighed for selv frit at 

svare på spørgsmålet: 

 Hvilke områder af bestyrelsesarbejdet bidrager du især indenfor/føler dig bedst klædt på til? 

”De bruger mig til at få dagligdagen op til dem. Altså den der jungletromme snak, jeg ved hvad der 

foregår”. 
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En anden måde at formulere sin indsats med feed back til bestyrelsen, lyder således: ”Hvis der er 

problemer i ledelsessystemet, og det f.eks. går ad pommern til i en afdeling, så er det os, der ved 

hvorfor”.   

Og en anden peger på, at hun ”går rundt blandt kollegerne og snakker med folk og tager sig af 

problemerne”. 

En fortæller om sin indsats overfor bestyrelsesformanden, som omtales som hård og dygtig, men også 

nogle gange lige vel hurtigt til at skære ned hist og her. ”Der har jeg sagt til ham, at han også lige skal 

lytte til os derude, inden han gør noget. Og det skal siges, det synes jeg faktisk, han er blevet god til”.  

En anden lægger vægt på at anvende sin viden om produktionen og maskinerne aktivt: ”Jeg 

interesserer mig meget for investeringer i ny teknologi.  Jeg går ud og undersøger, hvad vi skal have, og 

hvorfor vi skal have det. Jeg undersøger om en ny maskine er relevant. Man skal jo ikke investere, hvis 

det ikke er nødvendigt”. 

En anden igen bruger også sine viden fra produktionen aktivt: ”Jeg er i produktionen, hvor jeg kan 

snakke til højre og venstre, så jeg er på en måde mere opdateret end de eksterne”. Vedkommende 

befinder sig godt i bestyrelseslokalet og tillader sig også at vurdere de øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

”Jeg kunne godt tænke mig at flere af dem havde nogle lidt mere spidse kompetencer, men nu får vi 

snart en ny mand ind, og ham forventer jeg mig meget af”. 

En anden informant anvender sin tekniske viden om produkterne 

”Jeg lægger vægt på at vi skal fastholde kvaliteten i vores produkter, og at vi skal blive meget bedre til 

at kommunikere kvaliteten i vores produkter. Jeg ved meget om det tekniske, og hvilke produkter der er 

på markedet”. Den pågældende informant er fra en mindre virksomhed, hvor de kæmper med 

konkurrencen fra Indien, og han tilføjer: ”Hvad hjælper det kunden, at indernes produkter koster det 

halve, hvis de går i stykker efter 3 måneder. Vores produkter kan holde 3 år uden at de afviger en 

millimeter”. Men han tilføjer også lidt længere fremme, at det er svært at fastholde kvalitet, når den 

globale verden er historieløs: ”Mange kunder er ligeglade med at købe et billigt produkt, som hurtigt 

går i stykker, for ham der købte produktet, han er nu et nyt sted henne”.  Informantens virksomhed har 

udenlandske ejere, som har investeret en del penge i virksomheden. Det undrer han sig lidt over og har 

svært ved at gennemskue hvorfor og hvordan, men tilføjer: ”Jeg tror at de er bange for at miste min 

viden, f.eks. er det mig, de hele tiden spørger om alting. Jeg kan godt blive træt”. 

Illustreret i oversigtsform angiver medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer to hovedområder, de 

særligt bidrager indenfor: 
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                                Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager især indenfor 
 

Egen vurdering af hvilke 
områder, man især bidrager 
indenfor i bestyrelsesarbejdet 

Viden om produkter, produktion 
og teknologier 

Feedback fra organisationen 
Fornemmelse for organisationen 

 

Konklusion – medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - i oversigtform 

Formandens ledelsesstrategier Formandens ledelse har direkte og kritisk betydning for om de 
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer virke – både for deres 
oplevelse af bestyrelsesmøderne og for deres mulighed for at 
anvende deres indsigt og kompetencer 
Formændene benytter sig af 3 strategier i deres samarbejde  

 Eksklusion 

 Delvis inddragelse 

 Fuld inddragelse 
 

Sammenhængen mellem 
formands strategier og 
virksomhedsstørrelse og 
nationalitet 

 Eksklusion findes kun i virksomheder med udenlandsk 
ejerskab. Bestyrelserne er interne bestyrelser.  

 Delvis inddragelse findes i mindre og mellemstore danske 
og udenlandske virksomheder  

 Fuld inddragelse findes i store børsnoterede og fondsejede 
virksomheder. Enkelte mellemstore virksomheder indgår 
også. Alle virksomheder er danske. 
 

Medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmers 
strategier 
 

 Bidrager indenfor områder man ved noget om.  

 Overholder formalia og tavshedspligt.  

 Kompenserer formandens manglende involvering ved 
indflydelse gennem direktøren 

 Samarbejder med andre medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer indenfor LO området 

 Anerkender økonomisk værdiskabelse som legitimt mål 
 

Medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmers forhold 
til formanden 

 I virksomheder med fuld inddragelse høster formanden 
stor anerkendelse.  

 Formanden kan også anerkendes, selv om han delvis 
”klapper ting af” uden for møderne. Kritisk for relationen 
er, om man oplever at have indflydelse.  

 Hvis oplevelse af eksklusion er forholdet til formanden 
dårligt og også til ledelsen generelt. 
 

Betydningen af også at være 
tillidsrepræsentant 

 Også at være tillidsrepræsentant styrker kompetencer og 
indflydelse. Alle informanter som ikke også er 
tillidsrepræsentanter har svag eller ingen indflydelse. 
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Konklusion fortsat 

Medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer bidrager  

 Med viden indenfor produktion, teknologier og produkter 

 Fornemmelse for organisation og feed back fra 
organisationen til bestyrelsen  

 
Medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmers 
kompetencer indenfor 
interessenter og interessent 
håndtering 
 

 Lidt over halvdelen mener at ”virksomheden har en politik 
for sit samfundsansvar” 

 Et mindretal kan gengive dele af politikken 

 Et fåtal har god forståelse af interessent begrebet. 

 Hovedparten kan med hjælp gengive flere af 
virksomhedens interessenter 

 Har stor viden om interessentgruppen: Medarbejdere. 
Herefter følger kunder og leverandører. 

 Et fåtal kan umiddelbart forstå ”varetagelse af aktionærers 
interesser med omhu og under behørig hensyntagen til 
øvrige interessenter” 

 Med hjælp kan lidt flere give eksempler på, hvordan 
virksomheden afvejer sine interessenthensyn 
 

Medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmers 
kompetencer indenfor strategi 

 Interesserer sig for feltet og vil gerne bidrage 

 Kan gengive udvalgte/mindre dele af virksomhedens 
strategi 

 Føler sig involveret i de strategiseminarer som typisk 
afholdes én gang årligt 

 Bidrager til strategiudvikling indenfor sit eget faglige 
domæne 

 Et mindretal af virksomhederne arbejder ikke med strategi 
 

Medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmers 
kompetencer indenfor 
operationelle risici 

 Halvdelen kan forstå og gengive viden om risici 

 Halvdelen anvender viden om risici i bestyrelsesarbejdet 

 Under halvdelen af virksomhederne arbejdet formaliseret 
med risici 
 

Medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmers 
kompetencer inden for 
økonomisk forståelse 

 Et mindretal kan gengive relevante nøgletal 

 Enkelte har god regnskabsmæssig forståelse 

 Mange har ønske om at blive bedre til at læse og forstå 
regnskaber 

 I mange virksomheder hjælper økonomichefen med 
gennemgang af regnskaberne   
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 Bestyrelsesformændene 

15 bestyrelsesformænd har deltaget, og de kommer fra vidt forskellige virksomheder. Alle formænd 

trækker på erfaringer fra flere virksomheder, og da de alle tillige har mange års erfaring, er således et 

pænt udsnit af dansk erhvervsliv repræsenteret – over 60 virksomheder. De er udvalgt med øje for 

repræsentation af både børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder. De ikke børsnoterede 

virksomheder kan igen underopdeles i fondsejede, kapitalfondsejede og familieejede virksomheder og 

aktieselskaber med få ejere. Der er en overvægt af formænd fra store virksomheder.  

Samtlige informanter har tydeligt præciseret ud fra hvilken virksomhedstype de har talt, og det har 

været nemt for dem, at udtrykke forskelle mellem forskellige virksomhedstyper.   

På samme måde som de medarbejdervalgtes erfaringer kan grupperes i de ”ekskluderede”, ”delvist 

integrerede” og ”fuldt integrerede”, da kan formændene på baggrund af deres erfaring og synspunkter 

grupperes i 3 hovedgrupper ”de meget positive”, ”de forbeholdne” og ”de kritiske”. Der er ikke analogi 

mellem gruppernes inddelinger. F.eks. har ingen formænd i denne undersøgelse eksklusion som 

strategi. Formændenes erfaringer er primært fra danske virksomheder, men enkelte formænd har også 

erfaringer fra udenlandsk ejede virksomheder. At en virksomhed er dansk betyder ikke, at formanden 

også er dansk. For så vidt som formanden har talt et andet sprog end dansk, er hans udtalelser oversat 

til dansk. 

Størrelsen på de virksomheder der høstes erfaringer fra er fra hele spektret. Foruden spredning i 

ejerform er der således også tale om spredning i virksomhedsstørrelse. Dog er det sådan, at den 

enkelte formand primært høster sine erfaringer fra en given virksomhedsstørrelse. Eller sagt mere 

tydeligt: Som hovedregel er man enten formand i mindre og mellemstore virksomheder eller i store 

virksomheder.  

Som nævnt indledningsvis i undersøgelsen kommer nogle af de medarbejdervalgte informanter fra 

virksomheder, hvor formændene også er bestyrelsesformænd.  Det sammenfald ser ikke ud til at 

influere undersøgelsesresultaterne. Man kan f.eks. godt være ”forbeholden” bestyrelsesformand, og 

alligevel oplever det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem sig ”fuldt integreret” i bestyrelsesarbejdet. 

Om det kan man vel blot konkludere, at formændene udfylder deres rolle professionelt.  

De meget positive 

Formændene har erfaring fra forskellige virksomheder – primært store danske børsnotede og 

fondsejede selskaber, men også erfaringer fra datterselskaber af udenlandske koncerner, mindre 

danske aktieselskaber med spredte men få ejere og familieejede virksomheder. 
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Når man forstås som ”meget positiv” beror det på, at man ikke har forbehold overfor ordningen med 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle formænd i undersøgelsen har til sidst i interviewet 

fået et spørgsmål, hvor interviewet ”tvinger” en konklusion igennem: ”Bliver bestyrelsesarbejdet efter 

din vurdering styrket af at have medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen”. Det 

spørgsmål skal man svare ”ja” på for at komme i kategorien ”meget positive”. 

Man kan i denne kategori godt have erfaringer fra familieejede virksomheder og der erfare, at 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fungerer knapt så optimalt, men det mener man ikke 

skyldes ordningen eller de pågældende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer som sådan, men at 

bestyrelsesarbejdet i familieejede virksomheder fungerer anderledes for alle – også for formanden. 

Som ”meget positiv” formand udtrykker man sig f.eks. således: ”Hvis nogen synes det er et problem 

med medarbejdere i bestyrelserne, så synes jeg slet ikke, at man skal stille op til en bestyrelse. Der er 

ingen som har hjulpet mig så meget med bestyrelsesarbejdet som fagforeningerne”.  

Og en anden udtrykket det således: ”I alle de år og i alle de bestyrelser jeg har været i tidens løb, har 

jeg haft meget stor glæde af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De har været med til at 

rykke nogle ting”. Og videre siges det: ”De medarbejdervalgte kæmper godt for virksomheden”. 

I denne gruppe lader formændene det heller ikke kun være op til de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer at finde ud af, hvad de vil eller kan bidrage med. De bliver på linje med andre 

bestyrelsesmedlemmer sat i arbejde. I en mellemstor virksomhed hvor det medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlem har en særlig teknisk viden indenfor et meget kritisk område for virksomheden, kan 

bestyrelsesformand f.eks. bede det medarbejdervalgte medlem undersøge forskellige ting og komme 

med en redegørelse. ”Og det gør han så”, som det udtrykkes. 

I en børsnoteret virksomhed, hvor man skulle lande en ordre til Japan, blev det medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlem, som var specialist indenfor et bestemt fagområde, sat til at tale med japanerne, 

”for i et hierarkisk samfund som det japanske er det nemmere for dem at tale med en person lidt 

længere nede i hierarkiet, for ham tør de tale mere frit med”. 

I en anden virksomhed opfordres de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på lige fod med de 

generalforsamlingsvalgte til at ”deltage i uddannelse og konferencer og besøg i udenlandske enheder” 

I gruppen af ”meget positive” finder man også den ene virksomhed, hvor der er medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer i en eller flere af de nedsatte komiteer.  

Man finder dog også synspunktet, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke skal ind i 

nomineringskomiteen, ”fordi Danmark er et lille land, hvor alle kender alle”.     
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Bestyrelsesformændene kan godt komme i tanke om, at det måske ikke er alle steder, det fungerer lige 

godt, men selv er de altid landet i organisationer, hvor de ”helt klart hellere vil have medarbejderne 

med i bestyrelseslokalet frem for at undvære dem”. 

Eller der opsummeres således: ”Den danske model er god og fungerer. Jeg vil nødig have den tyske”. 

Den pågældende formand mener at den danske model er god, fordi den er pragmatisk. Den giver 

indsigt, viden og indflydelse til medarbejderne, men den hæmmer ikke beslutningskraft. Tværtimod 

kan de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer levere input, som kvalificerer beslutningerne, 

samtidig med at ledelseskraften er intakt.   

En anden formand roser også den danske udgave og har selv prøvet den tyske, ”som ikke kan 

anbefales”.  

En anden måde at omtale den danske model lyder således: ”Den danske model og den lave 

magtdistance gør, at vi hurtigt kommer ind på livet af hinanden og kan begynde at arbejde. Det er en 

styrke at have medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Man får kunder og medarbejdere helt ind på 

kroppen. Det er vigtigt, at de repræsenterer medarbejderne, og at de har en forankring i de 

dominerende faglige organisationer”.  

Og som illustration på samarbejdet nævnes følgende: 

 ”Vi har en som er godt skolet i 3F. I starten tænkte vi, at han da var besværlig at samarbejde med, men 

vi kom til at sætte pris på ham. Han bringer virkeligheden ind i bestyrelsen, og han kan tage 

temperaturen på virksomheden. Han sørger for et løbende reality check”. 

Et ”reality check” kan fra en anden formand formuleres således: ”Det er godt med medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer, for der er altid en risiko for CEO kan have et lidt forkert billede af virkeligheden” 

En anden igen, som også værdsætter fornemmelsen for organisationen, og som sammenligner mellem 

governance tidligere og i dag, reflekterer følgende: ”Tidligere den gang at når direktøren gik af, så blev 

han efterfølgende bestyrelsesformand, det var ud fra et governance synspunkt uacceptabelt, men det 

havde den fordel, at man fik en, som kendte organisationen. I dag er de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer de eneste, som kender organisationen, så uden dem ville vi ikke få den viden”. 

Som man videre frem vil se i gruppen af ”forbeholdne” bestyrelsesformænd, er et af forbeholdne af 

mere principiel karakter. Man peger blandt andet på, at alle i en bestyrelse skal forstå og aktivt 

godkende et regnskab, og i og med at mange medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har svært ved 

forstå regnskaber på samme niveau som finansfolkene, så er det en uskik, at de har samme 

forpligtelser som de øvrige i bestyrelseslokalet.  
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I gruppen ”positive” ser man derimod ikke den svagere økonomiforståelse som et problem. Som det 

f.eks. udtrykkes her: ”Vi har jo andre i bestyrelsen som heller ikke voldsomt regnskabskyndige, men 

derfor kan man jo godt forstå et slut facit”, og mere radikalt siger en anden: ”Det er ikke svært at 

rekruttere finansfolk til bestyrelserne, så det er ikke den kompetence, vi mangler”.  

At man er meget positivt stemt og aktivt artikulerer, at man er ”stolt af sine medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer” betyder ikke, at man ikke gerne ser dele af de medarbejdervalgtes 

kompetencer styrket.  Her peger man især på ”governance” området som indsatsområde. 

Hvad kendetegner de” meget positive” 

 De har stort set kun positive erfaringer med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og 

hvis de har negative erfaringer, så vægter de ikke i den samlede vurdering. 

 De kan se kompetencer og profitere af kompetencer. Man forventer ikke at de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal kunne alt  

 De er stolte af deres medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

 De er kommunikerende og mangfoldige i deres tilgang til kompetencer.  

 De ser stærk forankring i organisationen som noget positivt 

 De har primært erfaringer fra store børsnoterede og fondsejede virksomheder, men også fra 

mindre og mellemstore virksomheder med spredte men få ejere. De har dansk og 

skandinavisk/europæisk baggrund. 

De forbeholdne 

Karakteristisk for de ”forbeholdne” bestyrelsesformænd er, at de både har gode og mindre gode 

erfaringer, og det er de dårlige erfaringer, som gør dem forbeholdne. Man forfølger ikke et 

angelsaksisk synspunkt om, at virksomhedens eneste interessent er aktionærerne. Det er snarere en 

række dårlige erfaringer og for nogle kombineret med en principiel stillingtagen om, at man ikke skal 

drages til ansvar for noget, man kun har ”ringe begreb om” nemlig regnskaberne. 

I gruppen ”forbeholdne” indgår formænd som på konklusionsspørgsmålet  

 ”Bliver bestyrelsesarbejdet efter din vurdering styrket af at have medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen”  

 f.eks. svarer således: 

”Nej, jeg er helst fri”, eller ”det kommer an på hvem det er” eller ”nej den her ordning er forkert, fordi 

de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer står til ansvar for noget, de ikke har begreb om og heller 
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aldrig får begreb om”.  Især svaret ”det kommer an på hvem det er” går hyppigt igen. Altså en betinget 

anerkendelse, hvor det kommer an på hvilke kompetencer og bidrag, der bringes ind i lokalet. 

Selv om man er ”forbeholden” så kan man godt komme i tanker om situationer, hvor de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager kompetent. For nogle af informanterne skete det 

undervejs i samtalen, hvor man f.eks. indledte med sin principielle indvending om, at ”hvordan har 

man dog kunnet finde på at lave en ordning, hvor mennesker skal stå til ansvar for noget, de ikke ved 

noget om eller kan gennemskue”, men hvor det principielle argument om end ikke forlades så bliver 

mindre prægnant undervejs i samtalen. Det sker, når formændene kommer i tanke om steder, hvor de 

synes, det fungerer rigtig godt, f.eks. med et synspunkt om, at ”derude der har de fattet det”. Med 

”derude” menes en meget kompleks organisation med mange faggrupper og kæder af 

underleverandører, hvor ledelsen ikke har en jordisk chance for at vide, hvad der foregår i yderste led. 

Men qua at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er tillidsfolk og kommer fra de 

toneangivende fagområder, da har de via deres netværk et solidt kendskab til, hvad der foregår selv i 

mindste afkrog. ”De har nogle netværk, som er organiseret af fagforeningen, så hvis der er gang i et 

eller andet derude, altså ikke bare en eller anden latterlig lille ting, men noget der kan blive et alvorligt 

problem, så er de gode til at afdække det og bringe det ind i bestyrelseslokalet”.  

I den pågældende virksomhed foregår bestyrelsesmøderne på engelsk, men det løses ved, at de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer rækker hånden i vejret og siger: ”Hej formand, kan du ikke 

lige oversætte”. Og det tager formanden ikke anstød af. Man får snarere indtrykket af, at det også er 

lidt charmerende med denne uortodokse tilgang til formalia. Man kan altså godt have svært ved både 

økonomi og engelsk og alligevel opnå anerkendelse for sit arbejde i bestyrelsen, hvis man er i stand til 

at bringe en kritisk viden ind, som ingen af de øvrige i bestyrelseslokalet ville være i stand til at skaffe 

sig.     

Der er kompetencer som ikke er relevante omkring bestyrelsesbordet 

Hvor det med engelsk kundskaber nogle steder løses med formandens hjælp, da giver det anledning til 

irritation andre steder, og det er de steder, hvor de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

benytter deres ret til tolkebistand. ”Du kan jo nok se, at vi sidder og driver en global virksomhed med 

udenlandske kompetencer inde over, og så har vi medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som skal 

have oversat undervejs i forløbet”. Når de pågældende så tillige heller ikke opleves at bidrage mere 

substantielt, så bliver konklusionen nemt, at man synes det hele er for bøvlet. 

Foruden den praktiske kompleksitet med tolke, så er det svært at få en formands anerkendelse, hvis de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kommer fra værdikædens mere inferiøre områder. Det 
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betyder, at deres viden om forretningskritiske produkter og processer er yderst sparsom: ”De ved ikke 

en bønne om produktet eller salg eller virksomheden, og de har haft den samme jobfunktion hele livet”.  

En formand kan også have en oplevelse af, at man bare er valgt, fordi man kommer fra et LO område, 

hvor der tilfældigvis er mange medlemmer, som stemmer på sine egne. Det er en kilde til undren, at 

man kan have sæde i et bestyrelseslokale, hvor man ikke bidrager, men hæver et klækkeligt honorar og 

tilmed er kraftigt beskyttet mod at miste sin plads. ”Det er en underlig konstruktion, når man tænker på 

at der hver dag året rundt sendes også dygtige mennesker på gaden til en tilværelse som nærmest 

retsløse”.  

Denne følelse af underlighed og uretfærdighed har svært ved sat opveje andre bestyrelseserfaringer, 

hvor formanden oplever gode bidrag, så som: ”Hun (det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem) ved 

noget om produktet, og den kontekst det indgår i”. 

The ”sitting dogs” kvalificerer ledelsens rapportering 

En bestyrelsesformand som også problematiserer ”beskyttelsen”, kalder de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer ”sitting dogs” på grund af deres uafsættelighed og manglende 

beslutningskraft. ”Det er et paradoks”.  Samtidig følges der op med det synspunkt, at ”de er påført et 

ansvar, som de ikke er uddannet til at tage, og når det kommer til stykket, så har de ingen 

beslutningskraft, for de får alligevel aldrig flertal i bestyrelsen”. Samme formand kan dog godt mene, at 

”the sitting dogs” bidrager til højnelse af kvaliteten af de indlæg på bestyrelsesmødet, som kommer fra 

ledelsen. ”De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan spotte, hvis ledelsen er tynd i logikken. 

Det synes jeg er noget af det aller væsentligste, at jeg har nogen i organisationen - man kan kalde dem 

”insidere” – som gør, at jeg føler mig tryggere ved den rapportering, som kommer fra ledelsen”.  

Bestyrelsesformanden ser meget gerne medarbejdere i bestyrelseslokalet, men de skal bare ikke 

underskrive regnskaber. ”De kan være observatører, og de må meget gerne sige noget”.   

I gamle dage 

Netop fordi flere af formændene også har lang erfaring, så kigger nogle af dem tilbage, og i det 

perspektiv er der sket væsentlige forbedringer, synes man. Der er generel tilfredshed med det øgede 

fokus på god governance og på professionaliseringen af bestyrelserne, og medarbejderne er blevet 

bedre til at forstå, hvad et bestyrelsesarbejde går ud på. I ”gamle dage” på de store Københavnske 

industriarbejdspladser, hvor en af informanterne også har erfaring fra, var bestyrelseslokalet en 

slagmark: ”Dengang startede hvert bestyrelsesmøde med, at direktøren skulle sige undskyld til 

medarbejderne”.   
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Og selv om det nok ikke var i alle bestyrelser, at direktøren fik læst og påskrevet, ”så følte de sig 

dengang virkelig utilpas. De sad i toppen af et hierarki, og følte at hierarkiet blev skævvredet. Men det 

gik over, da der kom en ny generation af direktører, så der var der ikke længere dramatik i det” 

Governance og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer med måde 

Selv om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer hører hjemme i aktieselskabsloven og 

anbefalingerne om god governance er ”soft law”, så bliver de to temaer mikset, hvis man er mere 

forbeholden. Logikken ser således ud: Der skal medarbejdere ind bestyrelsen, og der skal kvinder ind i 

bestyrelsen, og der skal udlændige ind i bestyrelsen, og ”det er ikke en option at udvide 

deltagerkredsen i det uendelige”.  

En spørger f.eks. til ”hvorfor en udlændig som har boet og arbejdet hele sit liv i sit hjemland mere er at 

regne for ”internationale kompetencer” end en dansk mand som har arbejdet i 3 forskellige lande og 

taler 3 sprog flydende. Den logik med at man er mere international, bare fordi man er født i et andet 

land end Danmark, køber jeg simpelthen ikke”.  

Det skal for eventuelle misforståelsers skyld nævnes, at Komitéen for god Selskabsledelse taler om 

mangfoldighed i kompetencer og ikke i nationalitet. ”Internationale kompetencer” kan således godt 

være en person med dansk oprindelse og med international erhvervserfaring. I den offentlige debat er 

der dog en tendens til at sætte ”internationale kompetencer” lig med udenlandsk oprindelse.    

 Og en anden kalder det ”bestyrelsesmatematik”, når man hver gang man gerne vil udvide kredsen, nu 

også lige skal regne på, om det udløser et ekstra medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.   

En anden igen påpeger at ”vi i Danmark Gudskelov endnu ikke er blevet ligesom i Norge, hvor 

bestyrelsesarbejde henlægges til arbejdsgrupper, hvor man så kan udelukke kvinder og medarbejdere, 

fordi man ikke synes, de er dygtige nok til ”rigtigt” bestyrelsesarbejde”.  

De forbeholdne anerkender, at anbefalingerne om god selskabsledelse har bidraget væsentligt til 

højnelse af kvaliteten i bestyrelsesarbejdet, og omkring medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, så 

har de også mange gode eksempler på, at der bidrages med viden og relevant feed back fra 

organisationen. Men i gruppen ”forbeholdne” er man bare lidt mere sensitiv overfor alt, der flytter 

fokus fra en ren kompetence dagsorden.  Og det mener man der sker, når der gives særstilling til 

forskellige grupper.  

Bestyrelsen former virksomhedens DNA 

En lidt anden vinkel på ovenstående er en bestyrelsesformand, som synes, at man skal være varsom 

med, hvor meget man reducerer det danske islæt i bestyrelserne. Han udtrykker det således: ”En 
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bestyrelse former virksomhedens DNA, og her skal man være opmærksom på, at nogle af de danske 

kulturtræk har været og stadig er en værdiskabende faktor i virksomhederne. Man skal passe på med, 

at man i sin iver efter at tilpasse sig ethvert modelune ikke kaster barnet ud med badevandet”. 

Informanten beretter om, at man tidligere i bestyrelsen havde overvægt af udenlandske profiler, og at 

det skabte distance til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, således at den 

forandringsproces, virksomheden havde hårdt brug for, ikke kunne gennemføres. I dag er der flere 

danskere i bestyrelsen og som det udtrykkes: ”Den store forandringsproces vi har været igennem, 

havde vi ikke kunnet gennemføre, hvis det ikke var fordi, vi var danske”. 

 Informanten præciserer, at det er en god ide med udenlandske erfaringer rundt omkring i 

organisationen og også gerne på ledelsesniveau, men når det handler om at håndtere ”arvesølvet”, ”så 

er det vigtigt med bestyrelsesfolk, som både kan se værdien i arvesølvet, og som også har et stænk af 

veneration overfor det”. 

 Synes man gør en del for at få det til at virke  

Formændene synes at, de gør en del for at få de medarbejdervalgte til at fungere godt i bestyrelserne. 

En kalder dem f.eks. sammen, når de er valgt ind og fortæller om bestyrelsens arbejde. En anden 

formulerer, at han aktivt opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer til videreuddannelse, og en tredje igen 

sørger for, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan få regnskabet gennemgået med 

økonomichefen inden bestyrelsesmødet. Der er også en formand som fortæller, at han gør sig umage 

med at spørge de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på mødet, ligesom han gør sig umage 

med at forklare, ”men jeg må da også indrømme, at når der ti gange i træk ikke kommer noget ud af 

munden på dem, så kan det godt være, at jeg glemmer at spørge 11 gang. Ikke fordi jeg ikke ønsker 

det, men simpelthen fordi jeg glemmer det. Jeg synes det er fint at have dem med omkring bordet, men 

jeg kunne godt tænke mig, at de fik nogle flere kompetencer indenfor strategi og governance”. 

 Faglige kvalifikationer til de mindre og mellemstore virksomheder 

Hvor man i store virksomheder måske nok synes at der er trængsel i bestyrelseslokalet, så synes 

formændene i de mindre og mellemstore virksomheder, at det sværere at få samlet relevante 

kompetencer omkring bordet. En foreslår f.eks., at i alle virksomheder, hvor der er regnskabspligt, der 

burde også være krav om afsnit i årsrapporten som reflekterer ledelsesforholdene. Synspunktet er, at 

”hvis man sætter den rigtige ledelse ind, så kan der ske megen udvikling i virksomhederne”. Og videre 

frem reflekterer informanten over, at nye bestyrelser inden de over hovedet holder det første møde, 

burde tage sig en 3 dages session, så man får skabt et team, og her kunne det være passende at have 

governance på dagsordenen.  
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I dag foregår det sådan, ”at de medarbejdervalgte får noget fra LO, og de andre får ikke noget, for de 

kan det vel i forvejen”. Og videre konkluderes det, ”at i dag er det sådan, at man i mindre og 

mellemstore virksomheder kan komme ind i en bestyrelse uden at have noget som helst med i 

bagagen”.  

En anden bestyrelsesformand – fra en mindre virksomhed – angiver at formaliseringsgraden er lav i de 

mindre- og mellemstore virksomheders bestyrelser, ligesom det også halter på analytiske og 

strategiske færdigheder. ”Men det er også svært”, reflekterer han, ”for der er kun de samme personer 

til at lave det hele”. 

Formændene i de mindre og mellemstore virksomheder er venligt stemt overfor medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer, for så vidt som de kan bidrage med nogle af de kompetencer, man mangler i 

bestyrelsen. Det betyder også, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vurderes ud fra nogle 

snævre funktionelle kompetencer. Det er ikke i de mindre og mellemstore virksomheder, at man 

lægger vægt på ”feed back” fra organisationen eller ”kvalitetssikring af ledelsen”. Her lægges der vægt 

på specifik knowhow, som kan kompensere for de bestyrelseskompetencer, som det ofte er svært at 

rekruttere. Derfor kan man fra virksomheder også se ønsker fra formanden om, at han kunne være 

med til at udpege, hvem blandt medarbejderne, der skal ind i bestyrelsen. 

Omkring kompetencer i de mindre og mellemstore virksomheders bestyrelser, fortæller en ejer, som 

selv er formand for bestyrelsen: ” Jeg synes at folk taber kadence efter et par år, så I mine bestyrelser 

får medlemmerne at vide at de kun sidder for 3 år. Men selv om man siger det til den up front, så bliver 

de alligevel kede af det, når det er tid til udskiftning” 

Hvad kendetegner de” forbeholdne” bestyrelsesformænd 

 De har positive og negative erfaringer med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og 

negative erfaringer vejer tungt. 

 De kan se kompetencer og profitere af kompetencer. De har gode eksempler på, hvornår og 

hvordan medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager. 

 De har principielle forbehold – medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal ”fritages” for 

hæftelse, fordi de ikke menes at have tilstrækkelig økonomisk indsigt.  De skal være 

observatører med taleret. Man ønsker ikke at undvære medarbejderrepræsentation 

 Man er kritisk overfor ”uafsættelighed”.  

 Hos bestyrelsesformænd fra de store virksomheder er der overensstemmelse mellem ”de 

meget positive” og de ”forbeholdne” omkring hvilke kompetencer medarbejdervalgte 
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bestyrelsesmedlemmer bidrager med. Hos de mindre og mellemstore virksomheder ser man 

gerne specifikke funktionelle kompetencer.  

 De har primært erfaringer fra store børsnoterede og fondsejede virksomheder, men de 

kommer også fra mellemstore ejerledede virksomheder og virksomheder med spredte men få 

ejere. De har dansk baggrund. 

De kritiske 

I denne gruppe findes de mindre ejerledede virksomheder. Ikke større ejerledede virksomheder, men 

mindre virksomheder, som har en størrelse så de lige kan have medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer. Og her har man svært ved at se hvad medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer kan tilføre bestyrelsesarbejdet: ”Medarbejderrepræsentanter i mindre og 

mellemstore virksomheder har ikke noget at gøre der. Det er kun et politisk signal. Bestyrelses arbejde 

er alt for komplekst til at en medarbejder på gulvet – undskyld udtrykket – kan følge med i hvad der 

foregår” 

Dog mener man godt, at ledelsen kan have brug for input, og at nogle medarbejdere vil kunne bidrage, 

”men det afhænger af, på hvilket niveau i virksomheden medarbejderne kommer fra. Hvis de kommer 

lige under direktionsniveau, så kan de godt bidrage”. Men eneste problem er ikke kun, at 

bestyrelsesarbejdet er komplekst, man kan også drøfte forhold, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at 

medarbejderne lytter med: ”Der kan være forhold der angår medarbejderne, og det er ikke sikkert at 

man vil have det ud af rummet. Så hvis det er forhold, der handler om medarbejderne, så taler vi om 

det på andre møder”.  

Omkring temaet med, at der er emner eller viden, som det ikke er så hensigtsmæssigt at 

medarbejderne får andel i, fortæller anden informant, at i mindre lokalt forankrede virksomheder skal 

omverden og medarbejderne helst ikke vide det, hvis det går rigtig godt for virksomheden. ”Hvis det 

går for godt i virksomheden, vil kunderne måske stille krav om lavere priser, ligesom medarbejderne vil 

have mere i løn. Derfor ser mange helst ikke medarbejdere i bestyrelsen, for så får de adgang til mere 

detaljerede regnskabsoplysninger”. Man kan mene, at regnskabsoplysninger kan man altid få adgang 

til, men når årsregnskabet skal skrives, og resultatet måske ser lidt prangende ud, ”så kan man i 

regnskabet anføre, at der er udbetalt bonus til ledelsen efter nærmere retningslinjer.” De der 

retningslinjer kender ingen, og bonusstørrelsen er således heller ikke synlig. På den måde kommer man 

ud med et regnskab, som ikke giver andre ideer til at kræve sin del af kagen. 
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Problemet er finansiering og dovenskab 

I mindre virksomheder er det ikke kun medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som ikke kan 

bidrage. Formalisering og governance anbefalinger er heller ikke nogen hjælp: ”Den akademiske 

analyse og hvad en eller anden professor på CBS mener, interesserer ikke mange virksomheder.  Det er 

en påvirkning af virksomhederne, som ikke har den fjerneste betydning. Det er jo ikke raket videnskab 

det hele”. 

Fra de mindre virksomheders optik er den største udfordring finansiering og folks syn på arbejde: 

”Ejerlederne er meget kompetente indenfor deres fagområde, ligesom de er dygtige til at drive deres 

virksomhed. Der er to ting som giver vanskeligheder. Det ene er manglende finansieringsmuligheder - 

finansiering har de senere år virkelig været svært – og den anden ting er, at vi er blevet så dovne og 

forkælede, at vi ikke gider gøre en indsats. Jeg kan give dig et eksempel med en akademiker, som vi 

ansatte i virksomheden. Han havde gået arbejdsløs et halvt år, men så ansatte vi ham. Efter 14 dage i 

virksomheden, sagde han, at nu skulle han have ferie”.  Bestyrelsesformanden mener ikke at eksemplet 

er en enlig svale, men udtryk for hvordan vi prioriterer arbejde. ”Og den udvikling er i hvert fald ikke 

noget, der får samfundet til at vækste”.      

At medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan bidrage med relevante kompetencer mener 

man er helt åbenlyst i mindre ejerledede virksomheder. En formand fra ”de meget positives” rækker 

udtalte også, at hans erfaringer med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i ejerledede 

virksomheder er, at ”de laver kaffe og tager referat”.  Men som det også tilføjes, ”så er det jo ejerens 

virksomhed og ejerens penge, og han må jo lede som han vil, og bruge sine penge som han vil”. 

En informant som også er ekstern formand i mindre ejerlede virksomhed siger således: ”Der er ikke 

forståelse og respekt fra ejeren om, at de (medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer), kan have noget 

at byde ind med. Det er mere noget ejeren føler, at han er blevet presset til, og det må jeg acceptere. 

Og det er synd og skam. På den anden side må jeg sige, at de bliver heller ikke klædt ordentligt på.”  

Informanten tænker at når det går bedre i store virksomheder, så er det fordi, der ”ofte er et større 

miks af ”blue collar” og ”white collar” medarbejdere. Og små og mellemstore virksomheder er jo ofte 

drevet af ”blue collar” medarbejdere, det er sjældent du ser en ”white collar” person i bestyrelsen”. 

Hvad kendetegner de” kritiske” bestyrelsesformænd 

 De mener, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke har relevante kompetencer til 

bestyrelsesarbejde. 

 Virksomhedsejeren har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer til at drive 

virksomheden. Generelt er bestyrelsesarbejde og bestyrelsesindflydelse overvurderet 
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  Hvis medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal have indflydelse skal de kunne udfylde 

det ”gap” der generelt er på bestyrelseskompetencer i mindre og mellemstore virksomheder. 

 Der er et generelt synspunkt om, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra 

ledelsesniveau eller akademiske specialistfunktioner i givet fald ville være bedre til at bidrage. 

 Man ser udelukkende faglighed og ikke repræsentativitet som legitimt argument.  

 De har primært erfaringer fra mindre og mellemstore ejerledede virksomheder. De har dansk 

baggrund. 
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Konklusion 

Undersøgelsen er som indledningsvis beskrevet kommet i stand på baggrund af flere personers 

engagerede virke indenfor bestyrelsesfeltet. Undersøgelsen er også i sin udformning og kvalitative 

afsæt den første af sin slags. Det har været vigtigt, at lade aktørerne indenfor feltet komme til orde, og 

netop fordi de har bidraget så rigt og mangfoldigt, kan undersøgelsen også tilvejebringe ny viden om 

medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanterne kompetencer og virke. Nogle spørgsmål har været 

meget åbne og givet deltagerne mulighed for selv at uddybe, og andre spørgsmål har været faktuelt 

efterprøvende, hvor interviewet søgte specifikt faglig viden.  

Det har været et bevidst valg, at der undervejs i afrapporteringen ikke er kommenteret eller fortolket 

på det der sagt.  Ambition har været at organisere og strukturere materialet for at se hvilke spor som 

tegner sig på baggrund af de spørgsmål, der er stillet, og den samtale der har fundet sted. 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetence og virke 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og formænd er ganske enige om, hvordan de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager, men formændene ser også et område, som de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke selv ser. I oversigtsform ser det således ud: 

Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter bidrager med: 

 Viden om produkter, teknologier og kunder 

 Fornemmelse for organisationen og feed back fra organisationen 

 Supplement til ledelsesrapporteringen/”reality check” 

Både medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og formænd angav de to første punkter, som der hvor 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i særlig grad bidrager. Det tredje punkt er formændenes. 

Der var en stærk bevidsthed hos formændene i de store virksomheder, om at de står i spidsen for en 

virksomhed og et ledelseshold som qua deres uafhængighed kun har begrænset viden om 

virksomhedens indre liv og virke, og at viden om organisationen derfor skal komme fra direktionen og 

de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I den sammenhæng ser man de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer som et supplement, og nogle gange også korrektiv til direktionens 

rapportering.  

Anerkendelsens mulighed og paradoks 

”Kampen om anerkendelse” for nu at citere den tyske sociolog og filosof Axel Honneth går som en 

understrøm i alt der siges. Selv om de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ”rettigheder” er 

juridisk sanktioneret og selv om de vælges af nogle andre end aktionærerne, så betyder formandens 
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anerkendelse eller mangel på samme meget. Det er rørende på en meget genuin måde at erfare, 

hvordan formandens anerkendelse er med til at autorisere de medarbejdervalgte medlemmers følelse 

af at kunne bidrage. Jo mere de ”autoriseres”, desto mere bidrager de. Men det er omvendt heller ikke 

en ”gratis omgang”. I bestyrelseslokalet er tiden knap, opgaverne mange og ansvaret og 

kompleksiteten stor, så hvis man ikke bringer noget substantielt til bordet, så kommer man meget 

hurtigt på tålt ophold. Det kan derfor ikke understreges kraftigt nok, at man blandt medarbejdere i 

virksomhederne løbende skal reflektere, hvordan de dygtigste kolleger nyder fremme, når det gælder 

valg til bestyrelserne. At være dygtig er ikke et spørgsmål om akademiske kompetencer. Dygtighed 

handler om aktivt og kompetent at bidrage med det, de andre ikke kan bidrage med: Viden om og 

fornemmelse for organisationen, og at have et bredt forankret netværk i organisationen, hvor man i sin 

evne til at lytte også kan skelne mellem det ligegyldige og det betydningsfulde og bringe sidstnævnte til 

bordet.  

I de mindre og mellemstore virksomheder har formændene ikke samme fokus på repræsentativitet 

som et aktiv. Så snart virksomheden bliver mindre, bliver mængden af kompetencer i 

bestyrelseslokalet også mindre. Og derfor efterspørger formændene her specifik faglig knowhow om 

produkter, processer, kunder og teknologier. I flere virksomheder profiterer bestyrelsen godt af, at 

have medarbejdervalgte medlemmer som med faglig substans kan give deres besyv med, når det 

handler om investeringer i teknologier og markeder. At nogle formænd så også godt kunne tænke sig 

kompetencer indenfor f.eks. strategiudvikling, risikoanalyser og marketing er forståeligt, fordi 

formanden ofte føler sig alene om at udfylde kompetencekravene, men det er nok ikke realistisk, at 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan udfylde alle mangler.   

De formelle kompetencer kan styrkes 

Undersøgelsen tog også temperaturen på faktuel viden og kompetencer med udgangspunkt i nogle af 

de områder, som ”Komitéen for god Selskabsledelse” anbefaler. For så vidt som virksomheden 

arbejder med strategi kunne flere gengive større eller mindre dele. Flere kan også byde ind omkring 

operationelle risici og når interessentbegrebet ”oversættes”, er man hurtigt med og kan nævne 

centrale interessenter.  

Smerten barn er ”økonomi” og bemærkelsesværdigt er det, at de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer lægger større vægt på den kompetence, end formændene generelt gør. Dog er 

det et kardinalpunkt for et par af formændene, og det punkt der er med til at give dem visse 

reservationer. Hvor engelsk er noget man kan lære, hvis man går i gang med at træne, da er økonomi 

blandt andet på grund af de meget store krav der er til økonomisk rapportering i især børsnoterede 
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virksomheder væsentlig sværere at træne sig til. Det er nok ikke realistisk, at personer uden formel 

økonomisk uddannelse kan opnå samme vidensniveau og indsigt som personer med finansiel 

baggrund. Spørgsmålet er derfor, om man skal blive ved med at fokusere det felt og så at sige lade sig 

hæmme af, at det ikke lige er spidskompetencen. Det skal bemærkes, at anbefalingerne til god 

governance blandt andet handler om mangfoldighed i sammensætningen af bestyrelseskompetencer, 

og givet det så kan hensigten ikke være, at alle skal kunne det samme.  Dog vil anbefalingen her være, 

at man har et minimum af regnskabsforståelse, så man er i stand til at identificere kritiske nøgletal og 

kan følge med i den regnskabsgennemgang hos økonomichefen, som mange virksomheder tilbyder før 

bestyrelsesmødet. Det skal her også nævnes, at Finanstilsynet, som har tilsynsmyndighed overfor de 

finansielle virksomheder, ikke har som krav, at alle i bestyrelsen skal have kompetencer i detaljen 

omkring de meget komplekse solvenskrav, kapital- og forretningsmodeller. Bestyrelsen skal udpege to 

medlemmer som kan redegøre og forstå de finansielle modeller, metoder og opgørelser i detaljen. Det 

er ikke sandsynligt, at regnskabs- og finansrapportering er mere kompleks i industrien end i den 

finansielle sektor.   

Generelt går det godt og det kan stadig blive lidt bedre 

Hvis man ser bort fra de 4 virksomheder, hvor de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er 

ekskluderet fra ”rigtigt” bestyrelsesarbejde, så fungerer det i store træk godt både fra 

medarbejdervinklen og fra formandsstolen. Hvordan man skal få det til at lykkes, der hvor det ikke 

fungerer, er svært at svare på. Der er tale om datterselskaber af udenlandske koncerner, og det er 

givetvis sådan, at man med koncernbriller ikke ser bestyrelsesarbejde i datterselskaberne som en 

selvstændig strategisk opgave. Der er tale om interne bestyrelser, hvor en række kompetencer typisk 

fra hovedkontoret udfylder bestyrelsespladserne, og hvor opgaven mere har karakter af et ”business 

review” og opfølgning på, om det, der besluttes på hovedkontoret, nu også implementeres. I et par af 

virksomhederne gav undersøgelsen også eksempler på, at de interne bestyrelsesmedlemmer ”kommer 

flyvende ind” og tilbringer flere dage på virksomheden. Og selv om man med danske ledelsesbriller kan 

synes, at det også kunne være en god ide at tale med de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, 

når man nu alligevel har dem, så er det ikke alle steder på kloden, man anerkender det perspektiv. I et 

par af de udenlandske virksomheder finder direktionen og de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer i stedet hinanden.   

At det fungerer godt i langt de fleste af de virksomheder, som medvirker her, er det ikke det samme 

som, at det ikke kan blive bedre. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal fastholde deres 

styrkepositioner og bide mærke i at, i denne undersøgelse er der faktisk 7 formænd, som med lang og 

alsidig erfaring fra blandt andre nogle af de helt store virksomheder helt ubetinget ser 
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medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer som et aktiv, der styrker bestyrelsesarbejdet. I gruppen 

forbeholdne ser man gerne medarbejderdeltagelse, men man svarer ikke entydigt på, om det altid er 

et aktiv. Den gruppe kan vendes, men det kræver at bidragene og kompetencerne styrkes. Man kan 

spørge, hvorfor det også er nødvendigt al den stund at formanden ingen formelle rettigheder eller 

sanktioner har, men når det alligevel er vigtigt, er det fordi indflydelse sker via ham. Man kan have 

rettigheder herfra og til evigheden, hvis man ikke er i stand til at opnå anerkendelse, så bliver 

indflydelsen derefter. Nogle af formændene bør på deres side måske også forholde sig mere aktivt 

åbent, involverende og evaluerende til også de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alt andet 

lige får aktiv opmærksomhed de fleste til at rette sig lidt mere op i stolen.  

I undersøgelsen er det et aktiv at være ”os fra gulvet”, så det perspektiv skal fastholdes. Foruden at 

være organisationens stemme, så har flere medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kompetencer 

indenfor centrale dele af virksomhedens værdikæde, og også den indsigt skal fastholdes og omsættes.   

Enten har man qua sit job selv central viden om produkter og processer, eller også taler man med Gud 

og hver mand og får på den måde forståelse for de kompleksiteter, der bakses med hver dag.  

Der, hvor informanterne reagerede med usikkerhed, var, når intervieweren anvendte begreber fra det 

formaliserede bestyrelses vokabularium. som man ikke umiddelbart forstod, men det var ikke det 

samme som, at man ikke kunne sige noget relevant i samme øjeblik, som man så forstod, hvad der blev 

spurgt til. Der kan derfor med fordel tilvejebringes en mere substantiel og konceptuel forståelse af de 

begreber, som er centrale i en bestyrelsesdagorden herunder et særligt fokus på governancefeltet.   

 Hvor globaliseringen virkelig har fået det til at knage i samfundets fuger og bånd, da er det midt i den 

vestlige verdens selvransagelse også værd at holde fast i, at noget af det, som har været med at skabe 

produktivitet og velstand i hvert fald i de skandinaviske lande, er vores helt særlige talent for 

samarbejde. Et samarbejde som ikke kun kræver, at alle byder ind med noget, men også at man vil 

hinanden noget. De dyder bør ikke tabes af synes, for ikke nok med at de udfordrer og dygtiggøre os 

hver især, de er også væsentlige komponenter i de vigtige virksomheder og arbejdspladser, som vi ikke 

kun er afhængige af, men også meget stolte over. 
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Anbefalinger 

Nedenfor angives en række anbefalinger som udspringer af undersøgelsens konklusioner. Både med 

udgangspunkt i de problemfelter undersøgelsen afdækker, men også i den ”best practice”, som flere 

bestyrelser arbejder efter. Formålet med anbefalingers er dels at styrke og tydeliggøre 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke dels at styrke platformen for 

bestyrelsens arbejde ved at angive samarbejdsprocesser til styrkelse af dialogen omkring 

bestyrelsesarbejde, roller, forventninger og kompetencer. 

Anbefalingerne har 4 indsatsområder: 

Bestyrelsen 

Valgudvalget – styrke den demokratiske proces på et oplyst grundlag 

Formænd og eksterne bestyrelsesmedlemmer 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer  

     

1. Bestyrelsen 

 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer 
indrulleres i bestyrelsens arbejde og processer. Som en måde at sikre fælles fodslag og samarbejde 
kan bestyrelsen betjene sig af følgende processer: 

 Når en ny bestyrelse samles klargør da bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar 

 Foretag forventningsafstemning af egen og andres indsats  

 Tydeliggør den enkeltes kompetencer  

 Foretag systematisk og praktisk evaluering af indsats og kompetencer i forhold til 
bestyrelsens fokusområder på det pågældende tidspunkt 

 Indfør ”board only”, hvor bestyrelsen efter hvert bestyrelsesmøde evaluerer mødet og 
overvejer eventuelle fremtidige indsatsområder    

 

2. Valgudvalget – styrke den demokratiske proces på oplyst grundlag 

 

For at sikre at opstilling og valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen foregår på oplyst 
grundlag kan medarbejderrepræsentanterne i valgudvalget udvide deres opgave til også at omhandle: 

 Kommunikation af bestyrelsens rolle og opgaver 

 Ønsker til kompetencer til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
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Netop fordi medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer sammen med formandens 

”mindset” er kritisk for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers indflydelse, er det vigtigt, at de 

personer, som ønsker at stille op, og de medarbejdere, som skal stemme, får mulighed for at gøre det 

på et oplyst grundlag, Det anbefales derfor, at medarbejderrepræsentanterne i valgudvalget tilføjes en 

ekstra opgave med op til valgene at informere om bestyrelsens roller og opgaver samt de kompetencer 

som eventuelt er ønskelige for at udfylde rollen som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Til 

inspiration henvises til virksomheden Novozymes A/S, hvor bestyrelsen i fællesskab udarbejder 

kompetenceprofiler for bestyrelsesmedlemmerne – således også for de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer. Se www.novyzymes.com Skriv følgende i søgefeltet: Competency profile of the 

Board of Directors of Novozymes A/S.                                                                                                   

Nedenfor er angivet den proces mange virksomheder følger, når der skal foretages medarbejdervalg til 

bestyrelsen. Med grøn skrift er angivet de opgaver valgudvalget på nuværende tidspunkt udfylder, og 

de opgaver valgudvalget også bør indoptage.    

 

 

  

http://www.novyzymes.com/
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3. Formænd og eksterne bestyrelsesmedlemmer 
 

Undersøgelsen demonstrerer tydeligt, at selv om formanden ingen formelle rettigheder har i forhold 
til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, så er hans autoritet intakt. Og ikke nok med det, han 
har en essentiel betydning for om og hvordan medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers 
kompetencer kommer i spil. 

 Reflekter hvordan bestyrelsesformanden kan styrke samarbejdet med de medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer. Se punkterne under ”Bestyrelsen” om aktiv involvering i bestyrelsens 
samarbejds- og evalueringsprocesser. 

 Identificer og skærp bevidstheden om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers  
kompetencer – få øje på både funktionel viden og kompetencer og anerkend værdien i 
repræsentativitet 

 De formelle bestyrelsesuddannelser kan eventuelt indarbejde ovenstående anbefalinger i 
deres uddannelser og erfa-grupper. 

 

4. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
 

De dygtigste blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har både funktionelle kompetencer 
og god fornemmelse for og forankring i organisationen. Og de forstår offensivt og rettidigt at bringe 
deres viden i spil. De har tillige en sikker fornemmelse for hvad en bestyrelse beskæftiger sig med, og 
de anerkender råderummet og rammerne.  
 

 Skærp bevidstheden om egne kompetencer og autoritet og hvordan medarbejder 
perspektivet kan gøres fyldest i en bestyrelsessammenhæng.  

 Udvikle samarbejdet med formanden og den øvrige bestyrelse 
Tag selv initiativ til dialog og forslag til formaliserede processer 

 Styrk kompetencer indenfor især ”governance” 

 Styrke kompetencerne indenfor ”strategi”, ”risici”, ”interessenter”. 

 Få forståelse for økonomi, så kritiske nøgletal kan identificeres.  

 Træn engelsk som arbejdssprog  
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