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Af Maria Bosse Conradsen
Ph.D Studerende
Roskilde Universitet i samarbejde med CAT Sciencepark A/S

I dette års klumme  
vil vi gerne levere 
nyeste forskning  

og viden  
omkring HR.  

Vi har derfor bedt  
seks ph.d.-studerende 

fra seks forskellige 
danske universiteter 

om at give jer et  
indblik i den nyeste 

forskning, som  
de arbejder med.

Små virksomheder 
i spændetrøjen

Mere end nogensinde 

taler vi om bestyrelsers 

sammensætning, 

kompetencer, 

risikovurderinger og 

ansvar. Der findes et utal 

af værktøjer til evaluering 

af bestyrelsesmedlemmer, 

ligesom det vrimler med 

konsulenter, der uddanner 

og professionaliserer 

bestyrelser. De store 

selskaber med professionelle 

bestyrelser, stærke 

kompetencer rundt 

om bordet og en stor 

økonomisk base har rige 

muligheder for denne 

professionalisering. Helt 

anderledes ser det ud for de 

små virksomheder. Det er 

dem, jeg beskæftiger mig 

med i min forskning. Mere 

konkret har jeg gennem et 

års observationsstudier set 

på ledelser og bestyrelser 

i små iværksætter- og 

vækstvirksomheder. 

– Fremtidens bestyrelsesarbejde skal være langt mere agilt

Området er vigtigt. Der er netop nu politisk fokus på 
iværksætteri, vækstvirksomheder, innovation osv. med det 
mål at skabe flere og stabile arbejdspladser i Danmark. Der 
bruges enorme pengesummer på at få netop disse tiltag 
til at bære frugt, men min pointe er, at vi må tale om den 
virkelighed, der omgiver disse selskaber, inden vi kan tale 
om at skabe stabile arbejdspladser. 

At navigere i uforudsigeligt farvand
Mit bedste billede på det, jeg vil illustrere, er taget fra sø-
farten. De store virksomheder kan illustreres som færger, 
hvor bestyrelsen befinder sig over kommandobroen tæt 
ved kaptajnen og med det store, forkromede overblik. De 
er udstyret med instrumenter, der kan navigere i farvandet 
og hjælpe med at forudsige vejret. Færgen lader sig ikke 
påvirke synderligt af de store bølger, men afværger dem 
elegant takket være stor ekspertise fra de mange besæt-
ningsmedlemmer ombord. Bestyrelsen lægger, i samar-
bejde med kaptajnen, de langsigtede strategier for den 
kurs, der skal vælges, og for, hvordan de skal reagere på 
signaler i horisonten. De har god tid til at føre status over, 
hvordan den hidtidige kurs har været, og kan på den bag-
grund  konkludere og ’hente læring fra kølvandet’.

Ved siden af færgen ligger sejlbåden. Den er i en langt 
mere sårbar situation. Den gynger altid, nogle gange 
lidt, andre gange meget. Den påvirkes let af vejret og af 
andre både, store som små. I sejlbåden befinder sig et 
mindre mandskab og en ditto bestyrelse, men bådens 
beskedne størrelse og få instrumenter sætter deres klare 
begrænsninger. Besætningen mærker alle bølger, store 
som små, og den skal reagere hurtigt, når vejret ændrer 
sig og bølgerne vokser. Både bestyrelse og besætning må 
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flytte sig rundt på båden for at holde den flydende og 
i fart. Mandskabet skal levere en knivskarp prioritering 
og være hurtigt til at reagere og benytte de enkelte 
besætningsmedlemmers kompetencer bedst muligt. At 
sætte det bedste hold, der forstår at kommunikere og 
navigere i et samspil, er afgørende for den lille sejlbåds 
overlevelse, også på helt kort sigt. Hvis bestyrelsen 
tøver med at tage en beslutning, flytte en mand rundt 
eller sætte ny retning for båden, kan det være fatalt. 
Hvis bestyrelsen hovedsageligt retter blikket på bådens 
kølvand, mister den naturligt nok fokus på navigatio-
nen og på de handlinger, der er brug for her og nu. På 
denne båd er det tilmed begrænset, hvad der findes af 
instrumenter, og besætningens evne til at samarbejde 
under pressede og risikofyldte vilkår er altafgørende. 
De enkelte processer mellem mennesker og kvaliteten 
af disse betyder her rigtig meget. 

Pointen er klar: Adfærden i den lille bestyrelse er 
afgørende for den lille virksomhed. Hvis bestyrelsen 
på sejlbåden agerer efter en forestilling om, at den 
manøvrerer en færge, vil reaktionstiden, på baggrund 
af meget få signaler, være for langsom, mangle agilitet 
og handlekraft. Ledelsen vil befinde sig i en spænde-
trøje. Det er netop dét, der kan være en barriere for 
at handle; når man er usikker på signalerne (risici) i 
horisonten og venter på bekræftende eller afkræftende 
informationer. I mellemtiden flytter sejlbåden sig rigtigt 
meget, og reaktionen kan nemt komme for sent. 

Den formelle rammesætning – en spændetrøje!
I min forskning viser det sig, at planer, milepæle og 
målbare argumenter spiller en så central rolle i bestyrel-
seslokalet, så fornemmelser eller erfaringer nemt bliver 
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underkendt. Det kan være svært at argumentere for, 
at virksomheden skal reagere på et signal, der ikke er 
klart og entydigt eller direkte faretruende, da det ikke 
kan bevises, at der er en potentiel fare i sigte. Jeg tror 
ligefrem, at virksomhedens ledelse kan have tendens til 
at undertrykke sine egne fornemmelser og erfaringer, 
fordi bestyrelsens fokus på planer, milepæle og målbare 
argumenter kan være et tryghedsskabende element for 
den båd, der konstant befinder sig i ustabilt farvand. 
Men det er en falsk og farlig tryghed, fordi den forhin-
drer agiliteten og evnen til hele tiden at sammensætte 
og trimme besætningen og sikre, at nye udfordringer 
bliver tacklet 24/7.

Ifølge selskabslovens § 115 skal kapitalselskabet ledes 
af en bestyrelse, der varetager den overordnede og 
strategiske ledelse. Herunder holde øje med bogføring 
og finansielle forhold, at direktionen udøver sit hverv på 
en behørig måde, og at der findes forsvarligt kapital-
beredskab. Små bestyrelser har de samme juridiske 
forpligtelser som de store selskaber, men i praksis kan 
de reelt set ikke sammenlignes. Det er netop dette 
paradoks, der falder i øjnene, når jeg gennem længe-
revarende observationsstudier har set, hvordan den 
traditionelle forståelse af en bestyrelses ansvar bliver en 
hindring – en spændetrøje – for den agilitet, som besty-
relserne i disse små selskaber nødvendigvis må besidde. 

Denne hindring viser sig ved, at man i bestyrelsesloka-
lerne bruger mange kræfter på formelle forpligtelser i 
form af regnskaber, rapporter, juridiske spørgsmål og li-
kviditetsanalyser. Det er forpligtelser, der naturligvis skal 
håndteres, men som får en rammesættende funktion 
for, hvad der er vigtigt at tale om. Rammesætningen 
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bliver en ofte bagudrettet kontrollerende instans, der 
skal sikre eller understrege det stabile og håndgribelige, 
hvorimod procesforståelse og problemhåndtering står i 
baggrunden og bliver ’det uhåndgribelige’ som ser ud 
til at skabe ustabilitet – noget, som jeg i højere grad 
har set håndteret i det uformelle rum. Det paradoksale 
er, at virkeligheden er ustabil og risikabel. Det er alle 
deltagere enige om, men i bestyrelseslokalet søger 
man i fællesskab at danne et billede af noget stabilt, 
og det betyder, at virkeligheden i et vist omfang bliver 
fortrængt. 

At sejle den lille båd 
Man skal ikke tage god ledelse for givet i de små 
selskaber. I nogle selskaber findes der ganske vist 
iværksættere, som også er gode ledere, men andre 
gange er iværksætteren så optaget af sin gode idé, at 
ledelse aldrig bliver noget, man taler om eller ’har tid 
til’. Da der ikke findes procedurer, planer og rutiner 
i samme grad som i større selskaber, er man meget 
afhængig af, at nogen påtager sig lederrollen. I nogle 
tilfælde kommer bestyrelsesformanden til at have en 
langt mere lavpraktisk lederrolle, end man ser i store 
bestyrelser. En rolle, som ikke er særligt velbeskrevet, 
og som oftest opstår ad hoc. Det tætte samspil mellem 
ledelse og bestyrelse kunne raffineres, hvis vi blev bedre 
til at beskrive og forstå de processer, de er samlet om 
at håndtere og styre. De arbejder ofte i en løs kobling, 
men alligevel med det fælles mål at balancere og skabe 
fremdrift i ’den lille båd’. 

Men hvad er det, der skaber fremdrift i selskaber? 

I min undersøgelse peger jeg på, at håndteringen af det 
uforudsigelige er helt essentielt. At få ’spændetrøjen’ af 
og få skabt grundlag for fremdrift gennem tillidsrelatio-
ner. Alene ud fra de handlinger, vi ser andre mennesker 
udføre, vurderer vi vores fremadrettede forventninger til 
personen og dermed vores tillid til fremtidens hand-

linger. Dette sker i bestyrelseslokalerne, hvor denne 
forhandling af tillid er baseret på en vurdering af mål-
bare parametre såsom regnskab, likviditet, milepæle, 
men også de mere personbundne vurderinger af de 
beslutninger, ledelsen har truffet. Tillidsrelationen er en 
fortløbende forhandling af forventninger til hinandens 
handlinger. Hvis der ikke er tilstrækkelig tyngde i tillids-
relationen, er kontrolmekanismer vores mest håndgri-
belige redskab, men det er et redskab, der igen og igen 
viser sig ikke at kunne stå alene. I intentionen om at 
skabe fremdrift må man huske, at kontrolmekanismer 
oftest er bagudskuende og dermed ikke i sin natur 
orienteret mod fremtiden.

Små vækstvirksomheder bør håndteres helt særligt – af 
en bestyrelse og en ledelse, der prioriterer hurtig reak-
tionsevne, anerkender kompleksiteten og det uventede 
som en forudsætning for at eksistere. Den bestyrelse, 
der har syn for kvaliteten i virksomhedens processer, 
mellem mennesker, vil opnå en brugbar viden og en 
pejling på virksomhedens reelle ’sundhed’ og status. 
Den bestyrelse, der kan opbygge et tillidsforhold og 
bruge det aktivt til at holde sig orienteret og holde 
fokus, vil opnå en viden og forståelse, der er nødvendig 
for at navigere fremadrettet.

Spændetrøjen skal af, og agile metoder skal i brug, hvis 
man vil imødekomme virkelighedens komplekse krav, 
det stiller at være ’lille’.  

Kilde: HR chefen Nr.6 2013 Udgivet af DANSK HR www.danskhr.dk


