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“15 fortællinger om kvinder i bestyrelsesuniverset” er oprindeligt udgivet af Kvinder I Bestyrelser i
december 2016, og er i december 2017 genudgivet som 3 e-bøger i samarbejde med Ladies First med
titlerne ’’5 gode grunde til at tale om kvinder i bestyrelsesuniverset”, ’’5 personlige beretninger fra
kvinder i bestyrelsesuniverset” og ’’5 gode gode råd til fremtidige kvinder i bestyrelsesuniverset”.

Forord ved Kvinder I Bestyrelser

Forord ved Ladies First

Egentligt startede det hele i juni 2017, da partner
i Ladies First, Maria Leerbeck, tog de første spæde
Hvad skal der til for at få flere kvinder i ledelser og skridt, mod en drøm, som hun havde haft i længere
tid – nemlig en bestyrelsespost. Med et enkelt opsbestyrelser?
lag på LinkedIn, kom der straks inputs og gode råd,
Ifølge omfattende research er det vigtigste uden men med dem fulgte også en masse formaninger
tvivl ledelseserfaring på topniveau. Ofte centre- og misundelige kommentarer.
ret om generel ledelse og med udgangspunkt i
kompetencer, der er efterspurgte i en bestyrelse Opslaget nåede vidt omkring, og ligeledes gjorde
og derfor består af salg, marketing, markeds- og Maria. Noget af det som det har medført, er at
branchekendskab, finans og produktion. De ”blø- vi i samarbejde med ’Kvinder i Bestyrelser’ har
dere” kompetencer, der starter med ”R” for Rela- mulighed for at genudgive disse fortællinger.
tions (f.eks. HR, PR, CSR og IR) er sjældnere i spil.
Vi mener, at det er vigtigt at inspirere og motivere
Også selv om evnen til at finde, fastholde og ud- flere kvinder til at forfølge deres drømme – uanset
vikle dygtige medarbejdere til virksomhederne har om det er som ansat, selvstændig eller som bestyrelseskvinde. Derfor er vi både glade og beærede
højere prioritet end nogensinde før.
over at kunne være med til at bringe mere fokus til
Til denne bog har vi bedt medlemmer af Kvinder I emnet ’kvinder i bestyrelser’.
Bestyrelser–Leadership Through Boards® advisory board bidrage til de mange tilgange, der er til Vi håber, at du vil nyde genudgivelsen og at det måske
emnet ”fremme af kvinder i ledelser og bestyrels- endda inspirerer dig til at søge en bestyrelsespost.
er”.
Aarhus, december 2017
Det er der kommet spændende og meget forskellige kapitler ud af. Nogle giver overblik, andre ind- God læsning,
blik og nogle rummer helt personlige beretninger.
Maria Olofsen, Maria Leerbeck & Katja Meyer
Læs selv – og har du en god beretning, der kan Partnere i Ladies First
supplere, udbygge eller perspektivere er du velkommen til at sende din beretning til os via www.
KvinderIBestyrelser.dk .
Kære læser,

København, december 2016
Redaktionen
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MED MIN FAR
I RYGGEN
MARIA SENNELS

EJER AF KOMMUNIKATIONS- OG
LEDELSESRÅDGIVNINGSBUREAUET BYSENNELS

Cand. merc. CBS og
Executive MBA fra CBS
Ejer af kommunikations- og
ledelsesrådgivnings-bureauet BySennels
Vejleder og underviser på Executive MBA (CBS),
Bestyrelsesmedlem og medlem
af flere Advisory Boards
Tidligere:
CEO og global leder af forretningsområdet
Change Communication i den internationale
kommunikations-rådgivningsvirksomhed
Burson-Marsteller
Seniorrådgiver og direktør i Advice A/S,
ledelses- og kommunikationsrådgivning
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Lige siden jeg var en lille pige, har min far
altid troet på mine evner, uden egentlig at sige det højt. Han har altid støttet
mig i alt, hvad jeg har foretaget mig. De
gange jeg har haft lidt for skøre ideer –
tro mig det har jeg haft! - så undersøgte
vi det sammen og fandt en god løsning.
Det giver en stor og vigtig tro på, at man
kan hvad man vil, som jeg vil mene har
haft stor indflydelse på min egen karriere. Det kan mange virksomheder og
topledere lære en hel del af, for alt for
mange kvinder bliver skræmt væk, fordi de fejlagtig tror, at de ikke kan eller
måske ikke har lyst til at være leder. Så
kære virksomheder og topledere: tro på
at vi kan, så klarer vi selv resten. Og til
kvinderne vil mit råd være: find din rollemodel. Ham eller hende der kan vise
vejen, som udfordrer dig, som inspirerer dig men som også giver dig grænseløs opbakning. Det har vi alle brug for
– at have en person i ryggen.
Jeg har altid syntes bedre om min fars og min brors
selskab og aktiviteter end min mors og søsters.
Ikke fordi jeg bedre kunne lide dem som personer,
men fordi jeg synes det var sjovere og mere udfordrende at være i deres selskab.
Det resulterede blandt andet i at jeg som 15-årig
tog jagttegn, fordi så kunne jeg komme med min
far på jagt, som han brugte en del tid på. Jeg tog
det på aftenskole, og det var vist nok lidt af en
udfordring for mig, fordi der var så meget udenadslære, hvor man blandt andet skulle kunne
skelne de forskellige ænder fra hinanden, så man
ikke skød de forkerte. Jeg synes de alle sammen
lignede hinanden, og var elendig til at lære udenad.
Og så var der alle jagttiderne: hvornår man må
skyde hvad, og ikke skød de forkerte dyr på de
forkerte tidspunkter.

i dag. Jeg var egentlig heller ikke synderlig interesseret i at skyde.
Det lærte mig, at det ikke altid handler om, hvad
man har lyst til eller kan lide. Men det handler om,
at gøre det der skal til, for at få billetten til et selskab, en gruppe, en aktivitet eller et netværk, som
man gerne vil være en del af.
Grunden til at jeg tog jagttegn, var alene fordi jeg
så kunne komme med på jagt og nyde min fars selskab som fascinerede mig. Mest fordi mændene
samtidig med at de fysisk fik rørt sig og var ude i
naturen, havde det utroligt sjovt sammen. Selvom
jeg var døden nær af træthed, når der var frokost,
så elskede jeg at lytte og blive underholdt af de
mange historier, der blev fortalt og genfortalt igen
og igen.
Det blev så også muligt for mig at gå med min far
på elgjagt i Sverige. En hård og temmelig udfordrende øvelse, som var totalt udmattende, da man
skulle vandre i timevis i vand til knæene og følge
med store mænd, der sådan cirka tog dobbelt så
lange skridt, som jeg var i stand til.
Traditionen tro blev der midt på dagen serveret
frokost, som bestod af gule ærter, øl og snaps. Selvom gule ærter absolut ikke var en af mine favoritter og der var ikke købt sodavand til mig, tænkte
jeg ikke videre over det, da jeg var hundesulten og
totalt udmattet koncentrerede mig om at få noget
i kroppen, så jeg kunne stå distancen resten af dagen.

Der blev nemlig ikke taget hensyn. Det gør man
ikke i jagt-verdenen. Og slet ikke dengang. Enten
stod man det igennem eller også blev man væk.
Og jeg ville jo heller ikke svigte min far, eller sætte
ham i dårligt lys, da der vist aldrig tidligere havde
været en kvinde med på den jagt, og da slet ikke
en ung pige på 15 år. Men min far var overbevist
om at jeg nok skulle klare det. Vi talte aldrig om,
hvorvidt jeg nu også kunne klare det – jeg gjorde
Man skulle også bestå en praktisk eksamen, som det jo bare. Altså stod distancen og fulgte med.
bestod i en skyde-test. Heldigvis var det dengang Helt sikkert værdier, der har påvirket mig i min
ikke et krav, at man skulle ramme for at bestå, for karriere.
så havde jeg aldrig fået mit jagttegn. Det er det vist

Jeg synes der generelt i erhvervslivet, bliver fokuseret og talt for meget om barrierer og hindringer,
ift. at få flere kvinder i ledelser og bestyrelser. For
meget på alt det der ikke kan lade sig gøre, og alt
det vi som ledere – kvindelige ledere – mangler
at lære, ikke har erfaringer med, eller ganske enkelt ikke kan stå distancen enten i jobbet eller i
branchen. Når det bliver taget for givet at selvfølgelig kan en pige på 15 år bestå eksamen for at få
jagttegn, og derefter følge med granvoksne mænd
en hel dag i de svenske skove, så kan det ikke være
rigtigt, at unge kompetente kvinder ikke er mindst
lige så kvalificerede ledere og bestyrelsesmedlemmer, som fuldvoksne erfarne og til tider kedelige
mænd uden mod og ambitioner. Så hvorfor får de
ikke samme muligheder?
Jeg var som ung ivrig spejder, og på det tidspunkt
var piger og drenge adskilte. Men da min far så
hvor ivrig jeg var, og hvor vigtigt det var for mig
at komme til at konkurrere mod drengene – det
var nemlig mere fysisk udfordrende – så gik han
forrest, og fik etableret en spejdertrop med både
piger og drenge, som mange først kritiserede, men
i øvrigt blev en stor succes. Han stod nemlig fast
og bakkede op hele vejen.

vi plejer at gøre. Hvem og hvilke profiler vi plejer
at ansætte og tror passer bedst ind. Hvilke kompetencer der skal være til stede. Så rykker vi jo ikke
ved noget. Alt forbliver som det er. Nul udvikling.
Nul innovation. Nul disruption. Hvorfor er det vi
tror på, at det er de samme typer af ledere, der
kan udvikle vores organisationer i fremtiden, som
dem der har haft ansvaret indtil nu. Det giver jo
ikke mening. Hvorfor sørger vi ikke for at få nye
profiler ind i topledelsen. Ind i bestyrelserne. De
skal jo klare sig på helt nye vilkår end tidligere.
Men det kræver mod, og at man står fast. Det er
ikke nok som topleder eller bestyrelsesformand at
sige alt det rigtige, om også at give plads til kvinder
og deres kompetencer, hvis man ikke lever det,
står ved det og bakker det op.

Jeg hører ofte, at en stor hindring for mange kvindelige mellemledere der overvejer at udfylde et
job som topleder, er mængden af tid man fejlagtigt
eller ej, oplever man skal bruge. Hvordan skal jeg
kunne tage hjem i tide, så jeg kan hente og tilbringe
tid sammen med mine børn? Ja, du kommer til at
bruge meget tid, men ikke nødvendigvis mere end
du gjorde som mellemleder. Tag nu bare det topjob, for det kan du sagtens. Men du skal altid have
en i ryggen. Så det vigtige er altid hvem bakker dig
Jeg tror at det handler om, hvilket mind-set man op? – derhjemme og på arbejde. Og her synes jeg
har. Hvilken tænkning. Hvis ens fokus er på barri- kvinder ofte svigter hinanden på arbejdspladsen.
erer og forhindringer, så skygger det. Min far der
i dag er 81 år, og i sin karriere været skovfoged og Da jeg startede på mit direktørjob igen efter kun
salgsdirektør, har altid haft et helt fantastisk åbent 4 ugers barsel, og havde min lille søn med på arog innovativt mind-set ift. hvad jeg som ung pige bejde, var det absolut ikke kvinderne på min arkunne klare. Der var ikke noget, der ikke kunne bejdsplads, der bakkede mig op. De synes det var
lade sig gøre, ift. at opnå det man gerne ville – var forfærdeligt at jeg kunne finde på det, men jeg
og er hans mantra. Alt skal prøves og som udgang- savnede jo mit direktørjob, og tænkte at jeg da
spunkt bakkes op. Han stod altid lige der. Jeg havde sagtens kunne have ham med. Men i dag skal man
ham i ryggen. Og så lykkes det jo. Også hvis man jo helst blive hjemme et år, for at være en god mor.
indimellem var ude på dybt vand, og var nødt til Hvem siger det?
at padle tilbage. Selv hvis det var nødvendigt at gå
mod strømmen, så gjorde han gerne det. Når min Der er mange rammer der skal ændres, normer
– til tider meget konservative – far kunne gå mod der skal brydes, nye tanker der skal tænkes. Så gør
strømmen, hvorfor er der så mange topledere og det. Og gør det enkelt. Tag for givet at kvinder er
bestyrelsesformænd, der ikke kan eller vil.
fantastiske ledere og gerne vil. Hvem havde troet,
at en 15-årig tog jagttegn, fordi hun synes det var
Vi er alt for traditionelle i vores syn på hvad der sjovt og lærerigt at gå med sin far på elgjagt.
er normen. Og mangler mod til at gå imod. Mange
tænker alene på, hvad der kan lade sig gøre. Hvad
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TRE D´ER I MIT LIV –
DUKKETØJ,
DR OG DESIGN
BENTE NØRKJÆR KNAP

DIREKTØR I OG STIFTER AF VIRKSOMHEDEN KNAP DESIGN

Bente Nørkjær Knap er direktør i og
stifter af virksomheden Knap Design. Hun er journalist og har haft
ledende poster på TV2, i DR og på
Ritzaus Bureau, ligesom hun har
været international salgschef i
Great Greenland.

”Jeg valgte at opsige mit gode, faste chefjob med firmabil, pension og fast indkomst på min 49 års fødselsdag. Det var
en markering. Når jeg blev 50 år, ville jeg
have lavet min første tøjproduktion. I
2011 stod kriserne i kø i mit liv. Min far
døde. Min mand blev livstruende syg. Jeg
var 49 år og havde adopteret to skønne drenge som 45-årig.” Bente Nørkjær
Knap fortæller om sin rejse fra øvre ledelse i mediebranchen til iværksætter i
modebranchen, godt hjulpet af et stærkt
advisory board fra Kvinder I Bestyrelser–Leadership Through Boards®.

Min mormor var en fantastisk skrædder, og syede
de smukkeste kjoler. Min mor elskede tøj, og hun
havde en meget elegant DIORagtig stil. Under hendes seng fandt jeg bedrollers fyldt med lækkert
designtøj. Tøj, hun elskede, tøj jeg måske kunne
blive inspireret af, fortalte hun en af de sidste aftener, hun levede.
Jeg har altid drømt om at blive designer, men blev i
stedet en meget ambitiøs journalist, der hurtigt fik
masser af lederjobs, stor karriere og mange uddannelser indenfor ledelse og innovation.
Til min mors begravelse deltog en af min far gamle
lystfiskervenner. Han fortalte mig at min far under

Jeg valgte at opsige mit gode, faste chefjob
med firmabil, pension og fast indkomst på
min 49 års fødselsdag. Det var en markering.

Rosa hotpans, små skindnederdele og blondestrømper. På loftet i min mors hus fandt jeg mine
gamle Barbiedukker fra 60’erne. Sirligt vasket og
lagt pænt sammen i lufttætte poser var det min
første tøjkollektion i miniformat. Faktisk ret god
kvalitet, og enkelt design set med professionelle
øjne næsten 50 år senere.

en laksetur i Norge havde betroet ham, at jeg ville
blive generaldirektør i DR.
Jeg arbejdede dengang tæt på den øverste ledelse
i DR som udviklingschef med ansvar for både programmer og menneskers udvikling.

Min far kendte min drøm om egen virksomhed.
”Det er alt for usikkert, og en af dine mere tossede
Allerede som barn var jeg optaget af tøj og design. ideer,” syntes han.
Min mor døde sommeren 2016. Minderne vældede Drømmen om egen virksomhed og at arbejde
frem, da jeg ryddede barndomshjemmet.
med tøj boblede som en lystig undertone i mit liv.
Jeg flirtede med drømmen og arrangerede store
Historien faldt på plads.
netværksarrangementer for karrierekvinder. Ofte
med oplæg fra spændende kvindelige iværksættere.
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Jeg lavede ”en lille butik” i et værelse i vores hus, og
begyndte at sælge skræddersyet designtøj til kvinderne i mit netværk.

vde adopteret to skønne drenge som 45-årig. Jeg
drønede rundt på motorvejene på job, på hospital
og var plaget angsten for ikke at slå til som en god
mor for mine drenge. Ikke at være dygtig nok på
Glæden ved at sælge tøj til kvinder, glæden ved at jobbet.
klæde dem på, og få dem til at stråle og glæden ved
at lave en god forretning blev en passion. I mange Pludselig forstod jeg, at der aldrig ville komme et
år flirtede jeg med at opsige mit job og kaste mig bedre tidspunkt til at leve livet fuldt ud. At følge
ud i livet som selvstændig. Jeg gik på nedsat tid og min lyst og min passion. At blive det bedste udgave
skruede op for den lille butik, der nu fik åbnings- af sig selv. At smide alles forventninger ad pomtider både fredag og lørdag.
mern til og give slip. Sætte lysten foran angsten for
at miste sin status og på den måde sætte kræfterne
Men turde jeg kaste karriere og økonomisk sikker- i spil.
hed væk? Turde jeg følge mit hjerte og min passion?
Hver eneste gang jeg luftede ideen, kiggede min Jeg valgte at opsige mit gode, faste chefjob med
omgangskreds på mig med blikke, som var jeg ble- firmabil, pension og fast indkomst på min 49 års
vet vanvittig. Hvad forestillede jeg mig, at vi skulle fødselsdag. Det var en markering. Når jeg blev 50
leve af? Et klassisk spørgsmål: Kan du overleve som år, ville jeg have lavet min første tøjproduktion. Jeg
selvstændig? Kan du forsørge dig selv?
ville arbejde hjemmefra, være mor og selvstændig
med tøjvirksomhed. Jeg ville med hele min livskraft
I 2011 stod kriserne i kø i mit liv. Min far døde. skabe mit eget. Få mere glæde i mit liv og se mine
Min mand blev livstruende syg. Jeg var 49 år og ha- børn hver eneste dag, når de kom hjem fra skole.

Mit advisory board
består af kvinder, der
kan det, jeg ikke selv
kan.

Og ikke mindst være sammen med min mand mest sortest ud. Økonomisk forstand på højt niveau.
muligt.
Analytisk viden om kvindelige forbrugere. Kompetencerne i advisory boardet matcher virksom”En vanvittig ide”, syntes banken. Den ville på ingen hedens udfordringer.
måde finansiere projektet. Trods en overbevisende
forretningsplan, en god business case og stor op- Min virksomhed fik et klart og tydeligt koncept
bakning fra Væksthus Hovedstadsregionen måtte med dette advisory board. Det udfordrede mig,
jeg finde en anden vej til at skaffe penge til min tvang mig til at skærpe produkterne og sætte fokus
på indtjeningen. ”Udviklingschefen” måtte tøjles og
tøjproduktion.
”salgschefen” skulle mere i arbejde.
Mit netværk fra en lang karriere i journalistik
virkede. Jeg kom i kontakt med organisationen Mit Advisory Board er min direktion. VirksomKvinder i Bestyrelser, der matcher kvinder i ledelse heden vækster og strategien tunes på faste møder.
i større virksomheder med advisory boards eller Min egen viden om at drive virksomhed kommer
bestyrelser i små og mellemstore vækstvirksom- nu til nytte i et andet advisory board for virksomheder. Jeg fik tilbudt at gå med i dette nye spæn- heden Nordic Fast Food, der har et koncept om
dende arbejde og fik et advisory board og et kur- sund kost, bl.a. baseret på rug. På den måde har
vi en fantastisk udvikling i gang, hvor vi i kombisusforløb.
nationen af forholdsvis tunge leder fra store virkMit advisory board består af kvinder, der kan det, somheder og ejerledere fra vækstvirksomheder
jeg ikke selv kan. Et totalt supplement på kompe- har fået iværksat en sund og givende spiral.
tence. En kæmpe støtte til at holde ud, når det ser
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ANSVARLIGHED &
INDIVIDUALITET
CHARLOTTE ALEXANDRA PEDERSEN
EJER AF VINDERKURS.DK OG
FREELANCE MANGEMENT KONSULENT FOR AS3 TRANSITION

Charlotte Alexandra Pedersen,
har virksomheden vinderkurs.
dk og arbejder samtidig som
free-lance mangement konsulent for AS3 Transition og
Consilio Nexus. Hun er tdl.
ceo for Noscomed Medical Suplly A/S, partner og
ceo i Vfactor a/s og ceo
i DKSH Market Intelligence Denmark.

Hvorfor mangler der kvinder på toplederposterne og i bestyrelserne? Vil
kvinder ledelse og ansvar? Hvorfor ser
mænd ikke kvindernes kompetencer?
Skal der gøres noget specifikt for kvinder? Hvorfor dit og hvorfor dat .. . I årevis er ”de manglende kvinder” poppet
op i den offentlige debat. Den har været
kendetegnet ved en nedarvet, fordomspræget indstilling til ligestilling – fra alle
de grupperinger der har deltaget. To
ting går galt: Vi taler, taler og taler - og
kønnene spilles ud mod hinanden. Helt
skævt.

pital. Det er et bevidst forretningsmæssigt valg.
Danmark anser VIDEN som en global handelsvare
og en væsentlig indtægtskilde. Hvis vi anskuer uddannelsesinvesteringen og det forventede afkast
med kønsbrillerne på, tegner der sig et interessant, men også meget skræmmende billede. Godt
60 procent af de studerende på de videregående
uddannelser er kvinder. Kvinder studerer i flere år
end mænd. Derfor er den kvindelige halvdel af befolkningen dyrere for Danmark i uddannelsesårene
end mænd.

Den bedste måde vi alle kan betale ”skolepengene
tilbage”, så de kan reinvesteres i næste generation – altså vores egne børn – er over skatten.
Jeg er selv kvinde – har i godt 22 år været beslut- Jo bedre betalt job, desto mere giver vi tilbage til
ningstager i erhvervslivet. Heraf 15 år som direk- ny investering. Ren logik. Men kvinder har i høtør i større virksomheder og sammenlagt 7 år som jere grad deltidsjob, lavere rangerende jobs end
selvstændig. I perioden 2006-12 var mit fagområde mænd. Dermed betaler kvinder generelt mindre i
udvikling af kvindelige leder og talenter via rådg- skat. Når vi stepper ud af arbejdsmarkedet senere
ivning og uddannelse. Derudover har jeg udarbe- i livet, er det med lavere pensioner end mænd. Til
jdet kulturanalyser i store danske virksomheder gengæld lever vi længere. Ergo er vi igen en udgift
for at kortlægge værdien af diversitet og vurdere, for virksomheden Danmark i kraft af folkepension,
om kvinder og mænd har forskellig indstilling og andre tilskud samt læge- og hospitalsophold. Det
strategi til karriere. Så fra flere vinkler har jeg er et dårligt regnestykke for virksomheden Danopnået en bred og konkret erfaring med de man- mark.
glende kvinder på de øverste beslutningslag.
Hvad gør vi normalt som virksomhedsledere, når
Lige præcis denne hands-on erfaring har lært vi oplever, at et produkt eller en ydelse giver unmig, at det ikke handler om køn, men om sam- derskud?
fundsøkonomi og ansvarlighed: Hver enkelt har
pligt til og ansvar for at levere ud fra de evner, de Derfor gentager jeg: Alle har et ansvar for sambesidder og dermed tage del i samfundets samlede fundsøkonomien og udviklingen – især kvinderne:
Profit & Loss: Økonomien bag velfærdsstaten. Alle Danmark skal bruge den veluddannede arbejdshar ansvar for samfundets økonomi og udvikling. styrke korrekt og dér, hvor arbejdsstyrken skaber
Især kvinderne!
fremdrift i økonomien for Danmark. Vi skal anskue arbejdsstyrke ud fra dette faktum – ikke kønHelt nøgternt er vi godt 5,75 mill. borgere i virk- net. Der er ikke råd til at fastholde en snæversynsomheden Danmark. Indtægter og udgifter skal et kønsdebat og dermed overse en stor gruppe
balancere i forhold til indsatser, investeringer, mennesker, som er kompetente. Frem med de
udvikling og vedligehold af virksomheden. Der er erhvervsmæssige værktøjer og gå til handling ud
langtidsinvesteringer, der er aktier med her-og-nu fra en økonomisk og samfundsorienteret vinkel:
afkast, der er tabsgivende aktier, der er stabsfunk- Økonomi, ressourceforbrug og leverancer.
tioner og der er frontoffice – præcis som i enhver
anden virksomhed.
Et forslag til en løsning er at alle, der tager en længerevarende uddannelse, har pligt til at arbejde et
Virksomheden Danmark investerer meget i ud- foruddefineret antal år på arbejdsmarkedet. For at
dannelse og udvikling af vores menneskelige ka- sikre dette og understøtte investeringen kan man
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forestille sig, at Undervisnings- og Erhvervsministeriet beskytter Danmarks investeringer ved at
understøtte med mentorer til at arbejde konkret
med handleplaner, tydelige KPI’er for, at den enkelte leverer optimalt.

går hjemme med en lang dyr uddannelse og bager
boller – eller?
Jeg siger ikke, at vi skal svigte børnene. Tværtimod. Jeg siger, at vi skal være bedre til at dele og
måske nedprioritere nogle andre elementer i vores
liv. Fokus bør være både på børnenes opvækst og
opdragelse og på at bidrage til erhvervslivet/samfundet. Men husk ... vi er to forældre. Og husk, at
det er ikke det, vi siger, men det vi gør, der har
indflydelse på vores børns værdier og indstilling til
at være borgere i vores samfund.

At tage ansvar for den del, vi hver i sær har for
virksomheden Danmarks bundlinje, er den tilgang
jeg står for. Når det så er sagt... er jeg helt bevidst om, at fordomme og følelser fra den lange og
trættende debat om kvinder ikke bare kan viftes
væk. Vi er nødt til at forholde os til den historik
også. Nej, den skal ikke fortsættes i det spor, vi
kender. Den skal drejes mod den enkelte kvinde: Jeg vender tilbage til lederrollen igen. Her er de
Hver enkelt af os skal tage beslutninger om, hvad spilleregler, som mange kvinder overser:
vi kan bidrage med og vi skal definere en egen vej
i ledelses- eller specialisthierarkiet. Vel vidende,
• Som leder er det ikke muligt at være en del af
at der vil være nogle udfordringer undervejs.
det sociale på samme måde, som når du er
Beklager: Det er en del af karriererejsen. Det hanfunktionær. I stedet handler det om at opnå
dler om vilje, om at vælge til og om at se mulighedrespekt om din person/dit lederskab fremfor
er. Ikke om at vælge fra, eller gå væk fra eller om
at blive elsket som kollega.
kun at have øje for forhindringerne. Hvis dit fokus
er på forhindringer, er den største forhindring ikke
• Relateret til den følelse er det væsentligt at
er mandlige ledere eller mænd – det er dig selv!
skrive dig bag øret, at du ikke kan være gode
venner og fortrolig med dine medarbejdere. Du
Se realiteterne i øjnene, fokuser på det, du kan
kan tro, at du er det, men du bliver det aldrig.
gøre noget ved, definer dine kompetencer, brug
Så hold distancen uden at være distanceret.
din erfaring, dine styrker og udarbejd en strategi
for, hvordan du bruger alt det konstruktivt, så du
• Som leder kan du ikke være ude hele natten
bidrager til den store bundlinje. Det styrker dig og
med medarbejderne. Dels sætter du dig selv i
din selvfølelse. Det gavner Danmark. Og i særdeen dårlig situation ved at prøve at være den
leshed fremstår du som en mor, der tager ansvar
friske leder, der kan drikke igennem og være
for sine børns fremtid.
en del af festen. Men nej, den holder ikke. Du
sætter medarbejderne i et dilemma i forhold til
Ups, så kom ordet mor alligevel med! Ja, kvinder
den position, du har i hierarkiet. Så gå hjem før
er de eneste, der kan føde børn, men...vi er ikke
festen for alvor tager fart.
de eneste, der kan opfostre børn. Derfor kalder
jeg mig selv forælder – for jeg er en del af to, som Som leder er det altid din skyld! Du er den første
har ansvaret for vores sønner. Argumentationen medarbejderne peger fingre ad og du er den, medom, at kvinder er væk fra arbejdsmarkedet og arbejderne taler om. Accepter det. Det har ikke
derfor ikke kan blive ledere holder ikke. Argu- noget med din person at gøre – men en hel del
mentationen fra kvinderne selv om, at de vil være med din rolle som leder at gøre
gode mødre og dermed vælger deltid eller at være
hjemmegående er hul. Hvis du virkelig vil være en
• Relateret til den følelse er det væsentligt at skrigod mor og har en lang uddannelse og evnerne, er
ve dig bag øret, at du ikke kan være gode venner
det netop for børnenes skyld, at du skal bidrage til
og fortrolig med dine medarbejdere. Du kan tro,
samfundet. Det er også svært at kræve, at børnene
at du er det, men tro mig, du bliver det aldrig.
læser lektier ”så de kan blive til noget”, når mor
Så hold distancen uden at være distanceret.

Ups, så kom ordet mor alligevel med!
Ja, kvinder er de eneste, der kan føde
børn, men...vi er ikke de eneste, der
kan opfostre børn.

•

Vær bevidst om, at den ledelse, der sidder lige
over dig, altid laver ”cover my ass” manøvren.
Det er en del af spillet. Hvis du synliggør din
troværdighed samtidig med, at du altid sørger
for at gøre din leder tryg – undgår du, at denne ”cover my ass” manøvre kommer til at gå
ud over dig. Du bliver ikke så nem at ramme.
Lysten til at ”slagte” dig bliver mindre, for du
er med til at gøre din leder tryg. Hvem slagter
den, der gør dét!

•

Undlad at glatte ud og forsøge at blive venner
med alle. Som leder skal man huske, at en
heftig argumentation eller uoverensstemmelse
ikke er personlig – men ”strictly business”.

Til allersidst: Vi er alle enkeltstående individer. Så
skrot for pokker den kønsdebat og åbn øjnene
for det unikke: Individualiteten. At søge, finde og
dyrke de fantastiske forskelle qua personlighed,
kultur, miljø, værdier – og dermed vores individuelle styrker og svagheder. Gør disse forskelle til
fordele for samfundet i stedet for en ensretning
eller grupperinger baseret på køn, religion, alder
eller seksualitet. Individualitet – eller forskelle –
er i virkeligheden en fantastisk styrke for innovationen og resultaterne, når vi aktivt anerkender,
respekterer og udnytter den. Lyt til, hvad den enkelte siger, kan, vil og gør. Og se mulighederne i
den sammenhæng, det job og de miljøer, vi er i.
Det vil flytte virksomheden Danmark.

•

Opad i organisationen skal du altid sælge dine
resultater på rationelle argumenter. Det kan
godt være, at du har opnået dem ved mere
emotionelle, empatiske metoder, men det er
udelukkende resultatet og kolde fakta, der tæller.

•

Hold dig til emnet. Fortæl kort og rationelt det,
du har at sige– og ti stille. Når beslutningen
er taget, så lad være med at tage debatten
op igen.
Individualitet, ansvarlighed og vilje har været mine
egne nøgleord i min karriere og forældrerolle – og
mit bidrag til samfundets bundlinje.
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HANDS ON KIG BAG
KULISSERNE
BIRGITTE SAND

DIREKTØR FOR SPILLEMYNDIGHEDEN

En overlæge, der vil anvende sin viden
indenfor hjertekarsygdomme i en specialklinik, der endda skal arbejde forebyggende og med en vis vægt på kvindelige ledere, har en erhvervsmæssig
udfordring. ” Tidligere kom patienterne
jo helt af sig selv. Nu er det ikke længere
en selvfølge, og der er rigtig meget, jeg
skal lære,” siger Christian Lange. Hjertelaege.dk. Som formand for Christians
advisory board har jeg oplevet, at det er
god hands-on træning til et kommende
bestyrelsesarbejde.
Måske er det ikke alle der forstår betydningen af
at arbejde hands-on i et advisory board eller i en
bestyrelse. Det er formålet med denne fortælling.
Den skal fungere som et kig bag kulisserne og vise,
at man sagtens kan bruge sine erfaringer fra helt
andre erhvervsuniverser, når man skal bidrage til
at løfte en forholdsvis ny vækstvirksomhed, der
arbejder med noget så spændende som hjerter.
Lad os høre, hvad ejeren og lederen har at sige:
”Det er en helt ny verden for mig at være virksomhedsejer. Jeg har aldrig før skullet tænke i økonomistyring eller i at skaffe kunder gennem markedsføring.
Tidligere kom patienterne jo helt af sig selv. Nu er
det ikke længere en selvfølge, og der er rigtig meget,
jeg skal lære,” siger Christian Lange. Efter en lang
karriere som overlæge og speciallæge i hjertekarsygdomme i det offentlige er der meget at lære som
forholdsvis ny ejer af specialklinikken Hjertelaege.dk.

Birgitte Sand er cand. jur. og
direktør for Spillemyndigheden. Hun har været President
for International Association
of Gaming Regulators (IAGR)
2014-15, Las Vegas, Nevada,
og er fortsat bestyrelsesmedlem og formand for statistisk
underudvalg.
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Christian Lange siger i dag, at ”det er en gave at
få et professionelt advisory board af uafhængige,
kompetente rådgivere med en solid erhvervserfaring og masser af gode ideer, som stiller mig de rigtige spørgsmål i forhold til bl.a. produktudvikling
og markedsføring.”
Mere om advisory boardet senere. Først skal vi
vide mere om Hjertelaege.dk og opgaven:

Advisory boardet rykker
Med et advisory board af tre aktive erhvervsledere
har Christian Lange også godt fat i sin målgruppe.
Det er Gitte Lunde Andresen, head of stakeholder
relations, DTU, Birgitte Ruford Probst, management consultant, Nordic Leadership og jeg har så
fået formandsposten.

For mig har det været vigtigt, at vi fra start har en
god arbejdsstruktur i advisory boardet såsom en
Flere skal leve længere og bedre
Christian Lange har en mission: At være med til at klar dagsorden, referater og en fast møderække.
sikre, at flere lever længere og bedre. Det vil han Det er god træning til kommende bestyrelsesarbejde.
fremme med forebyggende helbredstjek.
”Særligt blandt midaldrende kvinder er der et
behov for forebyggelse af hjertekarsygdomme. Derfor mødtes jeg med Christian inden advisoKvinder er bange for kræft. Men flere dør af ry boardets indledende strategimøde for at få en
hjertekarsygdomme. Hvor kræft i beskeden grad forståelse for forretningen, møde personalet, se
kan forebygges, er det i lang højere grad muligt klinikken og få en fornemmelse af Christians amat forebygge hjertekarsygdomme. Halvdelen af de bitionsniveau.
9.000 kvinder, der hvert år dør af hjertekarsygdomme, kan leve længere og bedre gennem fore- Christian er amtitiøs og fagligt højkompetent. Vi
byggelse. Det vil jeg gerne være med til,” fortæller skal hjælpe ham med at drive en forretning. Det
Christian Lange. Han har ambition om at skrive en skal vi møde med ansvarlighed. Derfor er det en
bog med arbejdstitlen ’Lev bedre længere’. En fin god idé, at formanden mødes med ejeren eller diide. Bøger plejer at være gode til at sprede bud- rektøren inden det første strategimøde. Så blivskabet. Det har en vækstvirksomhed med speciale er tiden udnyttet effektivt, når advisory boardet
samles.
i også forebyggende sundhed brug for.

Vi skal turde byde ind
og give kant. Hvis vi
blot sidder og beundrer
hinanden, løfter vi ikke
hinanden yderligere.

På baggrund af mit orienterende møde kunne vi
på strategimødet arbejde med en dagsorden med
emnerne: Præsentation af Christian Lange og hans
unikke forretning, kerneydelser, servicekoncept,
promotion, kundeanalyse, prisstruktur, samarbejdspartnere, branding, personalekompetencer og
forventningsafstemning i advisory boardet; kan vi
sammen, vil vi samarbejde i fremtiden.

Erfaringer kan genanvendes
Det er utrolig interessant at samle op på ens erfaringer og opdage, at mange kan genanvendes.
Mange discipliner i god forretningsdrift går igen,
hvad enten det drejer sig om at skabe værdi og
resultater i et ministerium eller skabe vækst i
en mindre forretning. Det er super at opleve så
mange lighedstræk.

Kundeanalysen er selvfølgelig vanvittig vigtig –
handler det om kvinder i aldersgruppen 50-60 år
eller unge mænd. De forskellige målgrupper sætter pris på meget forskellige ting i forhold til klinikkens ydelser, personale og indretning.

Medarbejdere skal motiveres og behandles ordentligt. Kunderne skal sikres en tilfredsstillende
ydelse – hvad enten det drejer sig om borgere
eller patienter.

Vi er der for virksomheden
Er vi spændende, inspirerende og dygtige nok til
Christian Lange? Vi er der for ham, han er der ikke
for os. Det er vigtigt med sparring. Selv om vi ikke
har faglig viden inden for feltet, så kan vi inspirere
og være et slags experimentarium for ideer. Feks
har vi foreslået Christian Lange, at han udover sine
kerneydelser kan profilere sig med at give en second opinion, at han kan fastholde kunder i forretningen ved at tilbyde klippekort til forebyggende
helbredstjek og opsøge potentielle kunder ved at
holde oplæg i større virksomheder; ”En aften med
en hjertelæge”.

Jeg glæder mig over, at fire mennesker rundt om
et bord kan generere så mange ideer. Berigende at
lære af hinanden og sammen yde til en spændende
forretning.
Kvinder I Bestyrelser har forstået at skabe en god
sammensætning mellem medlemmerne af advisory boardet og Christian Lange ud fra rette kemi,
energi og kant. Det er vigtigt, at vi kan udfordre
Christian. Hvorfor gør du det her? Vi skal turde
byde ind og give kant. Hvis vi blot sidder og beundrer hinanden, løfter vi ikke hinanden yderligere.
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ET GODT
MATCH ER
ALTAFGØRENDE
BIRGIT PICHAT

DIREKTØR OG EJER AF VORES MARKED I FARUM

Birgit Pichat er direktør
og ejer af Vores marked i
Farum, grundlagt i 2011.
Hun er bestyrelsesmedlem i et par mellemstore
virksomheder, har haft
en række poster på
C-niveau, heriblandt
som adm. direktør
og har desuden en
MBA og en advokatbaggrund. www.
voresmarked.dk.

Min virksomhed Vores Marked var den
første, der fik etableret et advisory
board gennem Kvinder I Bestyrelser
-Leadership Through Boards®. Matchet
var ikke ubetinget en succes. Løsningen blev, at Kvinder I Bestyrelser sammensatte et nyt advisory board med
udgangspunkt i formanden Charlotte
Skjold Pedersen, Head of Finance and
Strategy i MAN Diesel & Turbo. Nu fungerer samarbejdet. Der er en god teamdynamik, og Vores Marked har fået en
skarp strategi.
Efter et mindre vellykket match mellem et advisory board fra Kvinder I Bestyrelser og min virksomhed Vores Marked i Farum blev parterne enige om
at etablere et nyt advisory board til virksomheden
i 2015. Sammensætningen af kompetencer og personligheder har stor betydning for samarbejdet og
udbyttet – både i forhold til vækstvirksomhedens
resultater og advisory board-medlemmernes lederudvikling og bestyrelseserfaring.
I anden ombæring blev formanden til advisory
boardet først udpeget. Derefter blev de andre
medlemmer matchet til advisory boardet. Det har
skabt en klar struktur og en tæt kontakt mellem
Charlotte Skjold Pedersen som formand og mig
som virksomhedsejer. Jeg er selv i to bestyrelser
og har en baggrund som direktør på C-niveau i
mellemstore og store internationale virksomheder. Jeg er oprindelig advokat og har en MBA.
Strategi og struktur
Formanden og jeg er enige om, at professionel sparring til strategiudvikling og fastholdelse af struktur
er advisory boardets vigtigeste rolle i Vores Marked.
Som nystartet iværksætter er der er en stor risiko
for, at de strategiske analyser drukner i det operationelle arbejde. Med et advisory board bliver du
’tvunget’ til at bevare fokus. På vores strategiudviklingsworkshop i januar udviklede vi to overordnede strategiske mål, som virksomhedens aktiviteter skal understøtte. Det sikrer, at Vores Marked
udvikler sig i den rigtige retning i forhold til f.eks.
trends og geo-marketing. Virksomheden omfatter

ud over en vin- og delikatessebutik, der også er på
internettet, café med vinbar og en engrosaktivitet.
”Min og de øvrige advisory board-medlemmers opgave
er at udfordre og sikre struktur og fokus på den fastlagte strategi. Der skal sikres et fundament for stadig
indtjening, mens vi samtidig videreudvikler mulighederne for ekspansion,” siger min nye formand, Charlotte Skjold Pedersen, der er Head of Finance &
Strategy, MAN Diesel & Turbo.
Da hun var fundet, udpegede Kvinder I Bestyrelser yderligere to medlemmer, Line Lyst, Head of
Commercial Innovation, LEO Innovation Lab, og
Gitte Albert, Senior Partner, Altrapharma, begge
med supplerende kompetencer
Løbende lederudvikling
”Som leder er det vigtigt at udvikle sig løbende. At
være med i et advisory board er en spændende udfordring. Du får mulighed for at påvirke virksomhedens
strategi på tæt hold, og resultaterne kommer prompte,
når du arbejder som i en vækstvirksomhed i mindre
skala,” siger Charlotte Skjold Pedersen.
”Samtidig får du det strategiske overblik ved at være
med til at træffe beslutninger på alle planer i virksomheden. Jeg er f.eks. blevet udfordret på mine kompetencer i markedsføring.”
Forståelse for virksomheden
Med det ’nye’ advisory board har Vores Marked
fået et godt match i forhold til tidligere.
Navnlig formanden var stærk på business-to-business, men Vores Marked er en business to consumer-virksomhed, og det skal man som advisory
board-medlem havde forståelse for og interesse i.
Det har det ’nye’ advisory board.
Dertil er der en god dynamik i gruppen. Vi supplerer hinanden godt og er alle entusiastiske om
Vores Marked. Advisory boardet deltager ofte i de
arrangementer, vi holder i Vores Markeds vincafé.
Nu ser vi frem til næste strategimøde. Mulighederne for at ekspandere, bl.a. med en butik mere, er
på agendaen.

