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Vordingborg forvandler
langtidsledige til skatteydere

C H E F R E DA K T ØR E NS BL O G

V E L FÆ R D

Trin for trin fører kommunen ledige
langt fra arbejdsmarkedet gennem praktik og
uddannelse, indtil de efter cirka 2 år er klar til at
tage et job som sosu-hjælper på et af kommunens
plejecentre. Det kræver en investering i starten,
men det sparer enorme summer i længden.

Hvis det ikke virker,
så må vi overgive os til kvoterne.
Nu har vi jo en minister
for både ligestilling og fiskeri
på én gang.
Læs chefredaktørens blog
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Ønsk dig ikke en ny Brexit-afstemning
KOM M E N TA R

Skulle Storbritannien aflyse Brexit
og melde sig ind i klubben igen, ville briterne blive
en stopklods for en hel stribe nødvendige reformer
af EU, vurderer europaredaktør Claus Kragh.
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Succesfuld digital omstilling sker,
når mange aktører spiller optimalt sammen
N Y V IDEN

Hvis den digitale omstilling skal
lykkes, kræver det, at både industriens standarder,
den statslige regulering, den sociale kontrakt og
virksomhedens egen politik spiller med.
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Menneskeministeren

33.000 bestyrelser
er rene herreklubber

I N T E RV I E W

Tommy Ahlers er et menneske, der
tilfældigvis blev iværksætter og siden minister.
Hvis unge skal slappe af med deres egne fejl, må
voksne vise vejen og være mere ærlige om deres
egne uperfekte veje gennem livet, mener han.

Det store billede
S P E C I A L Danmark står over for langt større
udfordringer med at sikre kønsdiversitet i landets
virksomhedsbestyrelser end hidtil antaget. Mange
kvinder og mænd sidder kun i en bestyrelse pga.
af deres blod og ikke deres kompetencer. Andelen
af kvindelige bestyrelsesmedlemmer ser endda ud
til at falde. Store globale trendsættere som Boston
Consulting går forrest i kampen om at rekruttere
kvindelige talenter.
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Undervisning i organisatorisk kreativitet
E R H V E RV S L I V

DArbejdsgiverne efterspørger
mennesker, der kan løse komplekse problemer i en
omskiftelig verden. Sådan nogle uddannes ikke i
auditorier men i kreative rum, mener et forskerhold,
der nu prøver nye undervisningsmetoder af.

De vigtigste pointer
• Hver anden bestyrelse er kun besat af mænd.
• Tal peger på, at antallet af kvinder i bestyrelser
falder.
• Tusindvis af danske selskaber har tante- og onkelbestyrelser.
• Eksperter og topchefer opfordrer til at fokusere
mere på talentmassen.
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Den multikompetente bestyrelse
L EDELSE

Arbejdet med at bestyre en virksomhed
er blevet mere krævende. Erik Rasmussen ridser
fem af de krydspres op, som moderne bestyrelser
befinder sig i.
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Kulturanbefalinger: Om at finde sig selv
S E T, L Æ S T & H Ø RT

AHanne Leth Andersen har
set Peer Gynt tabe drømmene og sælge sin sjæl,
lyttet til Musica Ficta spinde gyldne sangtråde
mellem jazz og italiensk renæssance og læst Ida
Jessens gribende bog Telefon om sårbarhed, skyld
og mulig tilgivelse.

Derfor er det vigtigt
Det er veldokumenteret, at kønsdiversitet skaber
gode resultater på bundlinjen i virksomhederne.
Danmark risikerer derfor at gå glip af vækst og job
ved at holde kvinderne ude af bestyrelseslokalerne.
Vi spilder altså gode kræfter og værdifulde kompetencer, hvis der ikke satses meget mere målrettet på
fødekæden af kvalificerede kvinder.
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Danmarks Radios nye retningssætter
N Y T JOB

Marianne Bedsteds største udfordring
som ny bestyrelsesformand i DR bliver at sætte en
kurs, der kan udvikle den vigtige kulturinstitution
under stort politisk pres.
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CHEFREDAKTØRENS BLOG

Kvinder gider ikke
høre flere undskyldninger

Vi kan ikke være det bekendt. Danmark har en basis af dygtige kvinder, der er klar til
direktør- og bestyrelsesposter i langt større omfang, end de får mulighed for i dag.
K O M M E N TA R

Å

h, nej. Nu igen. Vi har lige vendt et blad til
et nyt år 2019. Og vi er stadig ikke kommet
nærmere en rimelig kønsbalance i virksomhedernes bestyrelser og på topposterne i
dansk erhvervsliv. Ja, faktisk løber udviklingen nærmest baglæns. Og det er de samme søforklaringer og argumentationer, som kører i ring år efter år.
Har vi virkelig råd til i danske virksomheder at smide
så meget god ledelseskraft væk, hænge så meget fast i
gamle kønsroller og traditionel tænkning og undlade at
gøre brug af så mange nyttige bestyrelseskompetencer?
Kvindelige ledere gider ikke høre flere undskyldninger.
I 56 procent af bestyrelserne i Danmark er der nul
kvinder. Ud af samtlige bestyrelsesposter registreret i
CVR-registret er kun hver femte en kvinde, og langt hovedparten af de 25.000 kvindelige bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelser i kraft af familiebånd. Tilmed ser
det ifølge Mandag Morgens analyse ud til, at andelen af
kvinder i bestyrelserne falder. Bedre ser det ikke ud med
kvinder på direktør-topposter i virksomhederne. Andelen af kvinder på topposter er ifølge Danmarks Statistiks
helt nye undersøgelse generelt betragtet på 15 procent,
men taler vi om selskaber med mere end 50 ansatte, er
procentdelen pinlige 8 procent. Danmark er ikke bare
bagud med en mere lige kønsfordeling på topposter i
forhold til de øvrige nordiske lande. Vi ligger også under
OECD-gennemsnittet.

Lisbeth Knudsen
Tværgående chefredaktør,
Mandag Morgen og Altinget

tvinges inden 2021 af en ny californisk lov til at se sig om
efter kvinder til deres bestyrelser. Og flere lande kigger
nu på også at stille krav til en kønsfordeling på direktionsplan. Har lovene haft en effekt? Ja. De har fået virksomhederne til at fokusere på problemet og handle.
I ÅREVIS HAR VI GANG PÅ GANG fået analyser i Danmark, som viser, at årsagen til den sløje ligestilling på
erhvervslivets magtpositioner i stadig er ritualiserede
kønsrollemønstre, som bare kører videre generation efter generation. Det er virksomhedskulturer, der proppe
rmænd og kvinder i forskellige kasser – økonomi og topledelse til mændene, og HR og kommunikation til kvinderne. Det er opfattelsen af lederrollen og ledelsesopgaven, som trænger til modernisering. Spørgsmålet er, om
bestyrelsernes handlekraft på det her punkt ændrer sig,
før det enten bliver et lovkrav eller et krav fra aktionærer
og kunder, at der bliver en mere lige kønsfordeling.
Både virksomheder og mange kvindelige chefer har
det sådan, at kvoter er noget for fisk og ikke for mennesker. Men nu går den ikke længere. Så her er en appel til
aktionærer og kunder i børsnoterede virksomheder: Gør
kønsbalancen i bestyrelser og topledelser til et krav på
næste generalforsamling. Det er god business, hvis man
vil sikre fremtidens bedste talenter, resultater og kunder.
Og til kunderne: Stem med fødderne og vælg de virksomheder fra, som ikke har en plan og et mål for at rette
op på den skæve kønsbalance.
Hvis det heller ikke virker, når vi skriver 2021, så må vi
overgive os til kvoterne. Nu har vi jo en minister for både
ligestilling og fiskeri på én gang. De af os, der stadig har
en skepsis over for den slags lovgivning, kan overbevises
om, at det er den eneste vej til at nytænke bestyrelses- og
toplederarbejdet. Hvorfor? Fordi al forskning efterhånden peger i retning af, at diversitet i ledelse og bestyrelse
giver de bedste resultater og den bedste, mest innovative
virksomhedskultur. Skulle det ikke være grund nok at
sikre væksten i Danmark i fremtiden? •

I ÅREVIS HAR HEADHUNTERE og virksomhedsledere
vredet hænder og sagt, at det er fødekæden, den er gal
med, når vi taler om bestyrelsesposterne. Hvis man helst
vil rekruttere kvindelige kandidater fra den gruppe, der
har prøvet at være CEO, CFO eller COO i en virksomhed,
og når der ikke er mange kvinder, der opnår de poster,
så kommer der heller ikke mange i bestyrelserne. Selv
om det sikkert kunne være forfriskende også med andre kompetencer, så har det sin rigtighed, at erfaringer
fra topledelse i andre brancher er særdeles nyttige i bestyrelsesarbejdet. Men når nu det er bestyrelserne, der
ansætter på direktør-topposterne, så kunne man jo selv
tage et aktivt ansvar for at holde fødekæden i orden. Det
sker bare ikke. Måske fordi det er de mande-overfyldte
bestyrelser, der så skal begynde at vælge de kvindelige
topledere i større udstrækning.
I årevis har vi drøftet for og imod kvoter. I mange
lande er der som i Danmark ikke-bindende mål for børsnoterede virksomheder. Men efterhånden har en række
lande, bl.a. Norge, Island, Holland, Tyskland, Frankrig og
Spanien, en direkte lovgivning om kvindekvoter på 30 eller 40 procent i de børsnoterede bestyrelser.
Facebook, Apple og Googles moderselskab, Alfabet,

—
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Fra kø på jobcenteret
til job på plejecenteret
Hvis der investeres i det enkelte menneske, kan langtidsledige blive til kvalificeret arbejdskraft
på de plejecentre, der ellers har svært ved at rekruttere. Vordingborg-modellen har så gode
resultater, at 16 andre kommuner nu kopierer den.

Jens Reiermann
jre@mm.dk

Vordingborgs trappemodel
går ud få – trin for trin – at
hjælpe langtidsledige på
kontanthjælp ind i et job
som faglært SOSU-hjælper.

V E L FÆ R D

E

n af landets mindre kommuner, Vordingborg, har bygget
en trappe, der fører langtidsledige borgere direkte fra kontanthjælp til et arbejde som
SOSU-hjælper i et af kommunens plejedistrikter. 10 ud af de 13 deltagere på det
første af de i alt seks hold, er nået i mål
og deltagerne på de næste hold er godt
på vej.
Det er borgere som Carmen Pedersen
og Jeannette Kristensen, der hver især
kan fortælle om en succes, ingen af dem
havde forestillet sig for bare to år siden.
Selv om de er så forskellige, som mennesker kan være, havde de tilsammen
modtaget kontanthjælp i mere end ti år.
Lige præcist derfor tilhørte de den gruppe
borgere, der ofte bliver hængende i systemet. Her afløser den ene virksomhedspraktik den anden, og den ene måned
uden arbejde følger den anden.
“Jobcenteret og vi undrede os over,
hvorfor næsten ingen borgere kom videre
fra virksomhedspraktik og i job med løntilskud eller i et almindeligt arbejde. Vi
har jo et kæmpebehov for at rekruttere
nye medarbejdere i ældreplejen,” siger ældrechef Susanne Johansen.
Vordingborg-modellen blev løsningen.
Den kobler de langtidsledige borgeres behov for at få et job og den stigende mangel
på SOSU-hjælpere og de lidt højere uddannede SOSU-assistenter.
Modellen består af kendte elementer fra jobcentrenes verden. Der er virksomhedspraktik, job med løntilskud og
uddannelser for voksenlærlinge. Men
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Vordingborgmodellen i tal
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De første hold er ved at nå
målstregen: 10 ud af 13 er
nået hele vejen fra langtidsledig til enten job med
løntilskud, ufaglært arbejde
i kommunen eller færdiguddannet SOSU-hjælper med
fast arbejde.
Endnu 2 er klar til job, når de
afslutter deres uddannelse
om nogle måneder.
Før

10

pct.

…af de, der startede i traditionel virksomhedspraktik i
Vordingborg fik ansættelse
med løntilskud eller i ordinært, ufaglært job
Nu

90

pct.

… af de, der startede i virksomhedspraktik i Vordingborgs trappemodel er i ansættelse med løntilskud eller
i ordinært, ufaglært job
Kilde
mune.

Vordingborg Kom-

—
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Vordingborgmodellen sætter de kendte
elementer ind i et forløb, der trin for trin
løfter de langtidsledige. Se figur 1.
Forskellen mellem traditionelle praktikforløb på jobcentrene og det nuværende helt målrettede forløb, som kommunen
med en vis stolthed kalder Vordingborgmodellen, er markante. Se tekstboks.
“Det et af de få tilfælde med et ægte
win-win. Vi hjælper hinanden og bakker
som arbejdsgiver op om deltagerne ude på
de enkelte plejecentre. Og så er det også
en investering, der lønner sig for os,” siger
Helle Linnet, der er Social og Arbejdsmarkedsdirektør for Vordingborg kommune
og altså den øverste leder for de to dele af
den kommunale forvaltning, jobcenteret
og ældreplejen, der samarbejder om Vordingborg-modellen.
På rejse til et job

Carmen Pedersen har allerede taget alle
trinene op til et arbejde som SOSU-hjælper. Om en måned afslutter Jeannette Kristensen sin uddannelse.
Carmen Pedersen har arbejdet som
“udkørende” eller det, som i folkemunde
kaldes hjemmehjælp siden marts 2018.
Hun er nået fra bund til top ad Vordingborg-modellens trappe.
Hendes vej har været lang, også i
geografisk forstand. Hun er født i Phillippinerne og er som mange af hendes
landsmænd ikke helt så høj som de fleste danskere. Til gengæld har hun en helt
fantastisk energi. Fra det øjeblik hun satte
fod på dansk jord, ville hun bare have sig
et arbejde.
Og den første nedslående oplevelse i
Danmark var, at det kunne hun ikke få.
Hun kunne ikke tale dansk godt nok
og så havde hun ikke de kompetencer, der
var brug for.
“Jeg sagde, at jeg gerne ville arbejde,
men det første jeg fik at vide var, at så
skulle jeg tage en 9. klasse. Dengang troede jeg, det ville tage mange år, før jeg ville
få et arbejde,” siger hun.
Men sådan kom det ikke til at gå.
Carmen Pedersens sagsbehandler på

›

Trappe fra langtidsledighed til SOSU-job
Vordingborgmodellen, trin for trin

Job som
sosuhjælper
Uddannelse

Fuld løn

Voksenlærling
Job (ufaglært)

Ordinær løn
Job (ufaglært)

Løntilskud
Skole/AMU

Ulønnet
Praktik

Ulønnet
4-26 uger

4 uger

13 uger

225-1248 timer

80 uger

Figur 1 — Jobcenter og ældrepleje samarbejder om forløb, hvor langtidsledige ikke bare sendes af sted, men må søge
om at deltage.
KILDE — Vordingborg Kommune.

Der er
en holdning og
en kultur, der
vil det her – og
så er det en
investering.

Vi motiverer dem, der
er allerlængst
fra arbejdsmarkedet. Hvis
de kan og vil.

Nogle
af de borgere, der har
brug for et
arbejde, får
det hos mig.

Helle Linnet
Social- og arbejdsmarkedsdirektør

Susanne Johansen
Ældrechef

Ulla Vinkel Krøger
Leder, Distrikt Rosenvang

Det her er
min vej. Jeg kan
lide mennesker,
og for mig er det
vigtigste at lytte,
når de fortæller
deres historie.
Foto

Arthur Cammelbeeck

Jeg har
fundet min
plads – og det
er her. Bare
rigtig mange
andre får den
mulighed.

Carmen Pedersen
Sosu-hjælper fra 1. marts 2018

—
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Arthur Cammelbeeck

Jeannette Kristensen
Sosu-hjælper pr. 10. marts

›

jobcentret opfordrede hende til at flytte
timerne på sprogskolen fra dag til aften
og så ellers skrive en ansøgning om at
komme med på Vordingborg-modellens
første hold.
For det hele begynder med en ansøgning.
“Vi fortæller borgerne hvilke krav, de
skal leve op til, og hvordan de bliver hjulpet, men de skal selv ville og ønske det,”
siger Susanne Johansen, ældrechef i Vordingborg Kommune.
Og derfor begynder det hele med en
ansøgning. Borgeren skal vise, at han eller hun virkelig vil tage turen op ad trappen. Den tilgang præger hele forløbet.
“Hvis ikke borgeren møder op og er til
stede under virksomhedspraktikken, så
må de nøjes med virksomhedspraktikken. Undervejs evaluerer vi trin for trin,
hvordan det går,” siger hun.
Carmen Pedersen blev meget, meget
glad for sagsbehandlerens opfordring.
“Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville
søge. Jeg vil gerne lære mere. Det vil jeg
stadigvæk, men lige siden jeg blev færdig,
har jeg nydt at gå på arbejde, så det med
at uddanne mig videre fra SOSU-hjælper

og måske blive SOSU-assistent må vente
lidt,” siger hun.
Job overskrider grænser

Lige før jul bestod Jeannette Kristensen
den sidste faglige eksamen på uddannelsen til SOSU-hjælper. Nu mangler en måneds praktik før hun fra og med 10. marts
kan kalde sig uddannet SOSU-hjælper.
Før Jeannette Kristensen begyndte på
Vordingborg-modellen, havde hun været
på kontanthjælp i 8 år. Og det var der en
god grund til. Jeannette Kristensen har
det, lægerne kalder en godartet tumor.
Den sidder i hjernen lige ved siden af hukommelsescenteret.
“Jeg kunne næsten ingen ting og havde
hele tiden hovedpine. Jeg så alle mine
venner komme i gang med deres uddannelse og deres arbejdsliv. Det var så frustrerende,” siger hun.
Og så, endelig, blev hun tilbudt den
operation, der vendte op og ned på hendes liv.
“Jeg blev opereret og fik det bare så
godt, at bare ville i gang,” siger hun.
Det var bare en ting, hun ikke ville
være. Det var arbejdet som SOSU-hjælper.

“Det var meget grænseoverskridende
for mig bare at tænke på et job som SOSUhjælper. Det er meget intimt at skulle vaske borgerne forneden,” siger hun.
Men vejlederen på jobcenteret opfordrede alligevel Jeannette Kristensen til at
søge og så lade de første ugers virksomhedspraktik afgøre, om det var noget for
hende.
“Vejlederen sagde, at nu gør du det. Det
er også det, der skal til: Det der lille skub.
Og så blev jeg overrasket over, hvor hurtigt, jeg vænnede mig til det. Den intime
vask er bare en lille ting i mit arbejde med
de ældre,” siger hun.
Jeannette Kristensen begyndte på hold
2 og vil til februar være en af de første fra
det hold, der har taget alle trinene op til
og med uddannelsen.
“Jeg håber, kommunen vil fortsætte
med det her projekt. Jeg har i hvert fald
fundet min plads, og det er her,” siger hun.
De 16 andre kommuner i Region Sjælland besluttede på et møde i Kommunernes Kontakt Råd (KKR) i slutningen af
sidste år helt som i Vordingborg at lede
efter potentielle SOSU-hjælpere blandt
langtidsledige borgere •

Det bedste er, når jeg
er med til at få folk til at vokse
INTERVIEW
I Vordingborg har distriktsleder Ulla Krøger fundet en model, der får tre ud af fire langtidsledige i
job efter praktik. “De skal vide, at der er brug for dem,” siger hun.
V E L FÆ R D

L

ige nu tager 6 borgere trin for trin trappen fra langtidsledighed til et job som uddannet sosu-hjælper på plejecenteret og eller som udekørende – det, der engang hed
hjemmehjælper – i Distrikt Rosenvang i Vordingborg
Kommune.
Ulla Krøger har som distriktsleder “ansat” alle seks. De har
alle været til samtale om først at komme i virksomhedspraktik,
og efter et ca. 2-årigt forløb har de gennemført uddannelsen og
kan træde ind i hendes team på lige vilkår med andre medarbejdere.
Siden det første hold på 13 langtidsledige gik i gang med Vordingborg-modellen tilbage i 2016 er 94 kommende sosu-hjælpere startet, 14 af dem i distrikt Rosenvang.
Som den nærmeste leder får Ulla Krøger Vordingborgmodellen til at lykkes. Da Mandag Morgen besøger Rosenvang, står hun
på trappen udenfor og vinker. Den historie vil hun bare fortælle.
Hvad er det vigtigste for, at borgerne lykkes?
“De vigtigste er, at indsatsen er håndholdt. De fleste har været
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Foto

Arthur Cammelbeeck

uden for arbejdsmarkedet i mange år og skal lære, hvad det vil
sige at gå på arbejde. De skal også vide, at der er brug for dem,”
siger hun.
Og det fortæller Ulla Krøger gerne. For der er brug for dem.
Selvom det lyder som en selvfølgelighed, at man skal møde på

6
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Foto

Arthur Cammelbeeck

Distrikt Rosenvang yder pleje til 300 borgere som her på plejecenteret eller hjemme hos borgerne selv. Det beskæftiger 130
medarbejdere.

arbejde samtidig med kollegerne, kan der være lang vej fra et liv
på kontanthjælp til et arbejde, hvor man rent faktisk møder ind
kl. 7.00 om morgenen, hver dag – i en hel arbejdsuge.
“Hvis man har været på kontanthjælp i 10 år og ligget i sin
seng til ud på formiddagen, fordi der ikke var noget at stå op til,
kan man ikke bare møde kl. 7.00. Derfor handler det først om at
finde ud af, hvornår borgeren er mest frisk, og hvis det er kl. 10,
ja så begynder vi kl. 10,” siger hun.
Derfor kan en virksomhedspraktik begynde sent og have
korte arbejdsdage på måske 3 eller 4 timer og en tilsvarende kort
arbejdsuge på 3 dage.
Det begynder med tre arbejdsdage på 3 eller 4 timer, hvad så med
de 37 timer?
“Vi starter langt nede og bygger op og går aldrig baglæns. Hos
mig får borgerne næsten hver dag en succesoplevelse. Det er meget dejligt. Så bliver man glad og bliver motiveret til at fortsætte,”
siger hun.
De fleste af deltagerne har været i virksomhedspraktik mange steder, før de søgte om at deltage i Vordingborgmodellen og
f.eks. kom i virksomhedspraktik hos Ulla Krøger.
“De kender jo godt rumlen. Men her står de til ansvar over for
mig. De arbejder her hos mig, og de har fået lov til at være her
hos mig. Det er meget, meget vigtigt, at det er sådan. Jeg siger til
dem, at jeg kun vil investere i dem, hvis de vil noget her hos os.
Hvis ikke de vil noget, vil jeg ikke bede mine medarbejdere om
at bruge tid på dem og hjælpe dem med oplæringen,” siger hun
og fortsætter:
“Man kan godt blive lidt overrasket. Vejen til et job er noget
længere, end man forestiller sig. Men hvis man ikke forstår det,
så dropper de ud, for de kan ikke. Det er ikke uvilje, men de kan
ikke,” siger hun.

—

Så ja, forløbet hos Ulla Krøger er meget håndholdt.
“Jeg har mange samtaler med borgerne undervejs i forløbet.
Nogle gange er det helt uformelt, hvor vi møder hinanden på
gangene, og nogle gange er det helt formelt, hvor vi aftaler en
tid og mødes på mit kontor,” siger hun.
På kontoret taler Ulla Krøger f.eks. om, om deltagerne kan
fortsætte på næste trin i forløbet. Efter en virksomhedspraktik, der kan vare fire uger, men i mange tilfælde forlænges til 13
eller måske 26 uger, er spørgsmålet, om deltageren kan komme med på fire ugers specialdesignet AMU-kursus, hvor alle
eleverne i klassen kommer fra Vordingborgmodellen.
“Vi vil kun betale for AMU-kurset, hvis deltagerne gerne vil
være her, og de vel at mærke har vist, at de kan møde til tiden
og være her 37 timer om ugen,” siger Ulla Krøger.
Når de begynder på skoleopholdet, skifter deltagerne stillingsbetegnelse. “De ikke længere ledige, når de går i skole, og
så taler vi i stedet om, at de er på vej til en uddannelse. De får
en ny stillingsbetegnelse,” siger hun.
Trin for trin og med mange små greb er Ulla Krøger med til
at løfte borgere, som i mange andre situationer ikke ville være
kommet videre.
… det vigtigste for dig som leder?
“Det bedste som leder er at få folk til at vokse. Det får jeg
energi af. Når der er nogen, der tror, at de ingenting kan, og
efter noget tid hos mig går rundt med armene over hovedet, så
bliver jeg glad” •
jre

Distrikt Rosenvang hjælper ca. 300 ældre borgere på plejecentret
og i den tilknyttede hjemmepleje. Distriktet beskæftiger 130 medarbejdere. Den største medarbejdergruppe er sosu-hjælperne.

7

—

100 danske bestyrelsesposter
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Besat af kvinder

• Hver anden bestyrelse er kun besat af mænd.
• Tusindvis af danske selskaber har tante- og onkelbestyrelser.

• Tal peger på, at antallet af kvinder i bestyrelser falder.
• Eksperter og topchefer opfordrer til at fokusere mere
på talentmassen.

33.000 danske
virksomhedsbestyrelser
består kun af mænd
Danmark har over 60.000 virksomhedsbestyrelser. Over halvdelen af dem består kun af mænd.
Det viser den hidtil største kortlægning af landets bestyrelser. Andelen af kvinder ser endda ud
til at falde. Fokus skal flyttes fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen, opfordrer eksperter.

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

LEDELSE

M

ange års kamp for at få
kvinder ind i bestyrelserne er slået fejl.
Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56
pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – må kigge
langt efter kvinder rundt om bordet, når
de holder møder. De består kun af mænd.
Hver dag året rundt bliver der i snit
besat 100 bestyrelsesposter i Danmark.
Men stik imod de politiske intentioner og
talrige skåltaler om større kønsdiversitet i landets bestyrelser, ser udviklingen
ud til at gå i den forkerte retning. Meget
overraskende ser andelen af kvinder ud til
at falde i de danske bestyrelser, på trods
af at der nu er lavet regler om måltal for
kvinder i landets største virksomheder.
Det er blot nogle af de opsigtsvækkende konklusioner, som fremgår af den første kortlægning nogensinde af sin art af
landets over 60.000 virksomhedsbesty-

Vi skal flytte
fokus til fødekæden
og talentmassen...
Ellers bliver problemet aldrig løst.
Tau Steffensen
Senior partner i AIMSInternational Denmark

relser. Opgørelsen er lavet af headhunter
og senior partner Tau Steffensen fra det
globale headhunter- og rådgivningsfirma
AIMS International Denmark på baggrund af registerdata.
“Hvis vi skal have flere kvinder ind i
bestyrelserne, skal vi have flyttet fokus
fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen. Vi skal se meget mere målrettet
på hele pipelinesituationen, og hvordan
det beskedne antal kvindelige bestyrelseskandidater kan forøges markant. Ellers bliver problemet aldrig løst,” siger Tau
Steffensen.
Der findes også rene kvindebestyrelser. Men det hører til undtagelserne. Kun
824 af alle bestyrelser – svarende til 1. pct

—
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– er rene kvindebestyrelser. Heraf havde
over halvdelen af dem – hele 442 – kun et
enkelt bestyrelsesmedlem.
Kvinder på hver 5. post

Den omfattende kortlægning bygger på
data fra Erhvervsstyrelsens CVR-register.
Den giver for første gang det fulde billede af sammensætningen i alle landets
over 60.000 danske virksomhedsbestyrelser med tilsammen godt 200.000 bestyrelsesposter, når man ser bort fra de
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Se figur 1 på side 10.
Kortlægningen omfatter både de lovbestemte bestyrelser i aktieselskaberne
og de mange frivillige bestyrelser i anpartsselskaber, partnerselskaber, fonde
mv. Dermed giver den ny viden og kan bidrage til at nuancere debatten om mangfoldigheden i de danske bestyrelser.
Tallene viser, at ud af de 98.000, som i
dag er medlem af en virksomhedsbestyrelse i Danmark og har bopæl her i landet, er 25.000 af dem kvinder – svarende
til 26 pct.
Langt de fleste kvinder har kun én bestyrelsespost hver, mens mændene oftere
sidder i flere bestyrelser. Så når man tæller op, hvor mange stole i bestyrelserne
der er besat med kvinder, ryger kvindernes andel helt ned på 20 pct. af alle bestyrelsesposter.
Steen Hildebrandt, professor emeritus i
organisations- og ledelsesteori på Aarhus

›

Universitet og adjungeret professor ved
CBS og Aalborg Universitet, mener, det er
beskæmmende, at andelen ikke er højere.
“Det er meget kritisabelt, at der ikke
er flere kvinder i bestyrelserne. Nu har vi
talt om det i så mange år. Det burde være
en selvfølge, at de dygtigste og mest kompetente kvinder sad i bestyrelserne, som
så nu i stedet ofte er repræsenteret ved
nogle ringere mænd. Konsekvensen er,
at bestyrelserne træffer ringere beslutninger og har vanskeligere ved at skabe
værditilvækst,” siger Steen Hildebrandt.
Andelen af kvinder falder

Trods de mange gode intentioner om at
få flere kvinder ind i bestyrelserne, så vi-

ser den nye kortlægning overraskende, at
andelen af kvinder i landets bestyrelser
ligefrem ser ud til at falde.
Headhunter Tau Steffensen er dykket
ned i alle de 35.500 bestyrelsesposter, der
blev besat på et tidspunkt i løbet af 2017.
Hans gennemgang viser, at langt, langt de
fleste blev besat af mænd.
I gennemsnit blev der besat næsten 100
nye bestyrelsesposter i Danmark hver eneste dag hele året. Kun 16 ud af de 100 nye
bestyrelsesmedlemmer var kvinder. Det
er ikke engang nok til at holde den nuværende kønsfordeling, hvor kvinderne trods
alt udgør 20 pct.
Stik imod de politiske intentioner og
regler om måltal ser udviklingen altså

nu ud til at gå i den forkerte retning. Hvis
bestyrelsesformænd og direktioner også
fremover vælger endnu færre kvinder til
de nye poster, så vil de kommende års bestyrelser få en endnu større ubalance.
“Vi skal passe på med at drage forhastede konklusioner. Jeg har kun data for et
år, og de kan bero på et tilfældigt udsving.
Men hvis der er tale om en generel tendens
med færre kvinder i bestyrelserne, kan det
være, fordi man er ved at gøre op med tantebestyrelsesmedlemmerne. Og så har vi
kun set toppen af isbjerget. Så vil vi over
de næste fire-fem år se tusindvis af kvinder forsvinde, og der er ikke andre kvinder
til at erstatte dem,” siger Tau Steffensen og
henviser dermed til de tusindvis af danske

Den skæve kønsfordeling i danske bestyrelser
1. Hvor mange rene mande- og kvindebestyrelser er der?, pct. og antal

2. Hvor mange kvinder sidder der
i de blandede bestyrelse?, pct.

3. Hvor mange bestyrelsesposter er
besat af en kvinde?, pct. og antal
Køn ikke kendt: 1 pct. / 1.094

71

43 pct.

20 pct.

56 pct.

36.254

25.732

79 pct.

24
33.455

147.673

5
1

2

1

3

>3

Antal kvinder

1 pct.
824

4. Hver fjerde bestyrelsesmedlem
er kvinde ...

Køn ikke kendt: 1 pct.

1. ... men kun hver sjette nyudnævnte (2017) bestyrelsesmedlem
er kvinde, pct. og antal
Køn ikke kendt: 2 pct. / 595

1. Flere kvinder end mænd sidder
kun i én bestyrelse, pct.

77
64

26 pct.
16 pct.
5.636

74 pct.

31

82 pct.

22
4
29.300
1

2-5

1

6-10

1 0

0 0

11-20

>20

Antal bestyrelser

Figur 1 — Danmark har 33.455 virksomhedsbestyrelser med kun mænd rundt om bordet. Kvinder sidder kun på hver 5.
af bestyrelsesposterne. Og af de over 35.000 bestyrelsesposter, der blev besat i 2017, tegnede kvinder sig kun for 16 pct.
KILDE — Tau Steffensen på baggrund af dataudtræk fra Erhvervsstyrelsens CVR-register.
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bestyrelser, der i dag er besat med f.eks.
ejerens hustru eller andre familiemedlemmer. Se artikel side 16.
Ifølge Danmarks Statistiks nye officielle opgørelse over medlemmer af bestyrelser og direktioner i Danmark, har
virksomhederne i dag tilsammen 183.800
direktionsposter. Af dem sidder kvinderne kun på 26.900 – svarende til 15 pct. –
mens mændene sidder på 155.100 poster.
Opgørelsen sondrer dog ikke mellem
direktionsposter og direktionsmedlemmer. Nogle mænd og kvinder har mange
direktionsposter. Derfor er det samlede
antal kvindelige direktionsmedlemmer
væsentlig lavere end de 26.900.
Fødekæden er nøglen

Topchefen i den amerikanske konsulentgigant Boston Consulting Group, danske
Mai-Britt Poulsen, har gennem flere år
været en markant stemme i debatten om
kvinder i ledelsen. Hun opfordrer også til
at fokusere mere på fødekæden af kvindelige talenter, hvis antallet af kvinder i landets bestyrelser skal op.
“Antallet af kvindelige ledere i erhvervslivet har ikke rykket sig de sidste 10
år. Derfor skal vi fokusere mere på fødekæden. Hvis vi ikke styrker pipelinen af kvalificerede kvindelige erhvervsledere, skal
vi heller gøre os håb om at forbedre antallet af kompetente kvinder i bestyrelsen. Vi
kommer bare til at tilføje kvinder i besty-

relser, som ikke er kvalificeret til det. Det
har ingen gavn af,” siger Mai-Britt-Poulsen.
Hun er netop blevet forfremmet og er nu
en del af topledelsen i Boston Consulting
Group med titel som global Chief of Staff for
de 18.000 medarbejdere rundt omkring i
verden. Læs hele interviewet med hende på side 14.
Et af de 33.000 selskaber uden en kvinde i bestyrelsen i dag er Altinget, som ejer
Mandag Morgen. Men det bliver formentlig ændret i det nye år, oplyser ejer og bestyrelsesformand Rasmus Nielsen.
“Det er bedst, at begge køn er repræsenteret i en bestyrelse, selv om det kun er ét
af flere kriterier, og derfor aldrig må være
et absolut krav - hverken fra samfundets
eller den enkelte ejers side. Vi forventer at
udvide bestyrelsen i 2019, og på min bruttoliste over kandidater står der fire navne,
der alle er erhvervskvinder. Så vi regner
med at få orden i penalhuset, inden valgåret er gået. Og i øvrigt er tre ud af fire i vores
redaktionsledelse kvinder, så alt i alt kan
vi godt være med,” siger Rasmus Nielsen.
Danmarks store dilemma

Debatten om kønsdiversitet har foreløbig ført til, at lande som Norge, Tyskland,
Frankrig, Italien, Belgien og Island har
indført kvoter for kvinder i bestyrelsen.
Kvoterne ligger typisk på 30-40 pct. Det er
der ikke politisk flertal for i Danmark. Her
har Folketinget nøjedes med at pålægge

de 1.600 største danske virksomheder at
opstille måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen i forsøg på at få mindst 40 pct.
kvinder ind i bestyrelsen.
Tau Steffensen mener, at Danmark står
over for enorme udfordringer de kommende år for at indfri målet om flere kvinder
i bestyrelsen, uanset hvilket paradigme vi
vælger.
“Vi kan vælge den ene vej og ønske, at
diversiteten skal være så stor som muligt
uanset kvaliteten. Det betyder, at vi har en
kultur og et rekrutteringssystem til bestyrelser i Danmark, der måske ikke er helt
perfekt, men hvor trods alt 44 pct. af alle
danske bestyrelser har et kvindeligt islæt,
og hvor 26 pct. af alle bestyrelsesmedlemmer er kvinder,” siger Tau Steffensen og
definerer hurtigt den anden vej.
“Vi kan også vælge den anden vej drevet
af en kompetenceagenda. Så står vi over
for et meget større problem. Vi skal reelt
acceptere, at mere end 20.000 kvindelige
bestyrelsesmedlemmer bør udskiftes med
mere kompetente personer. Da vi ikke bare
tilnærmelsesvis har så mange kvindelige
direktører med de krævede kompetencer,
vil det betyde, at flertallet af disse poster
vil gå til mænd, og at kvindeandelen i danske bestyrelser dermed vil falde dramatisk. Og derfor er det så vigtigt at få flyttet
fokus fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen for at sikre flere egnede kandidater,” siger han •

TO GODE R ÅD FR A

Birgitte Brinch Madsen
Bestyrelsesformand i RUM, Hovedstadens Letbane, Oreco og Intech
International.

Hvad er dit bedste råd til kvinder, som gerne vil have en
bestyrelsespost?

Gør dig klart, hvad du kan bidrage med i en bestyrelse, dvs. hvad er
dine kompetencer og erfaring.
Man skal kunne svare på spørgsmålet “Hvorfor skal lige du med i
netop denne bestyrelse?”
Hvordan får man flere kvinder ind i virksomhedsbestyrelserne?

Ved at få flere kvindelige topledere og dermed et større kandidatfelt.
Derudover skal fortsat politisk fokus sikre løbende opmærksomhed
på de mange dygtige kvindelige ledere og kvindelige
bestyrelseskandidater, der findes. Derudover fortsat krav om mål for
diversitet på ledelsesniveau i virksomheder.
Erfaring

• +10 års bestyrelseserfaring
• Har siddet i 15 bestyrelser
• Sidder p.t. i bestyrelsen i 9 selskaber
• Er p.t. bestyrelsesformand i 4 selskaber
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Mette Dyhr

Direktør virksomhedspartnerskaber & innovation, UNICEF
Danmark.

Hvad er dit bedste råd til kvinder, som gerne vil have
en bestyrelsespost?

Ligesom en leder bør have et personligt
ledelsesgrundlag, må man som bestyrelsesmedlem
reflektere over ens rolle, værdier og kompetencer
i bestyrelseslokalet. Lav så en ambitiøs plan; sæt
mål, konkretiser kompetencer, kortlæg interessante
bestyrelser, kommuniker dit mål, vær modig og udnyt
dit netværk.
Hvordan får man flere kvinder ind i
virksomhedsbestyrelserne?

Jeg tror på markedskræfterne, selv om de ikke altid er
så agile som ønskeligt. Kvinderne må gøre sig mere
synlige, række hånden op og udnytte netværket. Og
være bevidste om netværket, dets sammensætning,
kompetencer og styrker - de rene kvindenetværk gør
det ikke alene.
Erfaring

• 6 års bestyrelseserfaring
• Har siddet i 5 bestyrelser
• Er p.t. medlem af 4 bestyrelser

TO GODE R ÅD FR A

Camilla Ley Valentin
CCO & medstifter, Queue-it.

Hvad er dit bedste råd til kvinder, som gerne vil have en bestyrelsespost?

Kommuniker i dit netværk, at du gerne vil indlede en bestyrelseskarriere. Fortæl
det og skriv det evt. også på din LinkedIn-profil, hvor du også skal fremhæve,
hvilke af dine kompetencer du mener er særligt relevante i bestyrelsessammenhæng. I mit tilfælde er det eksempelvis, at jeg har erfaring med digitalisering,
entrepreneurship og forretningsudvikling. Overvej et opslag på LinkedIn, hvor
du uddyber, hvorfor du gerne vil bidrage til andre virksomheders bestyrelser. Det
kan være grænseoverskridende, men jeg har set det give overvældende resultater.
Hvordan får man flere kvinder ind i virksomhedsbestyrelserne?

Det vigtigste for formanden og direktionen, som jo er dem, der skal have kvinderne ind, er at overveje, hvorfor det vil være godt med (flere) kvinder i netop den
virksomheds bestyrelse. Det er almindeligt kendt og anerkendt, at diversitet skaber bedre resultater, men der kan være yderligere årsager til, at det giver mening
i det konkrete tilfælde, og de skal frem i lyset. Blandt andet, at virksomheden
ønsker kundedemografien afspejlet i bestyrelsen, for eksempel hvis man udvikler et produkt, som især henvender sig til kvinder. Eller hvis man har mange
kvindelige ansatte og kan se en værdi i, at de kan genkende sig selv i bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen er en vigtig og synlig del af virksomhedens ansigt
udadtil, og det kan bruges aktivt, hvis man har tænkt diversitet ind.
Erfaring

• 10 års bestyrelseserfaring
• Har siddet i 9 bestyrelser
• Sidder p.t. i 5 bestyrelser
• Har både været formand og menigt medlem
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Kom til morgenmøde
hos Mandag Morgen
Årtiers sociale indsatser har fejlet, når det gælder langtidsledige, hjemløse og andre langt fra
arbejdsmarkedet. Måske fordi vi har overset det allervigtigste: Folks egne drømme om et bedre liv.
Tager man udgangspunkt i dem – og bakker dem op med støtte og kolde kontanter,
så kan der ske små mirakler, der både redder liv og kommunal økonomi.
Mandag Morgen har inviteret to kommuner til at fortælle, hvorfor de tror, det kan betale sig at
investere i socialt udsattes drømme og til at dele deres foreløbige erfaringer med, hvad der virker.
Det sker mandag d. 14. januar kl. 8.00-9.00, hvor Jens Reiermann, Mandag Morgens
velfærdsredaktør, interviewer Helle Linnet, Social- og arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg
Kommune og Hans Andersen, teamleder for Job og Social i Lejre Kommune.
Kom og start din dag sammen med os og oplev Mandag Morgen live.
Morgenmødet foregår hos Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K.
Arrangementet er gratis for Mandag Morgens abonnenter. Tilmeld gerne på mm.dk/morgenmoede.

“Her bliver lederne målt
på evnen til at opdyrke
kvindelige ledertalenter”
INTERVIEW
Boston Consulting Group måler ledere på deres evne til at rekruttere kvindelige talenter og
skabe diversitet. Mindst 40 pct. af alle nyansatte skal være kvinder.
“Vi har nogle kontorer i USA, hvor vi nu er over de 50 pct. I
Danmark ligger vi under de 30 pct. Men vores mål om mindst
40 pct. kvinder har tvunget rekrutteringspartnere i de forskellige lande til at se på, hvilke universiteter, hvilke studielinjer og
hvilke fag der har kvindelige talenter, og så er vi begyndt at henvende os meget mere målrettet til dem i vores rekruttering,” siger
Mai-Britt Poulsen.
Lederne i Boston Consulting bliver også målt på, hvor gode de
er til at udvikle flest mulige kvindelige talenter, og bliver stillet
til ansvar, hvis de ikke leverer varen. Hvert landekontor skal en
gang i kvartalet rapportere til koncernens Executive Committee om, hvordan det står til på kønsfronten, nøjagtig på samme
måde som de skal oplyse om deres omsætning. Lederne bliver
bl.a. målt på, hvordan det går med andelen af kvinder blandt de
rekrutterede talenter, kønsfordelingen ved forfremmelser og antallet af kvindelige ledere, der har sagt op i perioden.
“Alle landeledere har et scorecard, hvor vi hele tiden kan se,
hvor mange kvinder der kommer ind, og hvor mange kvinder der
bliver forfremmet til ethvert niveau. Vi ser efter, om de forfremmer lige mange mænd og kvinder i procent af den relevante population. Om de forfremmer flere mænd, end de burde, og i givet
fald hvorfor. Vi kan se, hvem der er gået frivilligt, og hvem der
ikke er. Får lederne en rød score, har de et problem, og så får vi en
actionplan på plads,” siger Mai-Britt Poulsen.

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

LEDELSE
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å danske kvinder har så meget fingeren på den globale
puls som Mai-Britt Poulsen, når det handler om kvinder
og ledelse.
Hun er netop trådt ind i topledelsen i den amerikanske
konsulentgigant Boston Consulting Group med titel som Global
Chief of Staff for de 18.000 medarbejdere i en ellers traditionelt
mandsdomineret verden.
Som nyt medlem af Boston Consulting Groups globale topledelse skal hun bl.a. være med til at føre koncernens strategi om
en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder ud i livet på 90 forskellige kontorer i 50 lande rundt om i verden.
“Vi gør rigtig meget for at opnå en mere lige balance mellem
kvinder og mænd. Vi har en tyrkertro på, at diversitet giver værdiskabelse, og vil gerne udnytte den fulde talentmasse i alle de
lande, vi opererer i. Vi kan se, at vores problemløsninger bliver
bedre og skaber mere innovation, når vi har nogle teams, hvor der
både er mænd og kvinder, forskellige nationaliteter, forskellige
uddannelser og forskellige aldre,” siger Mai-Britt Poulsen.
En ligelig fordeling af mænd og kvinder både blandt konsulenterne og i ledelsen er en væsentlig del af koncernens DNA, og
diversitet og inklusion er en af Boston Consulting Groups højeste
5 globale prioriteter. Og det er der en god grund til:
“Vi oplever et stigende pres fra vores kunder for, at de vil se
mere kønsbalancerede teams. Hvis vi kommer ud til kunder inden for visse brancher som detailhandlen med et konsulentteam,
der kun består af mænd, får vi nu at vide, at den går altså ikke
mere. Det er særligt udbredt i USA. Også i Sverige. Og det kommer
også mere og mere til Danmark,” siger Mai-Britt Poulsen.

Skræmte kvinderne væk

Ligesom LEGO pludselig tiltrak flere kvinder til sine chefstillinger for nogle år siden efter at have skrottet maskuline jobannoncer med ord som “måldrevet” og “resultatorienteret” og erstattet
dem med mere bløde begreber som “fællesskab” og “samarbejde”,
har Boston Consulting Group også gjort sine erfaringer om kønsbarrierer.
Mange kvinder var skræmt fra at søge job hos konsulenterne,
da de skulle gennem 6-7 interviews og bl.a. løse fiktive caseopgaver i hvert interview.
“Da vi undersøgte, hvorfor der ikke var flere kvinder, der søgte
job hos os, fandt vi ud af, at det var barriere nummer 1. Det var
ikke de personlige interviews. Det var casedelen i hvert interview. Kvinderne var skræmte af denne del,” siger hun.
Det har ændret sig, efter at kvindelige kandidater nu får tilbudt bl.a. interviewtræning og mentorordninger.
BCG har også opbygget en intern pipeline – female leadership
pipeline – som skal sikre, at der altid er kvindelige kandidater i
ansøgerfeltet, når der skal besættes lederjobs i organisationen
f.eks. som landechef. På denne måde har de kvinder, som ellers

Lederne bliver målt på diversitet

Koncernen har et mål om, at mindst 40 pct. af alle nyansatte
skal være kvinder, uanset om det er i Boston, Berlin eller Buenos
Aires. På lidt længere sig er ambitionen at hæve målet til 50 pct.
Der er BCG ikke endnu. I Europa ligger andelen af kvinder for øjeblikket på 35 pct. i snit.
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Petra Kleis

“Der er sket et kulturskifte. For bare 10 år siden var to ugers
barsel til mænd normalen. Så blev det tre måneder. I dag tager en
del af vores mandlige konsulenter sidst i 20’erne og først i 30’erne
et halvt år. Dem har vi fem af for øjeblikket i København. Vi påskønner det. Dels er det en meget vigtig driver for, at kvinder kan
få mere tid på arbejdsmarkedet, fordi de hurtigere kommer tilbage efter barsel, når den deles lige. Og dels hjælper det i forhold til
kønsdiversiteten, når man som mand selv har prøvet at må tage
f.eks. et møde via videokonference, da man ikke lige kunne rejse
ud den dag,” Mai-Britt Poulsen.
Ind under huden

Mens Mai-Britt Poulsen sad som adm. direktør for Boston Consulting Group i Danmark, brugte hun en del tid på at rejse Europa
tyndt. Hun havde nemlig også ansvaret for at føre de europæiske
initiativer om diversitet ud i livet. Hun har derfor rejst rundt til
landechefer og partnergrupper på de europæiske kontorer for at
få visionerne om diversitet banket helt ind under huden.
“Jeg skulle først og fremmest overbevise partnergrupperne i
de enkelte kontorer om, at der rent faktisk var en værdiskabelse
– altså en god en businesscase – bag diversitet, og at vores egne
teams, der bestod af både kvinder og mænd, præsterede bedre
end teams, der kun bestod af kvinder, eller kun bestod af mænd,”
siger Mai-Britt Poulsen.
Hendes tour de force rundt til de europæiske landekontorer
handlede også om at finde ud af, hvordan de fik rekrutteret flere
kvinder og fik kvinder til at blive i lang tid. Om mandlige rollemodeller, mentorordninger og fleksmodeller for at få karriere og
familie til at hænge bedre sammen. Og hvordan lederne skulle
måles på deres evne til at skabe diversitet og lave kvartalsvise
opfølgninger.
Mai-Britt Poulsen fik nogle vigtige erfaringer, da hun skulle
overbevise de forskellige europæiske ledergrupper om, hvorfor
de skulle bruge tid på diversitet.
“Det vigtigste er, at topchefen og topledelsen går forrest og har
en klar forståelse af, hvorfor diversitet er værdiskabende for virksomheden. Har den ikke det, er det spild af tid. Det er ikke noget,
der kommer af sig selv, eller som kan outsources til en HR-chef.
Det er en business-agenda for topledelsen. Intet mindre end det,”
siger Mai-Britt Poulsen.

Mai-Britt Poulsen
Global Chief of Staff, Boston Consulting Group.
I 2012 blev hun den første kvindelige partner på
BCG’s danske kontor. I 2014 blev hun medlem
af den globale ledelse med ansvar for den europæiske retailforretning. Og i 2015 blev hun adm.
direktør for BCG Danmark.
Hun blev med virkning fra 1. december sidste år
en del af den globale topledelse i BCG som og har
bl.a. ansvaret for koncernens strategiudvikling
og eksekvering.
Privat bor hun i Gentofte med sin mand og sine
tre børn.

Danmark rasler ned ad global rangliste

Hun er bange for, at Danmark er ved at sætte sin rolle som en af
de førende ligestillingsnationer i verden over styr. Det bliver også
udstillet i den nye globale rangliste over ligestilling, som World
Economic Forum laver hvert år. Danmark er nu dumpet ned som
nummer 13 i verden efter i flere år at have ligget i toppen. De fire
andre nordiske lande – Island, Norge, Sverige og Finland – indtager fortsat de fire første pladser på den globale rangliste og bliver
udråbt til at være rollemodeller for andre lande i verden.
Danmark er nu overhalet af andre nationer som Filippinerne,
Rwanda og Namibia. En væsentlig årsag til, at Danmark rasler
ned ad ranglisten, er vores lave score på kvinder og ledelse. Her
kommer vi ind på en plads som nummer 95 og ligger dermed i
den absolut tunge ende.
Mai-Britt Poulsen maler dog ikke fanden på ligestillingsvæggen, når hun skal stille sin diagnose her ved indgangen til 2019.
“Jeg synes faktisk, at vi i Danmark har rykket på den del, som
vi i konsulentbranchen kalder “why” – altså forståelsen af, at diversitet er vigtig og betyder meget. Det, vi nu mangler, er “what”
og “how” – altså hvad vi skal gøre, og hvordan vi skal gøre det
– for at få flere kvinder i ledelsen. Vi mangler selve planen og efterfølgende en stærk eksekvering af den” •

ville holde sig lidt tilbage og håbe på at blive “opdaget”, en større
chance for at få lederjobbet end tidligere.
Globalt kulturskifte

Alle kvindelige ledere på et vist niveau får nu også en succesrig
mandlig senior partner som mentor. Programmet hedder “Segment of One” og har vist sig at være en stor succes på flere fronter.
“Vi har fundet ud af, at hvis vi sætter vores mest succesfulde
kommercielle mænd til at udfordre vores kvindelige lederaspiranter, får vi et helt fantastisk match. De kvindelige lederaspiranter får mere mod og bliver mere udfordret. Samtidig har det også
den effekt, at vores mest succesfulde kommercielle mandlige
partnere begynder at forstå værdien af kønsdiversitet og begynder at promovere det internt. Det er ren win-win,” siger Mai-Britt
Poulsen.
Nogle tænker måske på konsulentbranchen som en mandsdomineret verden, hvor hardcore mandlige konsulenter i stramme
habitter kun tager få dages barselsorlov på deres vej op ad karrierestigen. Men sådan er det ikke hos Boston Consulting Group.
Her påskønner man, at mænd tager en længere barselsorlov.
—

15

—

›

Danmark har tusindvis af
tante- og onkelbestyrelser
Mange af landets 60.000 bestyrelser er besat af ægtefæller, søskende eller tanter til
virksomhedsejerne. Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre diversitet
end hidtil antaget, viser stor kortlægning af landets bestyrelser.

Fødekæden
Torben K. Andersen
tka@mm.dk

Headhunter Tau Steffensen har kortlagt 2.400 potentielle bestyrelseskandidater, hvoraf kun hver tredje i dag sidder i en bestyrelse. Kvinderne er
udpeget pba. fem kriterier, pct.

CEO

CXO

XVP

41 pct.

26 pct.

26 pct.

... alle adm. direktører,
Managing Directors,
Country Managers og
Selvstændige.

... alle C-Level positioner (ud over CEO) som
f.eks. CFO, CIO, CMO,
CSO, COO og CCO.

... alle C-Level minus
1 positioner som f.eks.
SVP, GVP, EVP og VP.

LEDELSE

T

usindvis af danske virksomheder har såkaldte tante- og
onkelbestyrelser besat med
ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. De
kan have mere end svært ved at leve op til
kravene til en professionel bestyrelse om
at agere kritisk vagthund, udstikke kursen og hjælpe virksomheden til at skabe
vækst.
Langt hovedparten af de nuværende
25.000 kvindelige bestyrelsesmedlemmer
sidder kun i bestyrelsen i kraft af deres familiebånd og ikke på grund af deres kompetencer og indsigt i virksomhedens drift.
Det konkluderer headhunter og seniorpartner Tau Steffensen fra det globale
headhunter- og rådgivningsfirma AIMS
International Denmark. Han har kortlagt
sammensætningen i samtlige landets
over 60.000 virksomhedsbestyrelser med
tilsammen 200.000 bestyrelsesposter.
“Der er så mange familiemedlemmer i
danske bestyrelser, at det overskygger alle
andre kriterier med flere længder. Det vil
tage år at få løst det problem,” siger Tau
Steffensen.
Problemet omfatter ikke kun kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Mange af
de nuværende over 70.000 mandlige bestyrelsesmedlemmer har heller ikke direktørerfaring eller andre af de klassiske
ledelsesmæssige kompetencer, som man
normalt forbinder med at skulle have for
at sidde i toppen af en virksomhed. De er
også kun valgt ind i bestyrelsen pga. deres
familierelationer.
Meget tyder dog på, at omfanget af onkelbestyrelser er væsentlig mindre end
omfanget af tantebestyrelser. Det viser de
foreløbige resultater fra en gruppe forske-
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Professionel
bestyrelsesmedlem

2 pct.

Partnere

... kvinder, der i
deres profil skriver,
at de primært beskæftiger sig med
bestyrelsesarbejde.

5 pct.

... Equity Partnere
inden for brancher
som advokat, konsulent, reklame, revision
og andre, hvor Partner
begrebet er udbredt.

Figur 1 — Headhunter Tau Steffensen fra AIMS International Denmark
anslår, at Danmark har tusindvis af tantebestyrelser.
KILDE — Tau Steffensen pba. dataudtræk fra Erhvervsstyrelsens CVR-register.

re på Copenhagen Business School, som
for øjeblikket er ved at skrive en bog om
danske bestyrelser. Som en af landets førende ledelseseksperter, Thomas Poulsen,
lektor i virksomhedsledelse ved Institut
for International Økonomi og Ledelse på
CBS, udtrykker det:
“Vores forskning viser, at kvinder er
overrepræsenterede blandt familierelaterede bestyrelsesmedlemmer. Vores foreløbige resultater tyder på, at omkring 80
pct. af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber har en familierelation til et andet bestyrelsesmedlem. Det
tilsvarende tal for mandlige bestyrelsesmedlemmer er omkring 40 pct.”
Hvem er de 24.000 kvinder?

Tau Steffensen har i mange år analyseret
og beskæftiget sig med bestyrelsesdi-

—
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versitet. Hans nye kortlægning omfatter
ikke kun landets godt 35.000 aktieselskaber, men også de mange frivillige bestyrelser i anpartsselskaber, partnerselskaber mv.
Han har gennem årene opbygget en
stor database med alle de potentielle
kvindelige bestyrelseskandidater, han
har kunnet støve op i det danske landskab ved at gennemtrawle registre, sociale medier og andre centrale kilder.
Han har foreløbig identificieret 2.400
kvindelige danske bestyrelseskandidater, som har de kvalifikationer, headhuntere og andre kigger efter, når de er
på jagt efter folk til ledige bestyrelsesposter.
En stor del af dem kan skrive adm.
direktør på sit cv eller en tilsvarende
CEO-titel som f.eks. countrymanager

eller selvstændig. Men det er langt fra
alle. Nogle er partner i et advokatfirma,
revisionsfirma eller konsulentbureau.
Andre er underdirektør, økonomidirektør, salgsdirektør, it-direktør, produktionsdirektør eller marketingsdirektør.
Nogle er vice president. Og så er der en
del kvindelige fuldtidsprofessionelle
bestyrelsesmedlemmer, som dog sjældent optræder i medierne. Se figur 1.
Ud af disse 2.400 kvinder er kun ca.
hver tredje i dag aktive i en bestyrelse,
viser hans kortlægning baseret på data
fra Erhvervsstyrelsens CVR-register.
“Vi ved, at der er ca. 25.000 kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det
store 1 million kr.-spørgsmål er derfor:
Hvilken baggrund har de andre 24.000
kvindelige bestyrelsesmedlemmer, når
de hverken er direktører eller har en
direktørbaggrund? Og hvad har været
deres bevæggrunde og motivation for
at indtræde i en bestyrelse? Vi ved det
ikke. Men jeg kan kun se, at det med
stor sandsynlighed er deres familiære
relationer til virksomhedens ejere, og
de må derfor enten være mødre, hustruer, søstre eller døtre til de forskellige virksomhedsejere,” siger Tau Steffensen.
Han understreger, at der selvfølgelig
er kvindelige bestyrelseskandidater,
som han ikke har opfanget i sin kortlægning, men at det næppe kommer
meget over 3.000 kvinder.
Lille fødekæde

Billedet af familiebestyrelsen understøttes af, at en stor del af kvinderne – 21
ud af 100 – har siddet meget længe i en
bestyrelse. I snit har de været medlem af
en bestyrelse i mere end 30 år.
Det står i skærende kontrast til den
del af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer, som enten er direktør eller har
en tilsvarende baggrund som f.eks. CFO,
partner eller vice president. Det er den
gruppe, som er bedst klædt på kompetencemæssigt til at sidde i en bestyrelse.
Men de sidder typisk ikke nær så længe i
en bestyrelse. Kun 1 ud af 100 fra denne
gruppe af direktører kan således prale
med at have over 30 års anciennitet i en
bestyrelse. Se figur 2.
Tau Steffensens kortlægning viser
også, at hans kvindelige bestyrelseskandidater i snit sidder på 2,5 direktionsposter. Nogle har blot en direktionspost.
Men der er også eksempler på kvinder,
der har over 10 direktionsposter.
Til sammenligning viser Danmarks
Statistiks nye opgørelse over medlemmer af bestyrelser og direktioner, at
kvinder blot sidder på 15 pct. af samtlige

direktionsposter i Danmark – svarende
til 26.900 – og som dækker over både
CEO, CFO og andre direktionsposter.
Heraf er langt, langt de fleste poster i
virksomheder med under 10 ansatte.
Opgørelsen fra Danmarks Statistik
skelner dog ikke mellem direktionsposter og direktionsmedlemmer. Nogle
kvinder sidder ligesom mænd på mange
poster. Derfor er det reelle antal kvindelige direktionsmedlemmer lavere. Og
præcis hvor mange af dem, der lever op
til kriterierne for at sidde i en bestyrelse, er svært at svare på.
Alvorligt problem

Tau Steffensens kortlægning giver ikke
svar på, hvor stort omfanget af onkelbestyrelser er. Men han anslår, at der
findes langt over 150.000 mænd med
direktørerfaring eller lignende kompetencer til at kunne sidde i en bestyrelse.
Derfor tyder alt på, at denne udfordring
er væsentlig mindre.
Lektor Thomas Poulsen bekræfter
den tendens, at mange danske virksomheder har onkel- og tantebestyrelser.
“Vi kan se, at en stor andel af danske
virksomheder har bestyrelser, hvor ægtefæller og andre familiemedlemmer
dominerer,” siger Thomas Poulsen og
tilføjer:
“Fordi man har en høj andel af familiemedlemmer i sin bestyrelse, kan den
jo godt lave et rigtig godt seriøst arbejde.
Men vi kan i hvert fald bare konstatere,
at når vi ser på ejerledede selskaber, er
der et meget, meget stor antal bestyrelser, hvori der er en meget stor andel af

den samme familie, der dominerer bestyrelsen som ægtefæller, børn, forældre og søskende,” siger han.
Hvad er konsekvensen?
“Konsekvensen er, at bestyrelsen
ikke kan levere et kvalificeret modspil
til den daglige ledelse. Det er bestyrelsens fornemmeste rolle at udstikke
retningslinjerne for virksomhedens
daglige drift. Hvis bestyrelsen ikke i
tilstrækkelig grad er uafhængig af den
daglige drift eller er tilstrækkelig kvalificeret, er den reelt bare et gummistempel. Det er et meget alvorligt problem,”
siger Thomas Poulsen.
Risikerer økonomisk ruin

Spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmernes kompetencer handler heller
ikke bare om at kunne give direktionen
et kritisk, konstruktivt og kvalificeret
modspil. Det handler også om de enkelte bestyrelsesmedlemmers personlige
ansvar. Og det kan blive en dybt alvorlig sag, i takt med at reglerne er blevet
skærpet de senere år.
Hvor det for 20 år siden var yderst
vanskeligt at få dømt en bestyrelse, har
det ændret sig markant med årene. Specielt efter den økonomiske krise.
Hvis en virksomhed f.eks. går konkurs, risikerer de enkelte bestyrelsesmedlemmer nu oftere at blive holdt
erstatningsansvarlige. De kan blive
tvunget fra hus og hjem, hvis det kan
dokumenteres, at de har misligholdt deres opgave som bestyrelsesmedlem og
bare har fungeret som gummistempel
for direktionens beslutninger •

Den store forskel
Bestyrelseserfaring hos kvindelige direktører sammenlignet med alle kvindelige bestyrelsesmedlemmer, pct.
42

Alle kvindelige bestyrelsesmedlemmer
Kvindelige direktører eller direktørbaggrund

31
27
22

24

21

17
9

6
1

1-5 år

6-10 år

11-20 år

21-30 år

>30 år

Figur 2 — Der er meget stor forskel på hvor mange år, kvindelige direktører har siddet i en bestyrelse sammenlignet med kvindelige bestyrelsesmedlemmer generelt. Det kunne tyde på, at mange kvinder ikke blev valgt
i kraft af sine kompetencer, da de fik bestyrelsesposten, men er blevet
valgt af andre årsager.
KILDE — Tau Steffensen pba. dataudtræk fra Erhvervsstyrelsens CVR-register.
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“Jeg har virkelig forsøgt
at få flere kvinder ind”
INTERVIEW
Drop den massive fokus på antallet af kvinder i bestyrelsen, og brug i stedet kræfterne på
talentmassen og fødekæden. Opfordringen kommer fra biotekdronningen Britt Meelby Jensen.
Hun opfordrer også til, at virksomhederne laver måltal for kvindelige ledere.

To gode råd

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

Britt Meelby Jensens to råd til kvinder, som gerne vil være bestyrelsesmedlem.
1.

“Bestyrelsesarbejde er for mig noget naturligt, der kommer, når man har en tilstrækkelig ledelseserfaring, hvis man har lyst.
Fokuser derfor på din “normale” jobkarriere.
Få den nødvendige erfaring. Og når du så når
et vist niveau, skal du som kvinde nok få en
bestyrelsespost med den fokus, der er i dag
på kvinder og bestyrelser.”’

2.

“Kvinder er ikke så gode til at prioritere netværk, medmindre der er et klart formål. Men
kvinder skal ikke undervurdere værdien af at
skabe og pleje et netværk. At have et stærkt
netværk gør, at man har fingeren på pulsen
lidt mere. Og så skal kvinder være gode til at
hjælpe hinanden frem”

LEDELSE

B

ritt Meelby Jensen er er selv gået forrest.
Hun er administrerende direktør i den bioteknologiske forskningsvirksomhed Zealand Pharma og er dermed en af de få kvindelige topchefer i den danske life
science-industri. Samtidig sidder hun i to bestyrelser.
Når hun fra sit kontor på 1. sal midt i et industrikvarter i Glostrup bliver bedt om at udskrive en kur for at få flere kompetente
kvinder ind i bestyrelseslokalerne, retter hun sit fokus på talentmassen og fødekæden.
“Vi bruger alt meget tid og spalteplads i medierne på at diskutere kvinder i bestyrelserne frem for kvinder i ledelsen. Det er
dét, vi burde bruge 80 pct. af tiden på. Danmark scorer enormt
lavt på dette område. Vi skal have flere kvinder ind på forskellige
c-levels på direktionsgangen og øge puljen af kvindelige talenter, så vi har en fødekæde at tage af til bestyrelserne. Gør vi ikke
det, får vi aldrig niveauet af kompetente kvindelige bestyrelsesmedlemmer op,” siger Britt Meelby Jensen.
Hun er generelt modstander af kvoter. Hun mener ikke, at det
fremmer mangfoldigheden. Men hun er vævende. For hun synes
også, at det går meget trægt med at få flere kvinder ind i bestyrelser og direktioner.

De senere år har landets over 1.000 største virksomheder haft
et lovkrav om at opstille måltal for andelen af kvinder i det øverste ledelsesorgan i forsøg på at skaffe flere kvinder ind i bestyrelserne. Målet er, at de skal have mindst 40 pct. af begge køn.
Samtidig skal virksomhederne have en politik for at øge andelen
af kvinder i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.
Zealand Pharma lever op til målene om kønsdiversitet. Halvdelen af bestyrelsen består af kvinder. Samtidig er næsten halvdelen af lederne i virksomheden kvinder. Seks ud af 10 ansatte
er kvinder. Den største skævhed er i direktionen. Britt Meelby
Jensen er den eneste kvinde i direktionen på fem personer.
“Jeg har virkelig forsøgt at få flere kvinder ind. Men det har
bare været meget svært at finde kvindelige kandidater inden for
visse områder, da vi selvfølgelig altid skal ansætte den bedst
kvalificerede kandidat. Det er også derfor, jeg mener, at et måltal
på f.eks. 40 pct. ikke skal være et krav men blot et mål. Og så skal
man kunne forklare, hvad man gør for at nå sit mål. Det vil have
en lige så stor effekt som kvoter,” siger Britt Meelby Jensen.

Måltal for ledere

Britt Meelby Jensen opfordrer i stedet til, at virksomhederne laver måltal for andelen af kvinder i ledelsen og løbende rapportere, hvordan det går med at indfri målet i forsøg på at styrke
fødekæden.
“Det kunne skubbe hastigheden op. Målet kunne f.eks. være,
at mindst 40 pct. af ledelsen skal være kvinder. Det skal ikke
være et krav. Kun et mål. Men virksomhederne skal rapportere,
hvordan de lever op til målene og forklare, hvis de ikke lever op
til målene. Jeg tror på, at dét, at en virksomhed skal forklare,
hvorfor den har 10 mænd i ledelsen, og ikke mindst hvilke initiativer den vil tage for at tiltrække flere kvinder i ledelsen, gør,
at der kommer mere fokus på det. Mange virksomheder gør det
allerede. Men der er også mange, som halter bagefter,” siger Britt
Meelby Jensen.
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Kvinder skal sælge sig selv bedre

Zealand dyrker sin talentmasse og forsøger at spotte de kvinder, der har lyst, vilje og kompetencer til at tage mere ansvar
som leder.
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Zealand Pharma

Britt Meelby Jensen
sluger meget af hendes tid. Hendes typiske arbejdsuge ligger på
50-60 timer, og i perioder mere. Familien har en au pair, som
hjælper med det huslige, så der er bedre tid til børnene om aftenen og i weekenden. Hun bliver gal, når diskussionen bliver
drejet over på, hvorvidt det er ok som kvinde at tage arbejdstelefonen i weekenden. Det skal man en gang imellem, lige som
det er tilfældet for mænd, der i stigende grad spiller en rolle i
familielivet på lige fod med kvinder.
Men hun er også meget opmærksom på de ubevidste bias,
som ofte gør, at kvinder bliver sorteret fra i konkurrencen mod
mandlige kolleger. Når hun skal rekruttere nye folk til ledelsesopgaver, er hun derfor meget opmærksom på, at mænd og kvinder ofte agerer forskelligt. Hun mener, at mange kvinder kan
gøre mere for at sælge sig selv sammenlignet med mænd og har
brug for et ekstra skub.
“Jeg oplever ofte, at kvinder holder sig lidt tilbage. Jeg har set
flere tilfælde, hvor de ikke kaster sig ind i kampen, hvis de gerne
vil have et job, men i stedet venter, til de bliver spurgt. Når vi
vurderer kandidater, forsøger vi at tage højde for, at mænd nogle
gange er bedre til at oversælge sig selv end kvinder, og hvor vi så
må trække lidt fra. Nogle kvinder skal have et skub for at se, at
det godt kan lade sig gøre, og at de godt kan noget, de ikke har
prøvet før,” siger Britt Meelby Jensen.
Om kort tid skal hun selv prøve noget helt nyt. Hun har sagt
sin stilling i Zealand Pharma op og skal nu i stedet være CEO i
et selskab uden for landets grænser. Den øvrige del af familien
bliver i Danmark. Først senere på året bliver selskabets navn offentliggjort •

Britt Meelby Jensen har været administrerende
direktør for Zealand Pharma siden 2015.
Hun har tidligere været konsulent i to år i McKinsey & Company. I 11 år var hun ansat i Novo
Nordisk, hvor hun endte med at være Corporate
Vice President og havde ansvaret for en række
globale marketingfunktioner. Før hun kom til
Zealand Pharma, var hun adm. direktør i Dako
i to år.
Britt Melby Jensen har nu opsagt sin stilling
hos Zealand Pharma og skal i stedet været adm.
direktør i et selskab uden for Danmark. Hvilket
selskab er fortsat en hemmelighed.
Hun er medlem af bestyrelsen i Hempel Fonden
og Bioporto.
Privat er hun gift med Nicolai Meelby Jensen og
er mor til tre børn på henholdsvis 9, 13 og 15 år.

“Vi har også mentorordninger, hvor vi kigger på de enkelte
medarbejdere – uanset om det er mænd eller kvinder – for at inspirere dem til at tage mere ansvar og søge nye udfordringer. Jeg
er også selv mentor. Og vi kigger også i ledelsen på, hvem der er
talenter i organisationen,” siger Britt Meelby Jensen.
Hun erkender, at jobbet som CEO og medlem af to bestyrelser
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Vi skal ikke ønske os
en ny Brexit-afstemning
Har du Brexit-blues og drømmer om, at briterne besinder sig og afholder en ny folkeafstemning?
Og til sidst ender med at blive i EU? Mandag Morgens europaredaktør, Claus Kragh, kan godt
genkende følelsen. Men han mener også, at Danmark og resten af EU dybest set er bedst tjent
med, at Storbritannien forlader EU.
K O M M E N TA R

M

an kan ikke lade være med at have ondt af den britiske ungdom, der i stort flertal stemte for at blive i
EU, men som blev nedstemt af ældre og fremtidsforskrækkede vælgere, der stemte for Brexit og vandt i
sommeren 2016.
På samme måde med Theresa May. Selvom hun har begået
mange fejl, har hun i det mindste arbejdet hårdt og ansvarsbevidst på at finde en Brexit-ordning, der er til at leve med for den
britiske befolkning.
Derfra er der ikke langt til i svage øjeblikke at drømme om, at
briterne får en ny afstemning, og at det hele så vil ende med, at
briterne bliver i EU, og at det ukendte og derfor skræmmende Brexit ikke bliver en realitet. Dette scenarie vurderes nu af så seriøst
et medie som Financial Times at være rykket tættere på.
Det er forståeligt, at mange briter og andre europæere tænker
sådan. Det er bare ikke, hvad Europa har brug for.
Danmark og resten af Europa har bedst af, at Brexit bliver en
realitet. At Storbritannien finder sig til rette som et land, der ikke
længere er medlem af EU, men som på den anden side arbejder
tættest muligt sammen med et stadig mere sammentømret EU.
Sagen er, at både de britiske politiske partiers grundlæggende
holdning til EU og den demokratiske proces, der vil skulle gennemleves, før en ny afstemning kan komme på tale, vil betyde,
at en fremtidig britisk regering vil være en regulær stopklods for
helt afgørende reformer, EU-samarbejdet står over for.
Det er nemlig meget vigtige reformer, de 27 EU-lande rent faktisk i store træk er enige om. Disse reformer falder inden for tre
områder:
• Sikkerhed og forsvar: Beskyttelse af EU’s ydre grænser. Grænseagenturet går fra et årligt budget på knap 2,5 mia. kr. om året
til knap 12 mia. om året. På det militære område er der sat gang
i 17 konkrete samarbejdsprojekter.
• Styrkelse af eurozonen: ECB’s finanstilsyn styrkes. Eurozonens
mulighed for at kontrabalancere skæv økonomisk udvikling i
hele euroområdet styrkes. Kredsen af ikkeeurolande skrumper.
• EU som en global aktør: EU skal tale med en stemme i udenrigspolitikken. Euroen skal bruges til at styrke EU’s økonomiske
og finansielle økonomi, ligesom øget militært samarbejde skal
styrke den sikkerhedspolitiske autonomi.
Her er tale om tre helt centrale områder, der er medlemsstaternes
arvesølv, men som vil blive stadig tættere koordineret.
Det er givet, at den britiske premierminister, der måtte repræsentere Storbritannien i EU efter et aflyst Brexit, vil komme under
voldsomt pres fra ophidsede konservative politikere og millioner
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Claus Kragh
europaredaktør

af hårdt prøvede arbejdende briter, uanset om premierministeren repræsenterer Labour eller Toryerne.
De andre EU-lande vil stå med en britisk partner, der vil gøre
alt for at sætte en stopper for yderligere politisk integration i EU.
Og som derfor meget vel kan føle sig fristet til at gå sammen med
de stadig stærkere Bruxelles-kritiske røster i EU. Det gælder både
Viktor Orbán i Ungarn, Matteo Salvini i Italien og den stadig mere
afdæmpede Marine Le Pen i Frankrig.
Et sådant perspektiv er i realiteten mest tillokkende for partier
som Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og de fortsat mange lodrette EU-modstandere på venstrefløjen, som alle ønsker sig mindre
europæisk integration.
Blandt danske regeringsbærende politikere og partier bør
man til gengæld tage sig i agt for denne potentielle udvikling,
hvilket man hidtil også har gjort, al den stund at statsminister
Lars Løkke Rasmussen har forfulgt den linje, der hedder, at EU27
står sammen, og at der ikke kan ændres på den forhandlede skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien.
Der er ikke lang tid til 29. marts, og i virkelighedens verden
står det allerede nu klart, at man umuligt vil kunne gennemføre
en ny britisk folkeafstemning inden da. Alene det at fastlægge,
hvad spørgsmålet på stemmesedlen skulle være, vil tage lang tid.
Bundlinjen er, at tiden reelt er forpasset til at omgøre beslutningen. Midt i den triste konstatering af, at Brexit nu vitterligt
bliver en realitet, bør man fra dansk side glæde sig over, at EU
– når Storbritannien ikke længere er med som bremseklods – nu
bedre kan stå op for den regelbaserede multilaterale verdensorden, som ifølge regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske
strategi for 2019 og 2020 er Danmark vigtigste udenrigspolitiske
prioritet.
Det lyder måske indviklet. Men det er det ikke. Det betyder
bare, at når Danmark ikke længere kan stole på USA, og når Storbritannien går sin egen vej, så må Danmark satse endnu mere på
EU og FN •
ckr
—

NY VIDEN
Af Thor
Steen Larsen
tsl@mm.dk
Mandag Morgen præsenterer hver uge nye relevante analyser, rapporter og nøgletal

Digitale pionerer skal
kunne lede på flere fronter
Alliancepartnere

Politiske/offentlige organisationer

Industristandard

Statslig regulering

Alliance- og partnerskabsaftaler
Sikkerheds- og privatlivsstandarder
Standarder for deling af data
Etik og løfter
Retningslinjer i industrien

Offentlig rapportering
Interessenters forpligtelser
Lobbyvirksomhed
Deling af data

Muliggør
innovation

Ydre forhold

Mindsker
risici

Virksomhedspolitik

Social kontrakt

Deling af data
Lobbyvirksomhed
Interessenters forpligtelser
Offentlig rapportering

Overenskomst for lønmodtagere
Forpligtelser over for forbrugere
Dataetik og privatliv
Påvirkning af den offentlige mening
Socialt ansvar

Standardiseringsorganer

Industrigrupper

Nonprofitorganisationer og ngo’er

Indre forhold

Open sourcefællesskaber

Statslige
myndigheder

Økosystemet for digitale pionerer

Økosystempartnere

Hvis virksomheder og andre organisationer vil være de bedste i en digital tidsalder, kræver det ifølge
konsulenthuset Accenture, at de kan lede på flere fronter. Der skal være styr på industristandarder,
lovgivning, egne retningslinjer og kontrakten til arbejdskraften såvel som forbrugerne. Det kræver
samarbejde på tværs af mange forskellige aktører og platforme.
KILDE — Konsulenthuset Accenture.

Læs mere på mm.dk/nyviden
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OECD’s nye jobstrategi bygger på de skandinaviske lande.

Lande som Danmark, Norge og
Sverige, der fokuserer på at promovere jobkvantitet, -kvalitet og inklusive
job, frem for markedsfleksibilitet, klarer sig bedst i håndteringen af det hurtigt omskiftelige arbejdsmarked.

2

DI: Usikkerheden stiger, og
væksten aftager i Danmarks
eksport. Nye tal for 2018 viser,

at den danske eksport for første gang i
15 år står stille. Samtidig er der en pæn
fremgang i efterspørgslen i udlandet,
hvilket har ført til tab af markedsandele for danske virksomheder.
—
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RockwooI Fonden: I perioden
2008 til 2018 er 18-74-åriges
fritid gennemsnitligt steget med
godt 3 timer om ugen. Undersøgelsen

3

viser desuden, at den ekstra fritid bruges på aktiviteter som streaming, motion og foreningsliv og i mindre grad
aktiviteter som husholdningsarbejde.

Menneskeministeren
INTERVIEW
Vi skal holde op med at tro, at den perfekte vej til succes findes. I stedet skal vi begynde at tale
om alle de tilfældigheder og kvantespring, der former vejen til gode job og, ja, livet.
Ellers fortsætter perfekthedskulturen med at presse de unge ud i mistrivsel, mener
uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Uperfekte interview
Laura Ellemann-Jensen
lej@mm.dk

Vores samfund præges af en præstations- og
perfekthedskultur, hvor der bliver sat lighedstegn mellem faglige præstationer og det gode liv.
Det kan aflæses i stress, selvværdsproblemer og
psykiske nedbrud både hos unge studerende og
voksne på arbejdsmarkedet.
I en ny interviewserie udfordrer Ugebrevet
Mandag Morgen nogle af de mennesker, der i
mediebilledet kan virke som perfekte forbilleder inden for deres felt, til at blotte deres mere
uperfekte sider.
Sammen med dem undersøger vi årsager, sammenhænge og løsninger på, at for mange mennesker tilsyneladende mistrives i perfekthedskulturen.

POLITIK

D

en første dag, vi har aftalt at mødes, kommer han
fem minutter for sent på den nonchalante måde. Intet slips, ingen blazer, åbenstående skjorte. Scenen
er et møde i regeringens stresspanel, og de 11 medlemmer i hestesko skal drøfte unges mistrivsel og
perfekthedskultur.
“Altså da jeg skulle op i skatteret på jurastudiet, skulle jeg
bare igennem det. Jeg tror godt, at jeg dengang vidste, at jeg aldrig skulle ansættes på et skattekontor, og så var det jo lige meget, om jeg bare fik 6,” siger han, efter han har fået sig placeret
på en stol.
Dagen efter er han ti minutter forsinket, da han tager imod
på sit kontor. Forkølet, knappet skjorte, slips og blazer med lommeklud. Han fortsætter linjen fra dagen før:
“På HD var det statistik, og altså det kunne jeg virkelig ikke.
Og sådan er der mange, der har det. Jeg havde det bare sådan, at
jeg skulle overleve. Den eksamen skulle bare bestås.”
Tredje dag står han foran pressen til tiden. Intet slips, åbenstående skjorte, lommeklud i blazeren og flankeret af samtlige
partier i Folketinget, som er blevet enige om, hvordan fleksibilitet og frihed kommer ind på universiteterne. Han slår ud med
armene som en ægte stolt uddannelses- og forskningsminister.
Formen på pressemødet er løs, og hvem der taler efter ministeren, virker lidt tilfældigt. Og han trives med det.
Det er, som om rigiditet er et ubehag for Tommy Ahlers. Hvis
der er rammer, skal de brydes; hvis noget er for perfekt, skal det
ændres. Det må godt være lidt uperfekt, synes han.
Efter otte måneder som minister har han det vanskeligt med
det nulsumsspil, han er blevet en del af. Og det er ikke noget
med, at han bare ikke har vænnet sig til det – han vil ikke.
“Den enes død er den andens brød. Hvis jeg begår en fejl, er
det mere sandsynligt, at andre får fremgang og jeg tilbagegang.
Der er et stort fokus på, om man kan fange nogen i at begå fejl.
Min refleksion her efter otte måneder er, at jeg lige skal justere
tilbage og turde lidt mere,” forklarer han og reflekterer ud gennem ministeriets mure i Børsgade.
For det er ikke bare i politik, et ihærdigt fokus på fejl optræder.
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Perfekthedskulturen har fået tag i de yngre generationer, og
det er efterhånden veldokumenteret, at det har negative konsekvenser for de unge. Det mener Tommy Ahlers skal ændres.
Forventningens pres

Noget, Tommy Ahlers for tiden har det virkelig svært med, er
en undersøgelse fra Psykiatrifonden, hvor 16-24-åriges selvværd og oplevelse af pres bliver undersøgt. Det er ifølge ministeren blot en af mange undersøgelser, der viser, at der må
være noget galt med kulturen i samfundet.
I undersøgelsen bliver de unge spurgt, om de skal have
10 eller 12-taller for at være rigtig tilfredse med deres faglige
præstationer, og det siger 40 pct. ja til. Over 40 pct. af unge
under uddannelse er enige eller meget enige i, at topkarakterer på uddannelsen er nødvendigt for at få et godt liv, og tæt
på en tredjedel af unge under uddannelse er enten enige eller
meget enige i, at deres forældre forventer, at de får 10 eller 12 i
de fleste fag.
“Altså, det er jo …”
Han må ligesom stoppe op. Han må smide kuglepennen på
bordet, og han må kaste sig tilbage i stolen for at komme videre: “Shit! Altså dine forældre er din ballast”.
“Hvis man er bange for, at ens forældre bliver skuffede, og
hvis man tror, at ens forældre forventer, at man får 10 eller 12 i
de fleste fag. Det må være et vildt pres, når du føler, at det nære,
din ballast, dem, der skal elske dig ubetinget, forventer det.
Jeg synes jo, at mine forældres forventninger til mig var, at jeg
—
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Arthur Cammelbeeck

Det er ikke sådan,
at der findes én løsning på det
her, for det er også et mindset,
der skal ændres.
med fokus på god uddannelse og så det sidste punkt, forældrene, der ifølge metastudiet projicerer egne forventninger over på
børnene, som så at sige arver presset.
Signalværdien

Der er altså en skov af årsager og dermed også løsninger, og det
ved Tommy Ahlers så udmærket. Men han har alligevel et par
ideer, som måske kan løsne lidt af den forhadte kulturs tag i de
unge.
Den første, som blev vedtaget af samtlige partier i december,
er afskaffelsen af karakterbonussen, hvor studerende kan gange
deres snit med 1,08, hvis bare de skynder sig i gang med de videre studier.
Og for at komme endnu længere bort fra decimalerne skal
optagelsessystemet også ændres. Det er i den nye aftale vedtaget, at det fremover skal være muligt for universiteterne at benytte nye adgangskrav, også for kvote 1, så optagelsesprøver kan
blive et supplement til krav om karaktergennemsnit eller endda
helt erstatte det.
“Gennemsnitstankegangen poder vi ind hos de studerende,
mens de er på ungdomsuddannelserne, hvor de lærer, at det
handler om karakterer og det sidste decimal. Får de 10,8 i stedet
for 10,2 – som jo absolut er i den høje ende af skalaen – er det
afgørende for deres liv. Det er lykke eller ulykke. Det er ikke sådan, at der findes én løsning på det her, for det er også et mindset, der skal ændres. Men jeg tror, at vi lige mht. karakterræset
kan løse det ved for eksempel at se på optagelsessystemet,” siger
han og anerkender fuldt ud effekten af signaler sendt fra ældre
generationer.
“Vi kan sende signaler om, at så meget betyder det altså heller ikke. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at det ikke er hinandens modsætninger. Vi vil gerne have en sund perfekthedskultur, og man må godt knokle og være nervøs og stresset dagen
inden en eksamen. Det er sund stress. Det er der, hvor det hele
pumper rundt i kroppen, og man koncentrerer sig så meget som
muligt, og man kan nøjes med fire timers søvn. Og det giver meget god mening, for så kan du lige nå at proppe mere viden ind i
hovedet, før du går op til en mundtlig eksamen og nailer den, og
det er helt fint. Men det starter man ikke med i januar til den eksamen, man skal til i foråret. Det er jo ikke sådan, det skal være”.
Ud over nyt optagesystem og annulleringen af karakterbonussen er der også et nyt filosofikum på vej. En inspirationsgruppe kom i juni med en anbefaling om at oprette et nyt fag,
der skal sikre, at alle universitetsstuderende får en grundforståelse af selve det at være til. Faget skal “udvikle den universitetsstuderende som fagperson, menneske og borger ved at fremme
nysgerrighed, kritisk tænkning og dømmekraft” og erstatte det
nuværende fag videnskabsteori.
Det nye fag, der altså går under kaldenavnet filosofikum,
skal, som Tommy Ahlers ser det, hjælpe med til at gøre de stu-

Tommy Ahlers
Født 1975 i Haderslev
Uddannelse:

• Cand. Jur., Københavns Universitet, 2001
• HD 1. del, Copenhagen Business School, 1996
Erhverv:

• Aktiv investor, 2010 - 2018
• Citrix, vicepræsident, inkl. overordnet ansvar
for Podio, 2012 - 2015
• Podio (opkøbt af Citrix i 2012), tidlig investor
og administrerende direktør, 2010 - 2012
• Vodafone, chef for Location Based Services,
2009 - 2010
• Wayfinder Systems, administrerende direktør,
2009 - 2010
• ZYB ApS (navn overtaget fra tidligere selskab),
stifter og administrerende direktør, 2005 2009 (Opkøbt af Vodafone i maj 2008)
• ZYB, stifter, 2004 - 2005 (nedlukning i 2005)
• McKinsey & Company, strategikonsulent,
2001 - 2004

bare skulle være glad. Og jeg håber da, at mine børn også har
det sådan. For så tør man mere.”
Det er jo ikke sikkert, at forældrene forventer det. Men det er så
sådan, det bliver opfattet?
“Nej, lige præcis. Det er det, der er så slemt.”
Et større metastudie fra sidste år viser, at perfekthedskulturen kommer af vanvittigt mange årsager, og en egentlig årsagssammenhæng er svær at fastslå. Studiet, som er internationalt
og begået af forskere fra University of Bath og York St John University, fastslår dog, at perfekthedskulturen de seneste 27 år er
voksende, at de unge mennesker får det psykisk og fysisk dårligt
af det, og at der muligvis er tre arnesteder: Et mere individualiseret og konkurrenceminded samfund, et stigende meritokrati
—
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DET UPERFEKTE BILLEDE Ministre portræteres som regel i blødt lys, med retoucherede rynker og uden birkes mellem tænderne.
Virkeligheden er mindre perfekt.

The Real Wiki
Tommy Ahlers har en imponerende karriere, der sagtens kan beskrives som en lige linje af succes. Men det virkelige
liv er lidt mere kompliceret. Her er ministerens egne eksempler på de uperfekte og tilfældige sving, hans liv har taget.
Læste HH i Aabenraa. Søgte plads som kontorelev i
Nykredit i Haderslev, men det blev et afslag - de mente
ikke, at han passede til jobbet. Blev i stedet kontorelev
på Q8’s hovedkontor i København, og sådan landede
han i København.
To dage inden kvote 2-fristen, spurgte chefen hos Q8,
om Tommy ikke skulle læse videre. Ahlers var i tvivl
men søgte alligevel ind i sidste øjeblik og blev optaget
på jura i 1996.
Første start-up var ZYB, en software der sender sms’er
fra en computer. Det hele endte i en solvent likvidation,
virksomheden lukkede ned og investorerne tabte millioner på det.
Men Ahlers tog navnet ZYB med videre i næste start-up.
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Brugte sammen med holdet bag ZYB i februar 2008
18.000 kr. på at få en lille bitte stand på verdens største
mobilmesse i Barcelona. Holdet får styltet noget, der ser
nogenlunde professionelt ud, op med venners hjælp.
De lancerer ZYB Social Phonebook og en erhvervsjournalist interviewer dem. Dagen efter lancerer Yahoo!,
der har en stand til millioner af dollar, et produkt der
minder om ZYB. Vodafone læser mediedækningen og
køber ZYB tre måneder senere for 235 mio. kr. Et halvt
år efter kom finanskrisen, som kunne have betydet
konkurs for ZYB.
Stillede i 1998 op til Folketinget for Det Konservative
Folkeparti. Blev ikke valgt ind.
Medlem af regeringens Disruptionsråd 2017. Det blev
hans billet til en ministerpost i maj 2018.

—

derende mere robuste og dannede, så de står bedre fast i en
tumultarisk tilværelse.

Der findes ikke
en opskrift for succes.
Du er nødt til at prøve en
masse ting. Nogle gange får
du 13, nogle gange får du 03.
Det er jo sådan, livet er.

Da julen var hvid

Og så er der det overdrevne fokus på 12-tallet, som Tommy Ahlers
for nylig har foreslået en slags nedrykning af for at tage et gensyn
med 13-tallet. Han ved ikke, om det lige skal være en tilbagevenden til den gamle 13-skala, der i 2006 blev skrottet til fordel for
7-trinsskalaen, men princippet om at hylde det originale vil han
gerne have tilbage i uddannelsessystemet.
Man skal ikke kunne læse pensum, gentage hvad der står og
dermed få den højeste karakter. Det skaber både en utidig, stressende jagt mod toppen og en mangel på originalitet, mener han.
Han griber tilbage i den foregående aftens oplevelse i Randers,
hvor han var inviteret til at holde oplæg for 250 personer, som
han indviede i planerne om en genoprejsning af 13-tallet.
“Jeg vil gerne have en karakterskala, hvor man ikke på forhånd
kan sige, hvordan man får den bedst mulige karakter. Og det tror
jeg i sig selv kan sende et signal om, at der ikke findes en opskrift
for succes. Du er nødt til at prøve en masse ting. Nogle gange får
du 13, nogle gange får du 03. Det er jo sådan, livet er,” konstaterer
han og kommer så til den egentlige pointe med Randers-historien: Vækkelsen.
“Og da jeg siger det – og jeg ved ikke, om jeg får det formuleret
godt eller noget – så sidder der 250 mennesker og klapper. Det er
altså ikke så tit, at man inden for uddannelsespolitik sådan decideret får en klapsalve. Jeg tror, at der er rigtig mange, der har det
sådan. Det var både unge studerende, iværksættere, pensionister,
der lyttede. Det må være en debat, der rører mange.”
Du taler om 13-tallet og begejstrede tilhørere, filosofikummet skal
tilbage på universitet, og du nævner, at dine egne forældre bare var
glade, hvis du var glad. Og så får jeg lyst til at spørge dig, om julen
altid var hvid i gamle dage?
“Nej!”
Han virker oprigtig irriteret. Han sætter sin kaffekop så tungt i
underkoppen, at det klirrer, og så sukker han og kigger op.
“Men det er et helt fair spørgsmål. Og jeg forstår godt, at du er
nødt til at spørge om det. De konkrete regler fylder jo meget lidt
i det her. Selv om vi får en karakter for originalitet, selv om vi får
afskaffet 1,08-reglen, selv om vi får ændret optagesystemet, selv
om vi får verdens bedste filosofikum, jamen så kan det godt være,
at det slet ikke flytter noget, og at vi ikke ændrer mindsettet. For
sådan er det med alt. Selv det mest perfekte produkt kan have nul
kroner i omsætning – fordi det bare ikke lykkes, eller fordi det
ikke lige ramte ind på det rigtige tidspunkt.”

er ubegrænset, så der er total fri leg. Men så er der bowling.
“Der ved man præcis, at 10 strikes er det højeste. Du kan ikke
opnå højere karakter. Derfor må det være den perfekte – fordi det
er forudsigeligt, og du kan sætte det på formel. Og der ligner vores
karakterskala måske bowling, for den kan man sætte på formel.”
Og så er vi tilbage ved rigide formler og ideen om det perfekte.
Han har det ikke godt med dem, for de svækker kreativiteten og
fritænkningen.
Tommy Ahlers kan ikke døje, når han bliver fremhævet som
skoleeksemplet på en iværksætter. Der findes ingen lige vej i livet, fortæller han, men til gengæld findes der masser af tilfældigheder, held og måske – måske! – lidt fingerspitzgefühl. For da han i
maj 2008 solgte sin 2,5 år gamle virksomhed til Vodafone for den
nette sum af 235 mio. kr., var det ikke, fordi han havde brygget på
en storslået plan. Faktisk var han en smule laissez faire omkring
det og tænkte, at hvis virksomheden ikke begyndte at give overskud, måtte de i efteråret ud efter nye investorer, der kunne se
et potentiale i ZYB, en mobilløsning til backup af mobilnumre.
“Hvad skete der i august/september 2008? Bum. Finanskrise.
Det var helt sikkert, at jeg ikke kunne have rejst penge. Det var
også helt sikkert, at jeg ville være gået konkurs med den virksomhed. Men i stedet bliver den tre-fire måneder før solgt for 235 mio.
kr., og så bliver jeg en eksponent for succes – i stedet for at blive
eksponent for held eller tilfældigheder. Og jeg vil nødig sige det,
for det bliver hurtigt til, at lige meget hvad man gør, så er det held.
Og det er det jo ikke kun.”
“Der er en hårfin balance mellem fiasko og succes. Jeg kunne
lige så vel have truffet en anden kæde af beslutninger, hvor vi stadig havde været lige så hårdtarbejdende og lige så dygtige, produktet var lige så godt, og vi var lige så strategisk tænkende – alt
det, vi gerne vil være – men det kunne lige så godt have ført til et
andet resultat. Man skal ikke tro, at der findes en opskrift på succes. Og nu trækker jeg igen en kæde til 13-talsdiskussionen, for
der er ikke en opskrift. Det handler om at prøve en masse ting og
tillade sig selv at begå nogle fejl. Og nogle gange lykkes det, andre
gange lykkes det ikke,” siger Tommy Ahlers.
Han afslører let grinende en drøm. Ikke at emnet ikke er alvorligt nok, men hans mission går jo lige så meget ud på at løsne alle
de anspændte skuldre, verden nu er belemret med.
“Loven, jeg utrolig gerne ville lave, er loven om fejl. Hvor §1 er,
at du skal begå nogle fejl, og §2 er, at du skal lade være med at begå
de samme fejl flere gange.”
Tror du ikke, der er flertal for det?
“Jo, tror du det? Det kan da godt være, at jeg skulle fremsætte det og se, hvad der sker. Og der skal ingen sanktioner være.
Der er ikke nogen bemærkninger til lovforslaget, alle er glade.
Kæmpe fejl” •

Perfekt bowling

Det hele må altså godt være lidt mere umuligt, for sådan er livet
jo, og det skal de yngre generationer have at vide. For hvad er det
perfekte og hvorfor overhovedet stræbe efter det? Tommy Ahlers
er en associerende, anekdotisk mand, og han griber fat i ufatteligt mange af de bolde, der triller rundt.
Han kommer med et eksempel fra livet som iværksætter.
“Jeg har tit skullet forklare til iværksættere, at det perfekte
resultat ikke findes. Det afhænger af dit ambitionsniveau. Er det
perfekt at kunne betale sin egen løn, som jo er en kæmpe sejr at
kunne? Eller er det at have 10 ansatte? Eller er det at få masser
af medieomtale eller at få en kæmpe investering, men altid køre
med underskud, som jeg gjorde i mine virksomheder? Altså hvad
er succeskriteriet? Du ved det jo ikke.”
Og så ryger han hen i sportsterminologien, for også her er
der en vigtig pointe: Resultater. Tag nu fodbold for eksempel.
Hvad er bedst: At vinde 5-0 eller 7-0? Antallet af mulige mål
—
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Universiteterne
skal lære studerende
organisatorisk kreativitet
Nyt forskningsprojekt skal undersøge, om såkaldt studiobaseret undervisning påvirker
studerendes karrierevalg. Den projektorienterede metode er udbredt på designuddannelserne,
men ikke på de danske universiteter.

Laura
Ellemann-Jensen
lej@mm.dk

S

e lige godt efter på billedet til
højre. Hvad viser det egentlig?
Viser det a) en undervisningsseance på en kunstnerisk uddannelse, b) et projektarbejde
i en virksomhed eller c) en lektion på et
dansk universitet?
Det kunne ret beset være alle tre, for
undervisningsmetoden ‘studiobaseret
undervisning’ – som er det, du ser på billedet – trækker på metoder fra designog arkitektskolerne, og det kunne godt
meget vel være foregået i en virksomhed. Men det er nu altså svarmulighed c,
der er det helt korrekte svar.
Det er universitetsstuderende, der
bliver undervist i organisatorisk kreativitet.
Men hvad er der så sket med auditoriet og de studerendes tomme blikke
og knækkede blyanter? Hvad er der sket
med professoren, der står og udbreder
sig om teorier om verdens sande sammenhæng? Og hvad med de meget tykke
bøger, man knapt fik tygget sig halvvejs
igennem?
På Copenhagen Business School
(CBS) er der sket det, at man har fået øjnene op for en anden pædagogik, som er
mere kompatibel til det arbejdsmarked,
de studerende møder, når sidste punktum i specialet er sat.
Det synes Danmarks Frie Forskningsfond er så tilpas interessant, at den
netop har bevilget 5,5 millioner kr. til et

•

Studio-baseret undervisning indebærer, at de studerende aktivt
bliver involveret i at løse en problemstilling eller udvikle et produkt.
Det kan være en kollektion, en strategi eller design af en bygning.
Undervejs bliver de studerende bedt om at reflektere over processen.
Undervisningsformen er almindelig på videregående design- og
arkitektuddannelser, men den har også spredt sig til handelshøjskoler og tekniske fag.

U DDA N N E L SE
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Studio-baseret undervisning

M A N DAG MORGEN
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Den tænkning, som læres i studio-baseret undervisning, minder om
den, som ligger til grund for entreprenørskab. Det er derfor muligt,
at studio-baseret undervisning kan hjælpe med til at skabe mere
entreprenante måder at tænke på, hvilket potentielt kan forklare,
hvorfor designstuderende ofte starter egen virksomhed.
Danmarks Frie Forskningsfond har netop bevilget 5,5 mio. kr. til
et projekt, der under ledelse af professor MSO Bo Christensen skal
undersøge, hvordan studio-baseret undervisning påvirker måden
at tænke på, og om det har en langsigtet effekt på studerendes karrierevalg og på opstart af egen virksomhed.
Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Copenhagen Business School (CBS), VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og VIA University College.
Den Frie Forskningsfond m.fl.

Kilde

stort forskningsprojekt, der skal undersøge netop dét.
Mere entreprenante dimittender

Teorien er, at studiobaseret undervisning
– der involverer de studerende gennem en
skabende og eksperimenterende proces,
som de studerende undervejs skal reflektere over – skaber en mere entreprenant tankegang hos de studerende. Se tekstboks.
Det kan bruges i almindelige ansættelser, men det kan også motivere studerende til at blive iværksættere.
“Vi ved fra tidligere studier, at undervisningsformen kan hjælpe de studerende
til at være forberedte på de utilsigtede

—
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hændelser, arbejdslivet bærer med sig.
De håndterer det bare bedre, når de har
prøvet det før. Men det er aldrig blevet undersøgt, om den studiobaserede undervisning også har indflydelse på, om de vælger
en bestemt karrievej,” fortæller professor
MSO i Creative Cognition Bo Christensen
fra CBS, som er leder på projektet.
Fra designuddannelserne ved man, at
30 pct. af de studerende bliver iværksættere inden for de første ti år efter endt uddannelse, mens det kun er omkring 11 pct.
blandt handelshøjskoleelever. Gennemsnittet for alle videregående uddannelser
er nede på syv pct.
Derfor er det nærliggende at tro, at det

Fotos

Arthur Cammelbeeck

Professor i Creative Cognition Bo Christensen fra CBS underviser studerende i organisatorisk kreativitet. Metoden er studiobaseret,
og det skal nu undersøges, om det kan have betydning for de studerendes senere karrierevalg.

er undervisningsmetoden, den studiobaserede, de designstuderende bliver udsat for, der har indflydelse, fortæller Bo
Christensen.
“Det at være iværksætter er usikkert.
Du starter med at tro, at din virksomhed skal i én retning, du går i gang med
arbejdet, og pludselig ændrer betingelserne sig. Derfor skal du være fleksibel,
og du skal mentalt kunne håndtere den
usikkerhed. Det lærer design- og arkitektstuderende, og måske derfor er de
ikke bange for det usikre arbejdsliv, det
er at være selvstændig.”
Hvad leder lederne efter?

Bo Christensen forklarer, at undervisningsmetoden kom til CBS mere eller
mindre ved en tilfældighed, fordi en enkelt underviser så sig lun på den. Underviseren er ikke længere på CBS. Men det
er metoden fortsat. Og heldigvis for det,
siger professoren. For arbejdsmarkedet
har ændret sig radikalt.
Ifølge World Economic Forum er det
absolut ikke de klassiske akademiske
dyder, der bliver efterspurgt af erhvervslivet fremover. I dag søger ledere kan-

didater, der har sociale kompetencer og
evnen til at tænke komplekst og operere
i en foranderlig organisation. Kandidaterne skal kunne omsætte viden til et
produkt, og det skal være originalt.
“Og det lærer vi faktisk ikke de universitetsstuderende i et auditorium. Det
lærer vi dem bedre gennem studiobaseret undervisning,” mener Bo Christensen.
Pladsmangel er en hindring

Ugebrevet Mandag Morgen har tidligere afdækket, hvordan besparelser på
universiteterne blandt andet betyder, at
flere studerende stuves sammen i auditorierne. Og det står i kontrast til undervisningsmetoden, der foregår i lokaler,
der er specielt indrettet til formålet.
I udlandet er metoden langt mere udbredt på de klassiske universiteter, end
den er i Danmark. Den ses dog hist og
her herhjemme og ifølge Bo Christensen
nok mest på DTU, alene fordi undervisningen automatisk indbefatter laboratoriearbejde og på den måde er mere praktisk funderet.
På CBS er det ikke alle, der får lov til at
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bruge de to studio-lokaler, der indtil videre er indrettet. Ikke alt giver mening at
køre gennem studioprocessen, som kan
løbe over et helt semester.
Bo Christensen, der administrerer,
hvem der får lov, er måske nok fortaler
for metoden, men han er også klassisk
akademiker og af den opfattelse, at visse
teorier læres bedst ved, at den studerende sætter sig ned og lærer dem. For
eksempel ved en forelæsning.
“Jeg tror, at vi kommer til at se en udvikling i undervisningsmetoderne på
vores universiteter. Det kunne være en
udbredelse af studiobaseret undervisning, eller det kunne være en anden metode. Men det at uddanne studerende til
arbejdsmarkedets behov er jo vores opgave, så vi ikke får arbejdsløse dimittender, og så må vi tilpasse os,” siger han.
Og nu er der altså sat 5,5 millioner
kroner af til at finde ud af, hvad studiometoden kan. Beløbet er atypisk højt for
et humanistisk/samfundsvidenskabeligt projekt, der ikke kræver dyrt udstyr
– men derimod tid.
Projektet løber over fire år og forventes afsluttet ved udgangen af 2022 •

VERDEN IFØLGE RASMUSSEN

Den multikompetente
bestyrelse
Bestyrelsernes ansvar skal redefineres, opgaverne præciseres og
sammensætningen nytænkes, hvis de skal efterleve morgendagens krav.
Kvinderne er et vigtigt element i den transformation.
LEDELSE

D

er mangler kvinder i bestyrelserne. Det er
det tilbagevendende mantra i den løbende
debat om bestyrelsernes rolle og sammensætning. Synspunktet kan der af mange
grunde ikke argumenteres imod – bortset
fra at det kun favner en del af de udfordringer, fremtidens bestyrelser skal forholde sig til. Lidt forenklet
kan fastslås, at bestyrelserne generelt kan forudses at
få en langt mere fremskudt, synlig og krævende rolle
end tidligere.
Der er især to tungtvejende grunde til at revurdere bestyrelsens rolle og ansvar.
Den første handler om at genskabe den tillid til erhvervslivet, som i 2018 blev stærkt udfordret af de store
finansskandaler, anført af Danske Banks og Nordeas
hvidvaskninger og diverse tvivlsomme udbytteaffærer.
Selv om skandalerne kan henføres til konkrete virksomheder, kaster de alligevel et gråt og grumset skær over
store dele af det hæderkronede erhvervssamfund, netop
fordi så fremtrædende navne spillede hovedrollerne. Det
var ikke alene aktierne, der dykkede i 2018. Det samme
gjorde erhvervslivets renommé – bl.a. hos de politikere
der regulerer virksomhedernes rammevilkår.
Der er ingen tvivl om, at det forløbne års begivenheder sætter et stærkt fokus på de bestyrelser, der sidder
med det ultimative ansvar og derfor i langt højere grad
kan forventes at skulle forsvare deres rolle og i langt
mindre grad kan slippe af sted med at tørre ansvaret af
på den daglige ledelse. Danske Bank er her det klassiske
eksempel og kan forudses at danne skole i fremtiden.
Bestyrelsesformændene kommer således til at indgå
tætte skæbnefællesskaber med de administrerende direktører.
Den anden grund til at nyvurdere bestyrelsesarbejdet er en stadig mere turbulent omverden. Den aktive
bestyrelse skal forstå og kunne håndtere et tiltagende
flerdobbelt krydspres – et krydspres, der også er medvirkende årsag til, at vi inden for de næste fem-ti år vil
opleve det hidtil største udskilningsløb i erhvervslivet,
nemlig imellem de proaktive og de reaktive virksomheder. Det vil sige at omstillingshastigheden bestemmer
overlevelsesevnen.
Aldrig vil så mange større og kendte virksomheder
blive udfordret på eksistensen og enten blive overtaget af
konkurrenter eller forsvinde, og aldrig vil så mange nye
foretagender erobre så store markeder. På paradoksal vis
er de mest succesrige ofte de mest truede, simpelthen
fordi de mener sig sikre på at have fundet vinderformlen
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Erik Rasmussen
Sustainia

og derfor ikke føler et behov for strategiske tilpasninger
– før det er for sent.
Bestyrelsens fem krydspres

Især fem krydspres vil udfordre bestyrelserne og deres
evne til at langtidssikre virksomhedernes udvikling og
overlevelse. De er tæt forbundne og omfatter såvel eksterne som interne pres, men rummer tilsammen den
kompleksitet og mangfoldighed, bestyrelserne skal mestre og holde direktionerne op imod.
Ingen virksomhed får lov til at leve
stille og godt, men må forberede sig på offentlighedens
øgede og ofte kritiske opmærksomhed. Det forudsætter, at bestyrelsen løbende evner at afkode signaler fra
omverdenen, dels for at udnytte nye muligheder, dels
for at forebygge eventuelle kritiske situationer.

1. Samfundspresset:

Presset fra omverdenen handler ofte
om etik, moral og socialt ansvar. Vedtagelsen af FN’s
verdensmål og de accelererende klimaforandringer
kræver f.eks., at virksomhederne dokumenterer og
demonstrerer, hvordan de mere overbevisende varetager deres ansvar over for samfundet. Dette bestemmer
muligheden for at tiltrække såvel de stadig mere socialt og klimabevidste medarbejdere som investorer.
Her er et paradigmeskifte i hastig udvikling. Det må
bestyrelserne løbende tage bestik af og have en proaktiv holdning til.

2. Værdipresset:

Alle virksomheder uanset størrelse
og branche kan forudses at blive disruptet af nye, revolutionerende teknologier – teknologier, der hurtigt og
dramatisk kan ændre konkurrencebetingelserne. Det

3. Teknologipresset:

—

KOMMENTAR

er antagelig den enkeltfaktor, der inden for de næste
fem år kan få størst betydning for enhver virksomheds
eksistensmuligheder og derfor forudsætter en bestyrelses tekniske forståelse og indsigt.
Den accelererede markedsturbulens
og de konstant forandrede konkurrencebetingelser
tvinger virksomhederne til løbende at nytænke deres
strategier. Mantraet er her “kill your core, or the core
kills you”. Den opgave skal ikke mindst forankres i bestyrelsen. Denne skal på den ene side have en god forståelse og respekt for det langsigtede perspektiv, og på
den anden side kunne navigere ud fra aktuelle strømninger og bevægelser på markederne og i omverdenen.

4. Strategipresset:

Den tid er for længst forbi, hvor en
bestyrelses vigtigste opgave var at ansætte de bedste
chefer og fyre dem, hvis de ikke leverede de nødvendige resultater. Givet de udfordringer, der er beskrevet
i de ovennævnte pres, vil bestyrelsen blive en mere
integreret del af lederskabet – i hvert fald på det strategiske niveau. Dermed styrkes skæbnefællesskabet
omkring løsningen af meget krævende og komplekse
udfordringer. Men af samme grund bliver det også
afgørende at redefinere relationerne mellem den daglige ledelse og det overordnede strategiske lederskab.
Håndteringen af det integrerede lederskab afgør dybest set virksomhedens udviklings- og overlevelsesbetingelser og den tillid, der skal skabes – og genskabes – over for omverdenen.

5. Ledelsespresset:

De fem krydspres foregiver ikke at være en udtømmende beskrivelse af en bestyrelses fremtidige opgaver og
ansvar. Men de efterlader et centralt budskab: Behovet
for at nytænke sammensætningen og dermed rekrutteringen af de nødvendige kompetencer i et fremadrettet
perspektiv.
Opgør med den indavlede bestyrelse

Det er i den sammenhæng, at flere kvinder i bestyrelsen nok er en vigtig målsætning, men skal udvides til at
omfatte en langt bredere mangfoldighed. Som det fremgår af
Mandag Morgens kortlægning
af danske bestyrelser, findes der
i alt 60.000 af dem i Danmark,
og de tæller knap 100.000 medlemmer tilsammen. Størsteparten repræsenterer antagelig
mindre virksomheder, eftersom
40.000 af dem kun har op til tre
medlemmer.
Bortset fra at langt hovedparten er mænd, er det gennemgående mønster, at medlemmerne
til specielt til de større virksomheders bestyrelser, rekrutteres blandt personer med en
udpræget erhvervs- og virksomhedsmæssig erfaring. Et typisk
billede er, at aftrådte og tidligt
pensionerede direktører efterfølgende satser på en bestyrelseskarriere. Ud over at det fast-
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holder en mandsdominans, risikerer det også at skabe
en vis faglig indavl på bekostning af det akutte behov
for en langt mere varieret kompetenceprofil.
I nogle situationer kan en antropolog eller sociolog
gøre større gavn end en pensioneret direktør med en
traditionel virksomhedskarriere bag sig. Desuden bør
næsten enhver bestyrelse inkludere personer med dyb
forståelse for de teknologiske muligheder, herunder
anvendelsen af kunstig intelligens. Den indsigt skal
selvsagt også være til stede i direktionen, men digitaliseringens betydning for de strategiske muligheder tilsiger, at den kompetence også skal forankres i det øverste
ledelseslag.
Der er ingen tvivl om, at netop bestyrelsens sammensætning i forhold til de kommende års udfordringer bliver en vigtig del af det konkurrenceparameter,
som lederskabet udgør. Derfor bør rekrutteringen af
såvel formand som de enkelte bestyrelsesmedlemmer
være lige så grundig og gennemtænkt som ansættelsen
af direktionen. Det betyder bl.a., at man bør operere
med en slags ansættelseskontrakter for bestyrelsesmedlemmer. Heri fastlægges ikke alene forventninger
til opgaven, men også en indkredsning af de tidsmæssige krav etc.
Virksomheden skal bl.a. sikre sig, at de nye medlemmer – ikke mindst formanden – har den fornødne tid
til opgaven. Her stikker det i øjnene, at over 4.000 af de
danske bestyrelsesmedlemmer beklæder 6-20 bestyrelsesposter. De tilhører kategorien af ’bestyrelseskonger’,
som udtrykker status og indflydelse i erhvervssamfundet, men hvis den indflydelse også skal afspejles i den
enkelte virksomhed, må der stilles præcise krav til, hvor
mange andre tilsvarende bestyrelsesjob vedkommende
kan bestride. Honorarerne må selvsagt tilpasses herefter.
Sammenfattende er der næppe tvivl om, at bestyrelsesarbejdet bevæger sig ind i en ny epoke og ind i
en langt mere synlig og profileret rolle. Med al og stor
respekt for kønskvoteringen bliver kompetencekvoteringen den afgørende faktor, når lederskabets konkurrenceevne skal fastlægges •

Illustration
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Andreas Bogh

Set, læst og hørt
Hanne Leth Andersen
Rektor på Roskilde Universitet
Hanne Leth Andersen har været rektor på Roskilde Universitet siden 2014. Hun er desuden medlem af flere bestyrelser, blandt andet på
Folketeatret og ARKEN. Hanne Leth Andersen er uddannet cand.phil. fra Syddansk Universitet og har skrevet ph.d. om romansk filologi
på Københavns Universitet.

Set for nylig

Hørt for nyligt

Læst for nyligt

Jeg har for nylig set teaterstykket Peer Gynt - Ibsens eventyrlige drama om at finde sig selv. Henrik Ibsens dannelses- og fortabelsesfortælling om
lykkeridderen, der drager ud i verden for at finde
sig selv og blive til noget stort. Cyron Melville er
smuk, vild og dragende som den unge Peer med
alle drømmene og fantasierne. Og Preben Kristensen er gribende som den ældre desillusionerede,
der lever med følgerne af at have solgt sin sjæl. En
dramatisk fortælling, der maner til eftertanke.
Vi betaler for vore ubetænksomme valg. Alt har
konsekvenser. Opsætningen tog nogle gange
pusten fra publikum, og eftertanken var hård – for
har vi ikke alle været ubetænksomme som unge
og svigtet dem, som stolede på os og var trofaste,
fordi vi hellere ville følge impulser eller muligheder? Og har generation efter generation ikke
formanet de unge, uden at vi næppe nogensinde
kommer frem til andet end at leve livet forlæns og
forstå det baglæns.

Jeg har de senere år lært en ny musikgenre
at kende. Det er små, raffinerede korværker
fra senrenæssancen – madrigaler hedder de.
Nogle gange er de 8-stemmige, og de handler
altid om kærlighed med en voldsom intensitet
i såvel musikalsk udtryk som tekst – fra dybt
savn og lidelse til mængder af kys og erotisk
opstemthed. De to komponister, jeg er blevet
særligt fascineret af, hedder Marenzio og Gesualdo. Dem har jeg for nylig hørt værker af ved
en koncert med det skønne ensemble Musica
Ficta. Madrigalerne var i øvrigt forløbere for
operaen, som netop opstod i denne periode,
men jeg nyder lige præcis madrigalerne,
fordi de er miniaturer. Det giver en særlig
intensitet. Og Musica Ficta har specialiseret
sig i at synge disse komplekse værker med en
personlighed og improvisationsevne, som
væver gyldne tråde mellem jazz og italiensk
renæssance.

Bogen Telefon af Ida
Jessen består af en
række af telefonsamtaler og handler om
samtalens helende
kraft. Almindelige
mennesker ringer til
en anonym telefontjeneste. Man følger
samtale efter samtale
kronologisk. Det foregår en mørk novemberaften, stille og
uden sentimentalitet,
og man får gennem
disse dialoger i mørket en skarpt skåret
fortælling plus et plot.
Samtalerne væver et
mønster, der handler
om livet i dets sværeste former, hos de
ensomme, de gamle
og dem, der lider. Helt
underspillet skildrer
dialogerne også jegpersonen selv, der lytter og tier og til sidst
forløses lidt, fordi
den aften også rummer en samtale om
hendes egen største
sorg og lidelse. Og den
handler selvfølgelig
om vores allesammens sårbarhed, skyld
og mulige tilgivelse.
Det er en sjældent
fortættet roman,
helt originalt fortalt
gennem samtaler på
stribe. Gribende.

Foto

Per Morten Abrahamsen

Musica Ficta.
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Nyt job

Foto

Henning Bagger / Ritzau Scanpix

mm job

Se alle aktuelle stillinger
på mm.dk/jobannoncer

It-direktør til
Domstolsstyrelsen
Ansøgningsfrist: 08-01-2019

Økonom til direktionssekretariatet i By & Havn
Ansøgningsfrist: 17-01-2019

Hvem

Marianne
Bedsted
Hvilket job
Bestyrelsesformand i
Danmarks Radio

Hvorfra
Direktør i Salling Group

51 år. Oprindeligt
kontoruddannet, men først og
fremmest forretningskvinde med
passion for kultur. Direktørposter i
Torvehallerne i Vejle, Scandic-kæden og Salling Group med ansvar
for Sallings stormagasiner i Aarhus
og Aalborg og 16 Starbucks-restauranter. Direktør for Musikhuset i
Aarhus fra 2009 til 2014, bestyrelsesmedlem i Musikkens Hus i
Aalborg og bestyrelsesformand for
Den Jyske Opera – et tillidshverv,
hun nu opgiver som følge af sit
formandskab i Danmarks Radio.

N
VA

EM ÆRK

E
T

S

Baggrund

Miljømærket tryksag
5041-0492

Marianne Bedsted overtager bestyrelsesposten i DR efter Michael
Christiansen, der har siddet i formandsstolen i 10 år. Michael Christiansen kender det
politiske system ud og ind gennem sin lange
embedsperiode i Justitsministeriet og som
departementschef i Forsvarsministeriet. Og
netop her ligger den største udfordring for
Marianne Bedsted. Hun har ingen erfaring
med at styre en politisk ledet organisation,
der står over for at skulle spare omkring
770 mio. kroner i de kommende år. Marianne Bedsted roses fra alle sider for sine
lederevner i den kommercielle og kulturelle
verden. Men spørgsmålet er, hvordan hun
vil tackle en enorm organisation som DR i
forhold til den massive politiske og mediemæssige interesse, der er og altid har været
omkring statsradiofonien. Den nye bestyrelsesformand skal manøvrere Danmarks
mediemæssige flagskib gennem en omfattende sparerunde og samtidig sætte en ny
kurs for udviklingen af den store public
serviceinstitution. En stor men ikke umulig
opgave for den velanskrevne og vellidte
aarhusianer, der selv er overbevist om, at DR
også fremover vil indtage en unik position i
danskernes hverdag, selv om konkurrencen
om borgernes tid og opmærksomhed aldrig
har været større •
kd
Største udfordring?

Regionsdirektør til
Region Nordjylland
Ansøgningsfrist: 20-01-2019

Konsulent/c hefkonsulent
til Vindmølleindustrien
Ansøgningsfrist: 18-01-2019
kl. 12:00

Senior Project Manager
til Ole Kirk’s Fond
Ansøgningsfrist: 19-01-2019

Politisk chef til
Dansk Magisterforening
Ansøgningsfrist: 10-01-2019
kl. 10:00
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ER DIT
NYTÅRSFORSÆT
AT FÅ STYR PÅ
BIG DATA?
PÅ HD-UDDANNELSE FRA CBS KAN FÅ DE RETTE KOMPETENCER,
SÅ DU OG DIN VIRKSOMHED ER KLAR TIL DEN DIGITALE REVOLUTION
Se udvalget af vores
uddannelser på cbs.dk/hd

