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 K 
lokken er 7.15. 
Stine Bosse træ-
der ud af hoved-
døren i sit hjem 
i Dronningmøl-
le  på Sjællands 
nordkyst og sæt-

ter sig ind i den ventende bil. Hun og 
chaufføren udveksler lidt høfligheder, 
inden hun helliger sig dagens aviser. 

Overskrifterne skimmes igennem, 
”med Tryg-briller” som hun siger små-
grinende og forklarer, at efter 23 år i 
forsikringskoncernen, heraf de sene-
ste syv år som øverste chef i biksen, er 
det svært at sige, hvor Tryg stopper, og 
Stine Bosse starter. 

Men det får hun snart rig lejlighed 
til at finde ud af. Fra og med 1. februar er 
Stine Bosse ikke længere CEO. Bare 50 
år gammel burde hun ellers have man-
ge gode år på direktionsgangen foran 
sig, men nej tak, lyder det fra hende.

”Jeg har haft et fantastisk arbejds-
liv, hvor jeg har lært rigtig meget og 
fået mange gode udfordringer, samti-
dig med at jeg har fået lov at lave be-
styrelsesarbejde og meget andet ved 
siden af. Men det er indbildning at tro, 
at man bare kan blive ved sådan. Jeg 
kan simpelthen ikke rumme det hele 
længere.” 

Kortere regeringstid: Og Stine Bosse er 
ikke alene. Et stigende antal topchefer 
indstiller CEO-karrieren tidligere, end 
man så før. 

Ledelsesmagasinet Strategy+Busi-
ness offentliggjorde i sommeren 2010 
tal, der viser, at den gennemsnitlige tid, 
en CEO tilbringer i hjørnekontoret ,er 
faldet fra 8,1 år til 6,3 år det sidste årti 
på globalt plan. 

Topcheferne har dog nogenlunde 
den samme alder, når de forlader po-
sten i dag som tidligere, men de er til 
gengæld ældre, nemlig 53,2 år i 2009 
mod 50,2 år i 2000, når de tiltræder. 

Det hænger nøje sammen med årsa-
gen til, at CEO’en takker af efter kortere 
tid, lyder konklusionen. Kravene til nu-
tidens topchefer er nemlig taget til. 

Teknologiske landvindinger og det 
faktum, at de fleste virksomheder i dag 

konkurrerer på en global slagmark, 
betyder, at beslutningsprocesserne 
er blevet kortere og mere komplekse. 
Derfor skal de fleste CEO-kandidater i 
dag have tilbragt en rum tid i udlandet 
og opbygget et internationalt netværk 
foruden at have arbejdet sig gennem 
diverse linjestillinger og lært driften 
at kende fra bunden, før de er klar til at 
overtage roret.

Samtidig er en topchef i dag ikke 
alene øverste direktør, der leder og 
fordeler arbejdet. En moderne CEO er 
synlig, internt såvel som eksternt og 
legemliggør virksomhedens vision og 
identitet. Jobbet er simpelthen blevet 
mere intenst. Og det slider. 

Syv møder hver dag: Det tager 45 mi-
nutter for Stine Bosses chauffør at køre 
hende de 55 kilometer fra Dronning-
mølle til forsikringskoncernen Trygs 
hovedkvarter i Ballerup. Her går hun 
op på sit kontor, lægger jakken og får 
eventuelle nye bilag eller andre beske-
der fra en af sine sekretærer, inden hun 
går til dagens første møde. Dem er der 
cirka syv af i kalenderen. Hver dag. 

”Sådan har det været stort set hele 
vejen igennem. Og det har passet mig 
fint. Jeg kan godt lide, når det ikke er 

Altid på: Stine 
Bosses daglige 

mødekvote er på 
syv møder.

Kun en tredjedel af de danske admini-
strerende direktører beholder jobbet i 
mere end tre år.

mindre end et år n 25%
et-tre år  n 35% 
tre-fem år n 15%
over fem år  n 25%

note: Undersøgelsen omfatter udskiftningen i 
direktion og bestyrelse i de 1800 største virksom-
heder i Danmark i perioden 01.10.2009-30.09.2010.
kilde: Alexander Hughes Executive Search Consul-
tants.

 

Direktørjobbet 
bliVer kortere

l e d e ls e16

B e R l I N G s K e N Y H e d s M AG A s I N .  O N s dAG 26 /01 / 2011 .  3 .  s e K T I O N


