
Alder: 50 år
Uddannelse: Cand. jur. fra Københavns 
Universitet 1987. Senere ledelsesuddan-
nelser fra Insead og Wharton. 
Karriere: 1987: Fuldmægtig i Tryg. 
1988: Skadedirektør, Tryg. 1990: Under-
writing-direktør, Tryg. 1991: Ansvarlig 
for produkt og konceptudvikling, Skade 
og Underwriting, Tryg. 1993: Persona-
lechef, Tryg. 1995: HR-direktør, Tryg. 
1999: Direktør, Tryg. 2003: Koncernchef, 
Tryg. 2011: Forlader Tryg til fordel for en 
bestyrelseskarriere.
Tillidshverv: Formand for Forsikring 
og Pension, formand for Børnefonden. 
Medlem af bestyrelsen i Nordea, Amlin 
Plc, Geneva Association og Insead 
Danish Council.
Privat: Bor sammen med kæresten 
Peter i Dronningmølle. Har været gift to 
gange og har to døtre fra første ægte-
skab og to børnebørn.

STine BoSSe:

så nemt, og man skal smøge ærmerne 
op og arbejde igennem. Og det er vel 
også det, jeg håber at komme til nu i 
nogle andre virksomheder,” fortæl-
ler Stine Bosse, der foruden titlen som 
CEO også vinker farvel til en arbejds-
uge på 80 timer. 

I stedet vil hun bruge mere tid på 
familien, passe sit velgørende arbejde, 
og hellige sig sine bestyrelsesposter, 
der måske skal udvides med en enkelt 
eller to mere. Der er altså ikke tale om, 
at Tryg-chefen skal bruge tiden på at 
strikke eller passe køkkenhaven, og 
hun forventer da også fremover at få 
en arbejdsuge på omkring 40 timer.

 Men det bliver forhåbentlig knap så 
hektisk, som toplederjobbet efterhån-
den har udviklet sig til at være, fortæller 
Bosse, der især har mærket én afgøren-
de forandring i jobbet de seneste år. 

Kommunikationen fylder: ”Den mest 
markante forandring har været det 
joint venture, der er opstået mellem 
mig og omverdenen. Der er blevet me-
re og mere kommunikation, og det 
bad jeg til dels også selv om, for jeg gik 
meget bevidst ud og løftede den rolle, 
at jeg gerne ville være med til at tegne 
Tryg udadtil, da jeg tiltrådte. Men så 
er der jo det med journalister,” siger 
Stine Bosse med et nik over bordet til 
Berlingske Nyhedsmagasins udsend-
te, ”at når man først har snakket med 
jer en gang, så vil I have mere. Så siger 
I til pressechefen, ’vi vil helst tale med 
Stine,’ og så er det svært at komme ud 
af igen.”

At skulle fungere som virksomhe-
dens ansigt udadtil er dog ikke kun et 
spørgsmål om, at journalisterne hæn-
ger i røret, understreger den afgående 
Tryg-chef. 

Ideelt set skal topchefen i dag kun-
ne profilere og brande virksomheden i 
en grad, så det hjælper med at fastholde 
medarbejdere og tiltrække nye. Og der-
for betyder rollen som ansigtet udadtil 
også mere arbejde for topchefen. 

”Den øverste ledelse har jo også 
helt naturligt ansvaret for vinklingen 

til det samfundsmæssige. At signalere, 
at virksomheden tager sit ansvar alvor-
ligt og konstant arbejder på at opføre 
sig ordentligt. At det ikke kun hand-
ler om at tjene penge. Man kan sige, at 
evnen til at kommunikere i dag mere 
handler om at kunne give virksomhe-
den krop og sjæl.”

Chefen er virksomheden: Eksperter-
ne bakker Stine Bosse op. Nutidens 
topchefer er langt mere profilerede og 
kendte i offentligheden, end de var for 
bare et årti siden. Kravene til deres syn-
lighed internt og eksternt er steget mar-
kant, og det er også derfor, at man i dag 
i stigende grad kan sætte lighedstegn 
mellem topchefen og virksomheden. 

Nævner man eksempelvis Steve 
Jobs, vil de fleste tænke Apple, mens 
Steve Ballmer er synonym for Micro-
soft, og i den hjemlige andedam kan 
nævnes Ditlev Engel og Vestas eller 
Steen Riisgaard og Novozymes. 

”I dag ser vi mange eksempler på, 
at topchefen er blevet en rollemodel. 
Han skal ikke bare kunne præsentere 
et regnskab eller fortælle om virksom-
hedens strategi. Han skal også kunne 
overbevise både medarbejdere, aktio-
nærer, politikere og fuldkommen frem-
mede mennesker på nye markeder om, 
at den her virksomhed er bedst på lige 
netop sit felt,” siger Søren Brandi, der er 
strategisk rådgiver for en række danske 
bestyrelser og virksomheder.

Styret fra morgen til aften: Stine Bosse 
har stort set ikke set sin egen kalender, 
siden hun blev koncernchef i Tryg. Den 
er der andre, der styrer. Tryg-chefen 
havde til at starte med en enkelt sekre-
tær til at holde styr på de mange aftaler 
og løse ender. Men med tiden og i takt 
med at stakken med arbejdsopgaver er 
vokset, er staben ligeledes blevet udvi-
det til nu at omfatte halvanden sekre-
tær og en såkaldt PA’er, en personlig as-
sistent.

”Det har jo krævet et helt apparat at 
holde styr på mig, og de 80 timer der 
skal skubbes til rette. Prøv at fore-
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