
Headhunterfirmaet Alexander 
Hughes foretog i efteråret en undersø-
gelse af hyppigheden af udskiftninger i 
de danske bestyrelser og direktioner. 

Selskabet undersøgte ændringer i 
direktion og bestyrelse i de 1.800 stør-
ste virksomheder i Danmark gennem 
12 måneder frem til slutningen af sep-
tember 2010, og her lod tallene også 
forstå, at de tider, da direktørjobbet  
var for life er forbi. Kun en tredjedel af 
de administrerende direktører behol-
der jobbet i mere end tre år, og en fjer-
dedel takker ligefrem af efter bare et år 
eller mindre på topposten.

Anderledes kompetencer: Ifølge ma-
naging partner i Alexander Hughes, 
Evan Tolstoj Hansen, skyldes de hur-
tige udskiftninger dog ikke, at kravene 
til nutidens topchef er strengere. Det er 
mere et spørgsmål om, at de er markant 
anderledes, siger han, og peger blandt 
andet på den effekt, globaliseringen 
har haft på topjobbet.

”Over en længere periode har vi set, 
at det at kunne arbejde internationalt 
og have et globalt netværk tillægges en 
enorm betydning. Du skal helst have bo-
et og arbejdet i udlandet, og have kend-
skab til mange forskellige kulturer.” 

Weekend: Stine Bosses arbejdsuge  
begynder egentlig, længe inden chauf-
føren holder uden for hendes dør man-
dag morgen. 

I løbet af weekenden får den afgå-
ende Tryg-chef bragt næste uges mate-
riale hjem til villaen. Søndag eftermid-
dag ved tretiden sætter hun sig ind på 
hjemmekontoret for at forberede den 
kommende uge. Hun læser rapporter, 
referater og skimmer tal, og det bliver 
hun ved med indtil ved 21-tiden, hvor 
hun tænder fjernsynet for at se nyhe-
der. 

”Man skal være forberedt. Selvfølge-
lig skal man det,” siger hun og påpeger, 
at behovet for at være beslutningsdyg-
tig også er vokset. Hastigheden, hvor-

med man træffer beslutninger, er nem-
lig accelereret det sidste par år. 

Altid på: Den teknologiske udvik-
ling har sat sine spor på den moderne 
topchefs arbejdsliv på godt og ondt.  
Adgangen til information og mobile 
data har lettet en del opgaver. Om-
vendt er der intet frirum, når man hele 
tiden er ”på”, og tiden til eftertanke er 
skrumpet. 

”Før i tiden, hvis vi stod og overve-
jede en præmieforhøjelse eller skulle 
se nærmere på et kundesegment, der 
opførte sig lidt anderledes, kunne man 
nemt bruge et halvt år på at undersøge 
og forske. I dag er det mere her og nu 
og hands on. Og hvis du ikke når det, er 
konsekvenserne der også med det sam-
me. Det tempo kommer ikke ned. Jeg 
tror tværtimod, at det bliver forøget, og 
det stiller voldsomme krav,” forklarer 
Stine Bosse. 

Der kan altså være mange årsager 
til, at topcheferne bliver slidt hurtigere 
ned. Men der kan også være en helt an-
den – og knapt så sortseende forklaring 
på de tidligere exits. Ifølge managing 
partner Evan Tolstoj Hansen handler 
det om, at topchefer i dag har indset, at 
intet varer evigt: 

”Jeg tror simpelthen, vi kommer til 
at se, at de stopper tidligere, fordi de 
har mulighed for at lave noget andet. 
Uanset hvor dygtig man er, så skifter 
kravene til det, der er brug for, og når 
virksomheden når et vist stadie, er der 
brug for andre kompetencer. Det er 
topcheferne godt klar over, og derfor 
vil de begynde at anse det som passen-
de at trække sig og så i stedet kaste sig 
over noget helt andet, som de har lyst 
til og som de allerede har kompeten-
cerne til.”

Tilbage på hovedkontoret hos  
Tryg rejser Stine Bosse sig og takker 
for snakken. Fotografen har fået lovet  
tyve minutter med den afgående top-
chef, så der er ingen tid at spilde. Ka-
lenderen byder på yderligere tre mø-
der, inden vognen og chaufføren atter 
venter på at køre Stine Bosse hjem til 
Dronningmølle.  n vibj@berlingske.dk

Intet vArer 
evIgt: efter de 
mange år i tryg 
vil Stine Bosse 
koncentrere sig 
om bestyrelsesar-
bejde.
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Er bestyrelses-
arbejde nok for 
Stine Bosse?
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