Følg dit hjerte, find
din passion, og klø på
De har alle fundet deres passion og har haft stor succes med at føre den ud i livet.
Mød tre seje og ambitiøse erhvervskvinder, der har nået deres mål ved at have hjertet og hjernen med, når de svære valg i livet og karrieren skal træffes
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“Passion bliver det nye
buzzword i erhvervslivet.
Trust me!” siger Pernille
Melsted, der i dag er
coaching-forfatter. Kjole fra
Diane von Furstenberg hos
Rue Verte til 2.999 kr.

“Mit arbejde er ikke min identitet”

S

elv mener den 35-årige coachingforfatter Pernille Melsted, at det var
et tegn ovenfra, at hendes søn på nu
tre år som et spirende frø i hendes
mave kom og lavede om på det hele.
Stillingen som PR-chef hos Clinique havde
ellers i en lang periode været perfekt – med
masser af rejseaktivitet fra Tokyo til
Reykjavik og en dagligdag i New York på
linje med pigerne i Sex and the City, med
fokus på det næste par Prada-sandaler og
med tjek på, hvilken drink, der lå øverst på
byens cocktail-kort.
“Men så skete der det mærkelige, at jeg
omkring de 30 år begyndte at spørge mig
selv: “hvad nu?” Jeg havde i andres øjne et
glimrende job, og jeg vidste, at jeg et par år
ud i fremtiden ville blive forfremmet igen,
og så ville jeg være vice-president for et eller
andet. Men det gjorde mig ikke glad. New
York kan være et barskt sted at bo. Når man
begynder at få penge til at købe det, man
gerne vil, så er der altid nogle, der har fire
gange så meget. Den tendens kan hurtig
blive usund, fordi man glemmer at være
tilfreds med det, man har. Jeg begyndte at
rejse ofte til Californien, hvor jeg blandt
andet tog en coachuddannelse hos den
amerikanske coach og forfatter Debbie
Ford,” fortæller Pernille Melsted.
Omkring samme tid skete der det, at hun på
en sommerferie i Danmark i 2003 mødte sin
gamle kæreste, Michael.
“Han er pædagog, og jeg troede, at jeg skulle
have en mand, der sætter pris på et Pradajakkesæt,” siger Pernille Melsted.
Men Pernille Melsted blev gravid – og efter
mange overvejelser og telefonsamtaler
flyttede hun hjem, nærmere betegnet til
Amager, hvor hun i dag bor sammen med
Michael og deres søn, William, i en
treværelses lejlighed.
I dag, tre år efter, har Pernille Melsted
skrevet bogen Find din passion på 4 uger, og
lever af at coache og holde foredrag om
personlig udvikling.
Hvad har du været stolt af på arbejdet?
“At jeg tog min længsel efter noget andet
alvorligt og sagde mit job op. For det er
svært at sige nej til noget, der ikke umiddelbart er noget i vejen med.”
Følte du, at der var nogle omkostninger
ved dit arbejdsliv, mens du var i dit
gamle job?
“Da jeg var midt i det og var glad, synes jeg
ikke, der var nogen omkostninger. For jeg
havde ingen kæreste og ingen familie, jeg
skulle tage mig af. Men jeg begyndte at
tænke over, at der er mange omkostninger
ved at have familie i USA, hvor kvinder kun
har otte ugers barsel. Og mine kolleger
havde nannyer, der lagde deres børn i seng,
inden de kom hjem fra arbejdet!”

Er der noget, du har fået med dig, som
du ikke havde regnet med?
“Jeg er super taknemlig for, at jeg har boet i
New York i tre år. Jeg kan skrive flydende
engelsk, og jeg har fået lov til at se hele
verden og boet på de bedste hoteller. En
søndag på Amagerbrogade kan stadig ikke
slå en søndag i Soho.”
Hvor meget fylder dit arbejde i dag?
“Hvis du spørger min kæreste, fylder det alt
for meget. Men det er også meget vigtigt for
mig at have tid til andre ting. Jeg arbejder
ikke om fredagen – der lader jeg op, læser
bøger og uddanner mig. Jeg henter senest
min søn klokken fire i børnehaven hver dag,
men så kan jeg finde på at åbne computeren
igen efter 20.00.”
Er du en karrierekvinde i dag?
“Når jeg tænker på en karrierekvinde,
dukker der et billede op af en kvinde, der
står på Fifth Avenue og prajer en taxa. Jeg
er begyndt at tænke på, at livet skal leves i
faser, og lige nu er jeg i den fase, hvor jeg har
et lille barn.”
Hvor vigtigt er et godt job for dig?
“Mit arbejde er ikke min identitet, men jeg
har fundet ud af, hvad der grundlæggende
er vigtigt for mig. Jeg kalder det for
passionskodeord. For at jeg er lykkelig i et
job, skal jeg arbejde med formidling, tale
engelsk og have rejseaktiviter. Når de ting
er opfyldt, kan du stort set sætte mig i
hvilket som helst jobscenarie.”
Føler du, at det faktum, at du er kvinde, har
påvirket dit arbejde?
“Mænd er bedre til at sige: “Nu starter jeg
sgu op som selvstændig.” Og så lejer de et
kontor, og kører det hele stort op. Der er
kvinder mere forsigtige og starter op
hjemme i stuen og arver deres mands ti år
gamle printer. Den forskel kan jeg godt
blive irriteret over.”
Hvilke råd vil du give til andre kvinder, der
ønsker at gøre karriere?
“Følg hjertet, find ud af, hvad der gør dig
lykkelig, og brug så meget tid på det, som du
overhovedet kan. Man skal være ærlig over
for sig selv og kunne formulere, hvorfor
man ønsker det her. Brænder man for en
topstilling, så synes jeg virkelig, man skal gå
efter den - ligeså tosset man kan.”
Tror du, vi vil se flere kvinder i topposter
om 15 år?
“Jeg tror, at arbejdslivet kommer til at
ændre sig hen imod de værdier, som kvinder
helt naturligt er gode til. Empati, intuition
og multitasking bliver værdier, vi kommer
til at værdsætte højere, samtidig med at
ledelsesformerne bliver mere flydende og
ikke så hierarkisk opdelte. Og så bliver
passion det ny buzzword i erhvervslivet.
Trust me!”

l Erhvervsredaktør på
Politiken Lotte Hansen og
prorektor på Aarhus Universitet
Mette Bock spørger forfatter
Pernille Melsted:
Lotte Hansen: Hvad er den mest
elementære ‘gør det selv’coaching-øvelse, du vil opfordre
andre til at gøre hver dag?
“Stil dig selv disse to spørgsmål
hver morgen: Hvad er min
intention med i dag? Hvad har
jeg at glæde mig til i dag? Og
hver aften: Hvad er jeg taknemmelig for i dag? Hvad vil jeg
anerkende mig selv for i dag?
Det hjælper dig til at nå dine
mål. De dage, hvor du alligevel
ikke når dine mål, har du sikkert
lavet noget andet
betydningsfuldt.”
Mette Bock: Jeg har mødt en
kvinde, der insisterede på, at
hun ikke ville udvikles. Hun
havde det fint i sit liv dér, hvor
hun var. Er det nødvendigt at
flytte sig hele tiden?
“Jeg kan godt relatere til
kvinden i den forstand, at man
kan blive forpustet, hvis man
hele tiden ‘bør’ udvikle sig –
specielt fordi vi ofte tror, at
udvikling betyder, at vi skal blive
mere perfekte. Personlig
udvikling handler meget mere
om accept af den, jeg er, på
godt og ondt – inklusiv vasketøj,
to kilo for meget og visne
blomster i vindueskarmen.”
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“Det er først ret sent, at jeg
er begyndt at betragte mig
selv som én, der har en
karriere. Tidligere anså jeg
mig mere for én, der havde
et sjovt job,” siger
Politikens erhvervsredaktør Lotte Hansen.
Kjole fra Sand til 1.799 kr.

““

“Fortjenesten kommer ikke af sig selv”

Det har nok hele tiden været
meningen, at jeg skulle være
journalist,” siger 35-årige Lotte
Hansen, som i april måned
tiltrådte en stilling som erhvervsredaktør på
Politiken.
“Siden jeg gik i 2.g. har jeg gerne villet være
journalist, men valgte at læse statskundskab, fordi jeg mente, at man skulle have en
eller anden tyngde for at blive journalist,”
fortæller Lotte Hansen.
Og der skulle gå en del år, inden Lotte
Hansen endte på den journalistiske hylde.
28 år gammel startede hun sin karriere som
pressesekretær for Jytte Andersen i
Boligministeriet – en stilling som hun selv
mener, at hun fik, fordi hun var ekstremt
velforberedt til samtalen og havde skrevet
fem A4-ark med idéforslag.
“Jeg arbejdede hver dag fra 6.30 til 23.00 og
var helt beruset af at være med på det beat,”
fortæller Lotte Hansen.
Dernæst blev hun pressesekretær for Lotte
Bundsgaard og siden for erhvervsminister
Bendt Bendtsen. Da den hedengangne avis
Dagen i 2002 poppede op, valgte Lotte
Hansen at sige sin stilling op til fordel for et
job som politisk journalist. Avisen gik som
bekendt ned, og efterfølgende arbejdede
hun tre måneder på den tyske avis Welt am
Sonntag, startede eget firma, hvor hun
blandt andet skrev politisk stof og erhvervsjournalistik for forskellige medier, var
pressechef for Forbrugerrådet og bestred
derefter en stilling som strategisk og
politisk presserådgiver hos kommunikationsfirmaet Advice frem til foråret 2007.
Sammen med sit job i Forbrugerrådet
begyndte Lotte Hansen som den ene faste
analytiker i Jersild og Spins panel på DR2,
en rolle, som de fleste af os nok kender
hende bedst i. Gennem hele karriereforløbet har Lotte Hansen primært boet for sig
selv og når tiden var til det, har hun været
ude at klatre:
“Jeg havde da kortere forhold indimellem,
men først i 2003 fik jeg et fast forhold til
min nuværende kæreste, filosoffen
Maximilian, som jeg i dag bor sammen med
i en lejlighed i København.”
Hvad har du været mest stolt af
arbejdsmæssigt?
“At jeg ikke knækkede halsen i min første
stilling hos Jytte Andersen. Hun var så sød
at sige, at jeg var den bedste pressesekretær,
hun havde haft. Og det sagde hun efter at
have været minister i otte år.”
Har du hele tiden sat dig karrieremæssige og personlige mål?
“Jeg har ikke haft noget stort mål, men
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nogle drømme. Jeg har kastet mange
fiskesnører ud – især i jobbet som kommunikationsrådgiver. Jeg vidste, at hvis jeg ville
noget med journalistik, så skulle det være
nu, inden det blev for sent at bryde ud af
karriereretningen, som formede mig.”
Hvilke af dine kvalifikationer har haft
betydning for, at du er, hvor du er i dag?
“Jeg tør sige sandheden relativt hårdt og
brutalt, men jeg opfører mig ordentligt, som
min mor ville have sagt.”
Hvor vigtig er din karriere for dig?
“Det er vigtigt, at jeg brænder for arbejdet.
Men det er først ret sent, at jeg er begyndt
at betragte mig selv som én, der har en
karriere. Tidligere anså jeg mig mere for én,
der havde et sjovt job.”
Har dit arbejdsliv medført
omkostninger?
“For fem år siden gik det op for mig, at jeg
ikke så andre mennesker end dem, der var
arbejdsrelaterede – det satte nogle tanker i
gang. Men når du arbejder så meget, bliver
du ekstrem sårbar over for nederlag på
jobbet. Jeg prioriterer nu at holde fri.”
Synes du nogensinde, det har været hårdt?
“Det har været hårdt, når man har kunnet
mærke misundelse eller en holdning til, at
jeg stikker snotten lige langt nok frem.”
Kan du beskrive en typisk dag?
“Noget af det vigtigste, inden jeg kommer
på arbejde, er at nå at have gransket tre-fire
aviser. Jeg går typisk ved fem-seks tiden,
men bruger gerne et par timer om aftenen
på mails og strategisk planlægning.”
Hvad holder dig til ilden?
“Jeg synes, at Politiken er en vanvittig
spændende arbejdsplads – at udvikle en
redaktion og være med til at bestemme,
hvad der skal på forsiden hver dag.”
Hvad laver du, når du ikke arbejder?
“Jeg har været i klatremiljøet i otte år, men
målet med mit liv er ikke at blive en kanon
dygtig klatrer. Jeg synes bare, det er sjovt.”
Hvilke råd vil du give til andre kvinder, der
ønsker at gøre karriere?
“Du skal gøre dig umage og gøre dine ting
ordentligt, og så skal du ikke sidde og vente
på, at fortjenesten kommer af sig selv – det
gør den meget sjældent. Du skal gøre noget
aktivt for at få tingene til at ske.”
Tror du, vi vil se flere kvinder i topposter
om 15 år?
“Der vil ske noget, men det vil gå langsomt.
Der er en udskilning i forhold til chefposterne på grund af det faktum, at kvinder er
fraværende på grund af barsel. Det kræver
bedre lovgivning, før det ændrer sig. Det er
lovgivningen, der halter bagefter.”

l Forfatter Pernille Melsted og
prorektor Mette Bock spørger
erhversredaktør Lotte Hansen:
Pernille Melsted: Hvad er du
passioneret omkring - udover
politik og erhvervsforhold?
“Bjergvandring: Jeg er netop
kommet hjem fra en skøn
vandretur i de marokkanske
Atlasbjerge. Det at vandre
sammen med nogle gode
venner, spise god mad og have
det sjovt om aftenen får mig til
at mærke mine fysiske grænser,
og samtidig smager maden
bedre, og en dårlig vits er
sjovere, når der står tre muldyr
og en flok geder lige ved siden
af én.”
Mette Bock: Oplever du, at dine
vinkler er anderledes end de
vinkler, som dine mandlige
medkommentatorer anlægger?
“Jo, jeg synes mine vinkler er
mere analytiske og mindre
‘sådan er det bare’-agtige. Om
det er fordi, jeg er kvinde, eller
fordi jeg er miljøskadet efter
lang tid på universitetet, det er
svært at sige.”
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l Erhvervsredaktør Lotte
Hansen og forfatter Pernille
Melsted spørger prorektor
Mette Bock:
Pernille Melsted: Hvilket råd
ville du ønske, du - med din
nuværende erfaring - kunne
have givet dig selv som 20-årig?
“Den 20-årige skal vide, at den
der står i front også vil få nogle
slag undervejs. Det skal man
ikke lade sig slå ud af, men lære
af. Får man aldrig nogen slag, er
det fordi, drivkraften ikke er til
stede – og så skal man altså ikke
være leder.”
Lotte Hansen: Hvordan vil du
sikre, at de forskere, du nu til
dels skal være chef for, langt
mere offensivt tager del i
debatten?
“På den ene side har samfundet
krav på at få del i den viden, der
opbygges på universiteterne. På
den anden side falder der
hurtigt brænde ned, når
forskerne så udtaler sig – for
taler de som forskere eller som
(politiserende) borgere? Det er
min opfattelse, at de fleste
forskere gerne vil samarbejde
med medierne.”

“Prøv ikke at tænke dig
frem til en karriere. Gå
efter din intuition,” siger
prorektor ved Aarhus
universitet Mette Bock.
Kjole fra Sand til 1.599 kr.

“Jeg har været god til at styre min dårlige samvittighed”

D

engang Mette Bock blevet færdig med sit studium i
filosofi og politologi, havde hun absolut ikke regnet
med, at hun skulle komme til at arbejde i det private
erhvervsliv – nok med ledelse, men nærmere i offentligt
regi. I dag , i en alder af 50 år, kan hun se tilbage på topstillinger
som henholdsvis direktør for Muskelsvindsfonden og chefredaktør
på Jyske Vestkysten. Hver stilling har hun bestridt i fem år og forlod
senest sin stilling som chefredaktør i januar 2007 uden at have en ny
stilling på hånden. I det sidste halve år har Mette Bock dels optrådt
som vært på det politiske program Giv mig din mening på DK4 og
har været fast kommentator på MetroXpres og Berlingske Tidende.
Men i august er hun tilbage på sporet som leder, denne gang som
prorektor på Aarhus universitet (Mette Bock er med sin mediebaggrund blevet prorektor for vidensspredning, med ansvar for
formidling af forskernes resultater, red.)
“Da jeg sagde min stilling som chefredaktør op, var det uden at vide
præcis, hvad jeg skulle. På den måde har jeg sprunget ud på de
70.000 favne vand, som Søren Kierkegaard siger,” siger Mette Bock.
“Hvis du er et karrieremenneske, så skal du havde mod til at træffe
valg, som for omgivelserne ikke ser logiske ud,” siger Mette Bock.
Undervejs gennem alle de kringelkroge, som Mette Bocks arbejdsliv
har sendt hende ud i, har hun været gift med seminarielektor Hans
Bock, som hun har tre nu voksne børn med. I alle årene har de boet
i det samme hus i Horsens, for som Mette Bock siger: “Det har
været vigtig for mig, at der var noget, der var stabilt.”
Hvad har du været mest stolt af arbejdsmæssigt?
“Når det sammen med medarbejderne er lykkedes at skabe en
positiv udvikling. Det synes jeg for eksempel, det gjorde på Jyske
Vestkysten, hvor vi fik dagbladet omlagt til et mediehus, hvor vi
arbejdede med radio og net samtidig med, at avisen blev videreudviklet og omlagt til tabloid-format som den første store avis. Når
sådan noget lykkes, bliver jeg glad og rigtig stolt.”
Hvor vigtig er din karriere for dig?
“Meget vigtig. Det, der altid har haft stor betydning for mig, er, at
jeg har haft indflydelse. Jeg sætter stor pris på at være leder, selv om
det også giver nogle slag over næsen. Når det går godt, må man dele
det med hele organisationen, men når det går skidt, er det kun den,

der sidder for bordenden, der må klare det.”
Er der noget, du føler, du har fravalgt i dit liv?
“Jeg har tre børn, der naturligvis også har behov og forventninger.
Derfor er jeg kommet i situationer, hvor jeg har været et andet sted,
end jeg burde være. Men jeg er ikke sikker på, at jeg var blevet en
bedre mor uden mine jobs. Jeg har jo selv kunnet tilrettelægge min
tid. Og så har jeg været god til at styre min dårlige samvittighed,
hvilket meget få kvinder i øvrigt er gode til.”
Har det nogensinde været for hårdt?
“Jeg har skullet gennemføre sparerunder og fyringer. Og hvis man
er ufølsom over for den slags, så skal man ikke være leder, det må
aldrig blive rutine.”
Føler du nogensinde, at det faktum, at du er kvinde, har
påvirket dit arbejde?
“Det har betydning, så længe der er så få kvinder, der er i topledelse
i Danmark. Jeg var selvfølgelig lidt usikker i starten, men da jeg
først fik smøget ærmerne op og bevist, at jeg kunne bestride mit job,
fortonede mit køn sig, og jeg blev opfattet som leder.”
Hvad laver du, når du ikke arbejder?
“Læser bøger, går ture, lytter til musik, går til klassiske koncerter og
så er jeg selvfølgelig sammen med min familie og venner.”
Hvad er vigtigst for dig i dit liv?
“At finde balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Mange mænd
satser 100 procent på arbejdslivet. Mister de jobbet, bliver de
fantastisk sårbare. Og tilsvarende bliver kvinder, der satser 100
procent på familien sårbare, når børnene flytter hjemmefra.”
Hvilket råd vil du give til andre kvinder, der ønsker at gøre karriere
i erhvervslivet?
“Prøv ikke at tænke dig frem til en karriere. Gå efter din intuition.
Tænker du for meget over næste skridt, får du ikke en god karriere.”
Tror du vi vil se flere kvinder i topposter om 15 år?
“Der er mange mænd i topstillinger og rigtig mange kvinder i
daginstitutioner – en ændring af de forhold kræver en politisk
involvering. Den lange barselsorlov sætter kvinderne tilbage, så hvis
vi skal have en større ligestilling, så skal det gøres legitimt og muligt
at kombinere familie og karriere.
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