
Vi udfordrer og fornyer lederrekruteringsbranchen



• Etableret i Stockholm i 2011

• Wes rekrutterer ledere til toplederniveau og til bestyrelser

• Wes moderniserer og udfordrer den traditionelle rekrutteringsbranche

• Vi har et særligt fokus på mangfoldighed i hver rekrutteringsproces

• Visionen er at øge mangfoldigheden i Skandinavisk erhvervsliv

• Hurtigst voksende Executive Search virksomhed i Skandinavia

• Vi er i Stockholm, Gøteborg, Malmø, København og Oslo

• Etableret i København Februar 2017



Bridging the competence gap 



KAMPEN OM STJÆRNERNE &
FREMTIDENS LEDELSE



Mangfoldighed



Hvorfor mangfoldighed? 



Hvorfor mangfoldighed? 

Mere kreativitet, innovation og konkurrencekraft

Mere vækst, lønsomhed og aktieafkast 

Stærkere arbejdsgiver-brand og attraktiv arbejdsplads

En mere motiveret og engageret arbejdsplads

Mindre fravær og personaleomsætning

Kulturelle værdier forstærkes



Hardcore diversity numbers

4 ud af 5 børsnoterede virksomheder som går konkurs har ingen kvinder i
bestyrelsen.

Ledelser med minimum 30% kvinder øger afkastningen på egen kapital med 
52%. 

Virksomheder med minimum 30% kvinder i bestyrelsen øger aktieafkastet
med 26%. 

Med en kvinde i bestyrelsen mindsker risikoen for konkurs med 20%.

Virksomheder med flere kvinder i ledelsen har 56% bedre resultater
sammenlignet med virksomheder som mangler kvinder i ledelsen.



Hvad koster det at satse på 
mangfoldighed? 



Hvad koster mangelen på 
mangfoldighed allerede idag? 



Ligestillede virksomheder i Sverige har de 
seneste år givet dobbelt så meget tillbage til

aktieejerne som gennemsnittet på 
Stockholmsbørsen. 



Andelen kvinder i leder roller?
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Andelen kvinder i leder roller?



Kvinderne er vigtige for erhvervslivet!
”Hun skal være forberedt på, at åbne sit hjem op for 

forretningsforbindelser, støtte sin mand i 
repræsentationen, og bidrage med sin charme. Alt 

dette er vigtigt for svenske virksomheders fremgang.”



1998



Der er ved at ske noget…

Næsten dobbelt så mange kvinder som mænd tager en
universitetsuddannelse

… og de gør det på kortere tid og får højere karakterer

Kvinder er i majoritet på arbejdsmarkedet

Sverige og Norge er blandt de lande som har størst andel kvinder i 
arbejdslivet

Kvinder vil gerne være ledere



Så hvem vinder kampen om 
stjærnerne og

mangfoldigheden?



STJÆRNEKRAFT



Myte #1 
Kvinder vil ikke være ledere og tror ikke

på deres egen evne til at nå toppen



Vilje til at nå toppen

43% 35%

Andel kvinder som har en ambition 
om at nå det højeste nivå i

organisationen

Andel mænd som har en ambition 
om at nå det højeste nivå i 

organisationen



En anerkendt og ledende virksomhed i Sverige



Tore H Tore N Karl-Gunnar

En anerkendt og ledende virksomhed i Sverige



Hej Tore…...hvor er 
damerne??

Tore H Tore N Karl-Gunnar

Hvem vil arbejde for Tore og Tore? 



We believe in the power of innovation, the
value of always thinking ahead and in being
responsible.

En global, anerkendt og ledende Dansk 
virksomhed



We believe in the power of innovation, the
value of always thinking ahead and in being
responsible.

En global, anerkendt og ledende Dansk 
virksomhed



Myte #2
Myten om ”kvindelig” ledelse



Der er myter som siger at det kvindelige lederskab
er emotionelt, konsensus søgende og tentative. Til
og med lidt usikkert.
Det er ikke rigtigt!

Der findes flere forskellige former for ledelse. Men 
de er ikke knyttet op mod køn og kan dermed ikke
karakteriseres som ”mandlige” eller ”kvindelige” 
lederskab.



Myten om mandlig og kvindelig ledelse knuses af en 
undersøgelse som baserer sig på personligheds – og
adferdsanalyse af små 2.000 mellemledere og 300 
CEO’s i Danmark.

Undersøgelsen viser bla at kvindelige topledere er lige
så synlige og tydelige i deres lederskab og til at tage
beslutninger som deres mandlige leder-kollegaer .

”Kvinder og mænd i toppen er meget ens i deres grundlæggende syn på ledelse. 
De skal skabe resultater gennem kompetente medarbejdere, hvis de skal 
overleve.”

Peter Horn, Business.dk



Tag initiativ 

Gå efter resultater



Erfaring eller potentiale? 



Hvad ville gøre din lederrolle nemmere?

TOPLISTE MÆND

1. Tydelig kompetence- og
karriereplan med god
opfølgning

2. Fleksible arbejdstider

3. Ledelsesuddannelse

4. Interne ledernetværk med 
regelmæssige møder

TOPLISTE KVINDER

1. Tydelig kompetence- og
karriereplan med god
opfølgning

2. Fleksible arbejdstider

3. At ledelsen aktivt synliggør
og løfter mine tiltag

4. Tilgang på senior
ledelsesmentorer



Myt #3
”Der er ingen kvinder med den rigtige

kompetence”



WATCH OUT FOR 
PINK GHETTOS 



Hvad ville få dig til at droppe en arbejdsplads? 
TOPLISTE KVINDER

1. Dårlig ledelse

2. Mine værdier stemmer ikke
overens med organisationens

3. At man altid skal være
tilstede

4. Meget hierarkisk kultur

5. For lang vej til arbejde

TOPLISTE MÆND

1. Dårlig ledelse

2. Lønnen er ikke høj nok

3. For høje krav til overtidsarbejde

4. For lang vej til arbejde

5. Dårligt belønningssystem



Udover indholdet i arbejdsopgaverne, hvad var 
mest afgørende når du valgte arbejdsplads?

TOPLISTE MÆND

1. At mine værdier stemte
overens med organisationens

2. Godt renomé

3. En god ledelse

4. Fleksible arbejdstider

5. Kendt varemærke

TOPLISTE KVINDER

1. At mine værdier stemte
overens med organisationens

2. Fleksible arbejdstider

3. En god ledelse

4. Godt renomé

5. Kendt varemærke



IKEA-EFFEKTEN



HVAD ER MODERNE LEDELSE?

De fem budord…

1. Tydelige mål og visioner 
2. Tilpasset individet
3. Feedback og opfølgning 
4. Delegerende med spillerum
5. Støttende og synliggørende



DE 10 FORANDRINGSFAKTORER



DE 10 FORANDRINGSFAKTORER

1. Modig og moderne ledelse. 
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2. Troværdig og transparent forandringsstrategi hos VP/ledelse. Det er ikke et HR-projekt. 
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DE 10 FORANDRINGSFAKTORER

4. Nye typer forbilleder og ambassadører. Diversity champions. 
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DE 10 FORANDRINGSFAKTORER

6. Øged fleksibilitet uafhængig af hvornår, hvor og hvordan jeg leverer. Face-time er 
dødt. 

5. En tydelig talent– og karriereudviklingsproces. What’s in it for me? 

4. Nye typer forbilleder og ambassadører. Diversity champions. 

2. Troværdig og transparent forandringsstrategi hos VP/ledelse. Det er ikke et HR-projekt. 

3. Målbare mangfoldighedsmål for lederne. What’s measured gets done. 

1. Modig og moderne ledelse. 



DE 10 FORANDRINGSFAKTORER
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DE 10 FORANDRINGSFAKTORER

8. Don’t say it if you don’t have it. 
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10. Retningslinjer og mål for hvordan man rekrutterer, udvikler og fofremmer. 
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Workshop

1) Hvad skal vi starte med at gøre for at øge
mangfoldigheden i virksomheden?

2) Hvad skal vi stoppe med at gøre for at øge
mangfoldigheden i virksomheden?

3) Hvad skal vi fortsette med at gøre for at øge
mangfoldigheden?



Wes - Sveriges (Skandinaviens) hurtigst 
voksende lederrekruteringsvirksomhed



Wes har hjulpet flere end 80 virksomheder med at ansætte deres første
kvindelige CEO, CFO eller bestyrelsesmedlem.

Vi har rekruteret flere end 300 ledere til lederpositioner og bestyrelser, af
disse er 80% kvinder. Wes går i mod strømmen i en branche som 

rekruterer 80% mænd. 

Vi har hjulpet flere end 100 virksomheder og organisationer med at 
forbedre mangfoldigheden i deres ledelser og bestyrelser. 

Flere end 12,000 kvindelige Skandinaviske ledere har registreret sig i 
vores kandidatnetværk, parate til at indtage nye lederroller og

bestyrelsesposter. 

Vi har gennemført flere end 200 gæsteforelæsninger om framtidens 
ledarskab og om hvordan man vinder slaget om de bedste talenter og

ledere.

Wes - Sveriges (Skandinaviens) hurtigst 
voksende lederrekruteringsvirksomhed



Wes = Lederrekrutering & Mangfoldighed

• Wes gør det som andre lederrekruterings virksomheder
ikke gør; vi ser hele kompetancebasen.

• Vi er specialister på lederrekrutering og i at alltid 
identificere og inkludere de bedste kvindelige ledere i 
alle rekruteringsopgaver.

• Vi går uden om de traditionelle netværk i vores
searchprocesser og tilbyder moderne og innovativ 
rekruteringsmetode.

. 



Wes = Lederrekrutering & Mangfoldighed

• Lederrekrutering

• Mangfoldigheds workshops og foredrag

• Diversity recruitment training

• Individual diversity oriented leadership coaching for 
managers



Lars-Erik Edvardsen

Email: lee@womenexecutivesearch.se

Mobile: 28 71 70 64


