
soulaima gourani var kun 29 år, da hun blev
kåret til ‘Rising Star 2004’ og dermed udnævnt
til et af Danmarks mest lovende erhvervstalenter.
Omverdenen faldt pladask for den unge karrie-
rekvinde, der er opvokset på Fyn og i Jylland med
en dansk mor og en arabisk far, og udnævnel-
sen åbnede døre til en lang række netværk og
bestyrelseslokaler. 

Tiden efter talentkåringen har budt på en ræk-
ke spændende stillinger i store internationale
virksomheder, men det har ikke kun været lyk-
ken at blive kåret som talent. Med titlen fulgte og-
så store forventninger både fra Soulaima selv og
omverdenen:

“Når champagnen er drukket, og tømmer-
mændene melder sig, så kommer der en hver-
dag, hvor du fortsat skal levere resultater, og for-
ventningspresset bliver større. Mange sagde til-
lykke, men nogle gjorde det også uden at mene
det, og jeg arbejdede rigtig hårdt på at overbevi-
se dem om, at jeg havde fortjent det. Og det var
spild af gode kræfter. Der skulle jeg have haft
nogen, der sagde: ‘Lad vær med det, Soulaima’,
men de var der ikke, så jeg brugte en masse kræf-
ter på at kæmpe den kamp, uden at det havde
nogen betydning. Jeg påtog mig meget arbejde,
men oplevede samtidig, at ikke alle ledere bak-
kede mig 100 procent op. Jeg var ofte helt ale-
ne. Og det interessante er, at min historie langt
fra er enestående. Mange andre talenter, som
jeg møder i mit netværk, har prøvet det samme.” 

Hvad er det, der går galt?
“Når du bliver udråbt som talent, bliver der sat

et prædikat på dig. Omverdenen får at vide, at
du har nogle særlige evner, der gør, at du med ti-
den vil udvikle dig til noget ekstraordinært. Men

hvis der ikke er nogen opbakning fra ledelsen,
vil du hurtigt føle, at der bliver drevet rovdrift på
dig. Et talent forventes jo at være fejlfrit, forbe-
redt, dedikeret, dygtigt og alt muligt, men et ta-
lent er ikke altid fejlfrit. Et talent har evnerne til
at blive noget særligt, men er som udgangspunkt
ikke noget særligt. Mange virksomheder har ik-
ke en regulær talentpolitik og taber derfor gode
unge talenter på jorden. De driver alene rundt, og
mange bukker til sidst under for stress og bræn-
der ud i en tidlig alder, fordi man kårer dem til
talenter, men glemmer at give dem de redska-
ber, der skal til for at forvalte talentet.” 

Hvad skal man som virksomhed gøre for at
undgå, at dette sker? 

“For det første skal man give plads til, at ta-
lentet kan udvikle og udfolde sig. For det andet
skal lederskabet være i orden. Man skal spørge:
‘Har vi den rigtige ledelse til at drive talenter?’
Talenter skal ledes af rollemodeller, der tager
aktiv del i talentudviklingen, og ikke af ledere
med forældede idealer. Og så må man ikke gøre
talentudvikling til en administrationsopgave for
HR-afdelingen. Det skal være en opgave, der er
ligeligt fordelt mellem den enkelte leder og HR-
afdelingen.”

Hvad kan man som talent gøre for at få de
bedste betingelser for at udvikle sig?

“De talenter jeg kender, som har overlevet, er
alle rigtig gode netværkere. De forbliver talenter,
fordi de gennem deres netværk løbende får op-
dateret deres viden, i modsætning til dem der
ikke er i netværk. Jeg har gjort det samme. Min
karriere bygger i høj grad på netværk og evnen
til at vælge de rigtige mennesker. I dag taler man-
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ge om netværk, men de gør det ikke optimalt.
Før du kan få noget ud af at netværke, skal du
være klar på, hvad du vil med dit liv fagligt, pro-
fessionelt og privat. Så skal du se på de menne-
sker, du kender, og spørge: ‘Er de her menne-
sker de rigtige for mig i forhold til at nå de mål-
sætninger, jeg har sat mig?’ Og derefter kan du
så finde ud af, hvem der skal ind i kredsen, og
hvem som skal ud. Mange finder ud af, at deres
netværk kun består af familie, venner og bekend-
te, og de har aldrig tænkt på, om det er de rigti-
ge mennesker, de omgiver sig med. 

Det lyder umiddelbart en anelse kynisk? 
“Jo, men jeg mener ikke, at jeg har noget valg.

Jeg har begrænset med tid og ikke mulighed for
at netværke med 300 mennesker. I dag hører vi
om, at folk nærmest er netværksstressede. De
går til mange netværksmøder og skal opdatere
15 profiler på nettet om dagen. Jeg har ikke no-
get imod at slå op med gamle veninder, hvis jeg
ikke længere føler, at der er god energi, og vi er
af værdi for hinanden. Vi giver tit vores venner og
bekendte livslangt medlemskab til vores liv, men
jeg mener ikke, at det er sundt. Der skal være
plads til, at prioriteterne ændrer sig.”

Er det ikke mere legitimt for mænd at have
den holdning end for kvinder? 

“Jo, helt sikkert. Kvinder er ofte de sociale
drivere i et forhold. Vi har en knap, hvor vi hu-
sker fødselsdage, julekort og den slags ting. Det
er som udgangspunkt fint nok. Problemet er ba-
re, at hvis hele ens tid går med det personlige
netværk, så har man ikke tid til at pleje det pro-
fessionelle netværk, der har betydning for ens
arbejdsliv og talent.”

Du lægger ikke skjul på, at du er drevet af
magt og muligheden for at få indflydelse på
vigtige beslutninger. Hvordan tackler du dét
at være kvinde i forhold til at opnå de mål? 

“Mine argumentationer er maskuline, og jeg
har masser af selvtillid og gennemslagskraft.
Men jeg gør meget ud af at være en helt almin-
delig kvinde, og min fremtoning er på ingen må-
de maskulin. Jeg går konsekvent i nederdel, har
langt brunt hår og store brune øjne. Jeg synes, at
der er nogle klare fordele ved at være kvinde, for-
di jeg ikke udgør en trussel for mændene på sam-
me måde, som en mand af min støbning vil gøre.
Når jeg siger, at jeg godt kan lide magt, så smi-
ler mændene af det. De tager det bogstaveligt,
men uden at opfatte det som en trussel.”

Synes du, at kvindelige talenter har en
forpligtelse til at hjælpe hinanden frem?

“Jeg er ikke længere medlem af nogen kvin-
denetværk med 100 procent kvindelige medlem-
mer. Jeg blev tidligt opmærksom på, at det ikke
hjælper noget, hvis kvinder kun netværker med
kvinder. Der er så få kvinder, der sidder på bety-
delige poster, så hvem kan egentlig hjælpe hvem
frem? Man skal netværke med dem, der sidder på
magten. Hvis det er mænd, så netværker man
med dem. Kvinder kan støtte hinanden, når det
bliver hårdt, men man ændrer ikke noget ved at
sidde og begræde, at verden er hård, og at mænd
er nogle værre nogle. Den søstersolidaritet, der
bliver opdyrket i kvindenetværk, kan hurtig gå hen
og blive en spændetrøje.” 

Men du vil stadig gerne være en rollemodel
for andre kvinder? 

“Ja, jeg vil gerne have, at man om ti år siger,
at jeg har været rollemodel og med til at ændre
nogle ting. Vi har opbygget et samfund, hvor der
er meget fokus på køn og mindre på reel diver-
sitet og kompetencer. I bund og grund vil jeg
gerne være med til at nedbryde fordomme både
i den ene og anden lejr. Men det skal ske ved at
deltage i mændenes verden, for det er dem, der
har den største indflydelse. Jeg deltager i mænd-
enes game, men med mine egne spilleregler og
agenda. Det talent, som jeg har fået, anser jeg
for at være en meget stor arv, der skal dispone-
res og forvaltes korrekt. Hvis det lykkes, vil jeg
lige så langsomt kunne være med til at ændre på
disse forhold.” MM
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“Man ændrer ikke noget ved
at sidde og begræde, at
verden er hård, og at mænd
er nogle værre nogle.
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• Vælg din chef med omhu. Det er vigtigt, at che-
fen kan skabe de rammer, der gør, at du både
kan ånde og udvikle dig. 

• Kæmp med oprejst pande. Mange synes, at
talenter er irriterende. Men du skal sætte pris
på hvem du er, være stolt af det du kan. 

• Sørg rådgivning og hjælp hos personer, der kan
give dig kritisk feedback. Omgiv dig ikke med
jasigere, der bekræfter dig i, hvor fantastisk du
er, det udvikler du dig ikke af.


