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I skolan år tje)e
på universitet,
bast, i s1udentkar.o.....
ar det flest 'k vinnliga ordforan
Sedan hander något i naringsllve
Det ar markllgt att vi inte Iyckas
vara på denna kompetens.

•

"Med fler kvinnor s elsen
hade varlden sett battre ut"
Med fler kvinnor i bolagsstyrelserna hade
varlden sett battre ut. Det anser mannen som på ons
dagen utses till Sveriges baste styrelseordf6rande och
som har Manchester Uniteds manager Alex Ferguson
som en f6rebild.

GOTEBORG.

i Carl Bennet AB:s
nya lokaler bakom Sahlgrenska sj uk
huset I Goteborg moter vi enbart

UNDER VART BESOK

kvinnliga anstallda. Det kan vara en
tillfallighet, men Carl Bennet har å
andra sidan gjort sigkiind forattvilja
lyfta fram kvinnor l rampljuset. Han
sager att han tyeker att lagstiftning
kring kvoteringtill bolagsstyrelser ar
att gå viillångt, men att det bor fin
nas minst rvå personer av varje kon j
styrelsen fOr balansens skull.
Diiremot drar han sig inte for att
saga att med Ber kvinnor på hoga po
sitioner hade varlden sett battre ut.
- Kvinnor forMUer sig till risk på ett
annat satt. Ser man på de fall diir det
gått riktigt snett ar det mycket fårre
kvinnor inbJandade, sager han.
Med tler JMnnar i hOrsbolagens
04

sryrelsertror han attvi nade undvikit
många bonusskandaler och fOretags
bubblor.
- Absolut. Når det galler loner for
hå Iler sig kvinnorpå ett mycket strik
tare sart. Når det galler miljorisker
tror jag också att de ar mer fårsikti
ga, sager han och forklarar att l hans
bolag ar andelen kvinnliga styrelse
ledamoter forhållandevis haga 25- 30
proce.nt.
har kallats
den rode adelsmannen, en foretags
ledare som inre drar sig fOr attge sig in
l den politiskadebatten och som tidig(
domde ut dethan kallarfor Stureplans

MILJARDAREN CARL DENNET

ekonomin.
Han berattar att uppviixttiden på
godset DIag~o1m och ett nara for-

hållande till de anstiil1da pragIat hans
syn på arbetslivetoch hans stil som fo

retagsledare. Detliirde honom mycket
om ansvar och vilka detar som veTk
ligen prodncerar varar och tjiinster i
samhiillet.
Du ger dig garna in i debatten och har
talat på 1 maj. Skulle du vilja oka ditt
politiska engagemang?

- Nej,jag tror lnte att manska blan
da ihop de dår två sakerna. Sitter du
med stora ekonomiska engagemang
kan du ha åsikter, men risken år att
når man går in i något nytt lii.mnar
man ofta det ursprungJiga och då
borjar det ursprungliga latt att gå
dåligt.
Annars har ditt namn forts fram som
en tankbar minister i en framtida rOd
gron regering?

-Jag kan saga att det finns lampli
gare forslag och att jag vet att det inte
ar aktuellt.
utses Bennet tiU svensk
kandidat i tiivlingenÅrers styresleord
furande i Norden. Han sager att han
kanner sig hedrad och tillii.gger att
aven om det finns de som år mer el
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CARLBENNET

ler lika valfortjanla år det alltid rolig!

med ett erkånnande. En bra styrelse

Styrelseuppdrag:
OrdfOrande
i Getinge. Elanders,
konglomeratet Ufco
och Goteborgs uni
versitet Ledamot for
Boliden och SSAB.

ordforande, forklarar han, år bra på
Jagbygge.
DarfOr ar det inre så konstigt att
når han ombeds nåmna forebilder
vid sidan av Anders Scharp och Rune
Andersson klammer han till med Alex

Foretag: earl Ben
net AB omfattar
dotterbolagen Lifco,

Det bar mig oer"
_ htirt emot aU bara
htira dessa manniskor
prata.

Dragesholm (skogs
bruk) Dc h Symbrio
(IT). Dessutom lng år
Getinge, Elanders,
Attana (bloteknik)
och Healthinvest
Partners (funder).

Om tolket kring Stureplan som t radar
i slffror och som inte forstår ett dugg av
vilket arbete det handlar om tor att få fram
de har produkterna.

Ferguson, Manchester Uniteds 68-åri
gemanager.
- Trots att han VUIlnit så mycket
lyckas han hela tiden motivera sigoch
sina spelare, sager Bennet och avslojar
ett passionerat fotbollsintresse.
Snart reser han til Sydafrika for att
se sin sjatte raka VM-final på pIats.
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