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Af Thomas C. Høie

hos Husen Advokater i 
københavn er kvinderne 

i flertal, både når det gælder 
advokatfuldmægtige og i part-

nerkredsen.
“Da vi blev 

tilbudt partner-
skab, blev der 
ikke spurgt til, 
hvem der klarer 

tøjvasken derhjemme, eller 
om man vil have reduceret 
arbejdstid. Ingen har stillet os 
spørgsmål, fordi vi er kvinder. 
Det handler om at få den store 
passion til at brænde i folk,” 
siger partner Susanne Roug 

Kirchhoff (35), der har været 
i firmaet siden 2002.

“Vi har klare rollemodel-
ler med Anne Louise Husen, 
som trådte ind i virksomhe-
den 1981, og efterfølgende 
er Judy Jakobsen og Karen 
Kaufmann kommet til. I dag 
er seks ud af 11 partnere kvin-
der,” siger partner Naja Ret-
bøll Petersen (34).

Husen er et af få advokat-
kontorer med en kvindeandel 
på over 50 pct. på partnerni-
veau. Børsen omtalte i sidste 
uge, at seks ud af syv partnere 
i Danmarks største advokat-
virksomheder er mænd, og at 
der er et stigende fokus på at 
tiltrække og fastholde kvinder.

“Hvis holdningen i et firma 
er, at ’det er nok lidt svært for 
kvinder’, så bliver det en selv-
opfyldende profeti. Det er ikke 
sværere at være advokat for 
kvinder, end det er for mænd,” 
siger Naja Retbøll Petersen.

“En enorm frihed”
Husen Advokater-partnerne 
vil gerne blive målt på, hvad 
de leverer.

“Vi vil måles på resultater, 
fordi vores klienter måler på 
resultater. Hvis man gennem-
fører en forhandling eller en 
retssag med et godt resultat, så 
vil det også give resultater til 
virksomheden,” siger Susanne 
Roug Kirchhoff.

Ved udvælgelse af profiler er 
det vigtigt at sikre en mang-
foldighed i personligheder, 
uafhængigt af om det er mænd 
eller kvinder, mener hun:

“I mange virksomheder er 
det måske lidt ensporet, mens 
hvis man sikrer en balance i 
personligheder, så giver køn-
nene også sig selv. ”

Det er et nyt fænomen, at 
der bliver talt om manglen på 
kvinder i advokatbranchen.

“Jeg tror, man skal tænke 
meget over, hvordan man ita-
lesætter, at man gerne vil have 
flere kvinder, så man ikke på 
forhånd sorterer dem fra,” 
siger Naja Retbøll Petersen, 
som pointerer, at mænd i dag 

har samme krav hjemme som 
kvinder.

“Man er en familie, og vi får 
spørgsmål fra medarbejdere 
om både den ene og den an-
den ordning for at få det til at 

fungere, men det er fra begge 
køn,” siger hun.

Som partner er man delejer 
i advokatvirksomheden.

“Da vi forhandlede om 
partnerskab, troede jeg, at jeg 
var den mest engagerede og 
hårdtarbejdende medarbej-
der, men jeg har opdaget, at 
jeg har to-tre gear mere. Det 
hænger sammen med, at man 
som partner får en anderledes 
ansvarsfølelse for virksomhe-
den, som man er i,” siger Naja 
Retbøll Petersen.

Når man har en passion fra 
start af, så oplever man, at den 
bliver endnu større, når det er 
ens eget firma, lyder det fra 
Susanne Roug Kirchhoff.

“Nu kan jeg i endnu højere 
grad selv udvikle mit job og jeg 
er min egen chef. Det giver en 
enorm frihed, når det gælder 
at tilrettelægge sin karriere,” 
siger hun.

Ifølge Naja Retbøll Petersen 
er det en enorm frihed i selve 
advokatarbejdet, hvor man kan 
arbejde hvor som helst og når 
som helst. 

“Der er alle muligheder 
for at gøre det nemt, og min 
mands vagtplan på 30 timer 
om ugen kan være en større 
udfordring for vores familie 
end mine 60 til 70 timer,” si-
ger hun.

thho@borsen.dk

LÆS OgSÅ 
Mangel på kvinder koster 
advokathuse dyrt 
bit.ly/2Bfqbjv

Unge topadvokater: Vi 
vil måles på resultater
Mens mænd sidder 
på magten i mange 
advokathuse, har 
Husen Advokater 
flest kvindelige 
partnere. Vi har 
klare rollemodeller 
i firmaet,  
siger to af dem

Susanne Roug Kirchhoff (t.v.) 
og Naja Retbøll Petersen er 
partnere i Husen Advokater, 
hvor seks ud af 11 partnere  
er kvinder. 
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sirius Advokater vil have 
forskellige køn, aldre og 

specialer repræsenteret i part-
nerkredsen, hvor fem ud af ti 
partnere i dag er kvinder.

“Diversitet i partnerkred-
sen er en styrke, fordi det af-
spejler diversiteten i resten af 

virksomheden,” siger Pernille 
Backhausen, partner og be-
styrelsesformand i Sirius:

“Man skal sørge for, at ram-
merne er der, så de ansatte kan 
have en balance mellem fami-
lie og arbejde. Det er noget, 
også mænd i dag efterspørger, 
så det er ikke en kvindeting.”

Hvis man skruer kravene så 
højt op, at det afskærer de bed-

ste hoveder, fordi de vil noget 
andet, så er det et problem, 
mener Pernille Backhausen:

“Hos os skal de ansatte i 
gennemsnit fakturere 1100 
timer om året, mens kravet i 
store firmaer kan være 1600-
1800 timer. Så er der ikke me-
get tid til at spise frokost og 
se sin familie,” siger Sirius-
partneren og tilføjer:

“Advokathvervet kræver, at 
man i perioder fungerer som 
en ambulancetjeneste for kli-
enterne. Men efter en periode, 
hvor man har arbejdet meget, 
så skal det være tid til at blive 
et helt menneske, f.eks. slå 
græs, læse en bog eller se sine 
børn.”

hos Lundgrens kan mana-
ging partner Thomas Stampe 

tydeligt se, at der er et para-
digmeskift på vej. Det betyder, 
at virksomheden i dag tilbyder 
mere fleksible karrieremulig-
heder, så der er tid og mulig-
hed for andet end arbejde. 

“De tider, hvor man kun 
kunne gøre karriere som ad-
vokat, hvis man sad til langt 
ud på aftenen og i weekenden 
hver uge, er forbi,” siger han.

Samtidig vil der være perioder, 
hvor advokathuset kræver lidt 
ekstra af medarbejderne.

“Men i et længere perspek-
tiv har vi stort fokus på, at der 
også er tid til andet end arbej-
de. Det er vores klare holdning 
og erfaring, at medarbejdere, 
der er glade og trives, også 
leverer de bedste resultater,” 
siger Thomas Stampe.

“Så er der ikke meget tid til at spise frokost”

naja retbøll Petersen,  
partner, Husen advokater

“Jeg tror, man skal 
tænke meget over, 

hvordan man  
italesætter, at 

man gerne vil have 
flere kvinder”


