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Vi er overalt - dygtige kvinder, der kan bidrage med ideer, men som ikke rækker hånden op ved møder -
entusiastiske kvinder, som ville være glimrende ledere, men som ikke har det godt med at bede om stemmer -
samvittighedsfulde mødre, som hellere vil have, at en anden bliver formand for skolebestyrelsen. Hvorfor

oplever så mange kvinder, at de tvivler på sig selv? Hvordan kan det være, at vi kvinder er usikre, selv når vi
ved, at vi har ret?

Katty Kay og Claire Shipman beskriver og kombinerer - med eksempler fra deres eget liv og succesrige
kvindelige politikere, mediefolk og forretningsfolk - banebrydende forskning i bl.a. neurovidenskab, genetik,

køn og adfærd i jagten på at finde årsagen til mange kvinders tvivl på sig selv.

Forfatterne besøger verdens førende psykologer, der forklarer, hvordan vi alle kan vælge at blive mere sikre
på os selv og få mere selvtillid ved at turde handle på vores instinkter og løbe risici. Ellers går vi glip af alt

for mange muligheder. De interviewer kvindelige politiske ledere, idrætsudøvere på eliteniveau samt
kvindelige ledere fra militæret og kunstens verden og undersøger, hvordan mangel på selvtillid påvirker vores

lederskab og succes. Hvis vi ikke tager chancer, kommer vi aldrig videre til næste niveau.

Bogen henvender sig til alle kvinder, der ønsker at opnå succes uden at lade tvivlen på egne evner bremse sig.
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