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Tack…. 

Vi vill framföra ett stort tack till alla som på något vis har varit delaktiga i vårt uppsatsarbete. 

Framförallt våra respondenter som tagit sig tid att träffa oss på sina trevliga arbetsplatser och 

delat med sig av sina erfarenheter så generöst. Utan er hjälp hade den här uppsatsen aldrig 

kunnat genomföras. Ett stort tack till var och en av er! Vi vill även tacka de som har deltagit i 

opponeringen av vår uppsats och vår handledare Konstantin Lampou. 

     

 

Eija Bäckman & Katarina Severinsson 
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Sammandrag 

Fastän vi lever på 2000-talet, finns många hinder som håller tillbaka kvinnor i deras karriärer. 

Fortfarande kan kvinnliga ledare upplevas som en stor förändring, och för vissa människor 

upplevs förändring som ett hot. Ett verktyg, eller kanske snarare en arena för att åstadkomma 

upplysning, jämställdhet och bana vägen för kvinnor till chefskapet, kan vara nätverket. Vi 

vill med denna uppsats undersöka om de med nätverkens hjälp lättare kan nå en chefsposition. 

Kan nätverken bidra till förändring och jämställdhet av organisationsstrukturer? Finns det 

någon konkret koppling till nätverket och att kvinnor har lyckats nå en chefsposition? Har 

nätverket givit dem något speciellt stöd på vägen till chefsposition? Till vår empiri har vi 

intervjuat ett antal kvinnor som är medlemmar i något karriärrelaterat nätverk och som är i en 

chefsposition. Frågorna har kretsat runt ämnen som vi i vår teori har studerat. De teorier vi 

behandlar problematiserar varför det inte finns så många kvinnor på chefposter. Dessa ämnen 

är genusteori för att få en bakgrund, ledarskap och nätverk. Jämställdhetsfrågor finns hela 

tiden med i bakgrunden. Det är det som nätverket ska hjälpa oss med – att fördela chefsposter 

jämlikt. 

I resultat och slutsatser kan vi se att nätverken och nätverkandet bidrar till någon sorts 

förändring, och därmed i förlängningen också fler kvinnor på chefsposter i framtiden. 
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1. Inledning 

Kvinnor vill bli chefer i samma utsträckning som sina manliga kollegor. Vanföreställningen 

att kvinnor inte skulle vilja det, slås hål på i SACO´s rapport ” Mer lika än olika – kvinnliga 

och manliga organisationsvärderingar och karriär”, gjord av Charlotta Krafft (2007). 

Undersökningen är ett första steg i en fördjupad orsaksanalys kring skillnader i 

befattningsstruktur, ”varför dras vi fortfarande med befattningsdiskriminering?” 

 Fastän vi lever på 2000-talet, finns många hinder i form av vanföreställningar, normer, 

osynliga maktstrukturer, kultur, organisationsstrukturer och våra sätt att agera i sociala 

sammanhang som hindrar kvinnor i deras karriärer. Ett verktyg, eller kanske snarare en arena 

för att åstadkomma upplysning, jämställdhet och bana vägen för kvinnor till chefskapet, kan 

vara nätverket.  

Männens nätverk karaktäriseras av individer med hög status, liknande utbildning och 

erfarenheter (Ibarra, 1992). Kvinnliga nätverk har ofta en mer social karaktär och som Gunilla 

Arhén, som startade det kvinnliga nätverket Ruter Dam i Sverige, säger: ”Manliga chefer 

nätverkar med andra manliga chefer, medan kvinnliga chefer nätverkar med gamla kompisar 

som inte är chefer – logiskt eftersom det finns färre kvinnliga chefer” (Affärsvärlden, 2007). 

Men att ingå i kvinnliga nätverk kan uppfattas som kontroversiellt. Som en deltagare i det 

kvinnliga nätverket ”Klara K” i Uppsala säger, (Rudström, 2007) har hon inte pratat så 

mycket om nätverket på jobbet på grund av det kan uppfattas som någonting hotfullt. Och 

visst är det så att även positiva och rationella förändringar kan uppfattas som något hotfullt 

eftersom det innebär något osäkert (Kotter & Schlesinger, 1979). 

Ett exempel på kvinnligt nätverk är Ruter Dam i Stockholm, som via sitt yrkesmässiga 

nätverks- och chefsutvecklingsprogram fått fram många kvinnor till VD-poster. Enligt 

Veckans Affärers (Affärsvärlden, 2007) lista över framgångsrika kvinnor i näringslivet, var 

44 av 125, Ruter Damer som deltagit i programmet. Enligt grundaren Gunilla Arhén, ”måste 

kvinnor se till att ha vänner som kan ”spelets regler” och som kan stötta varandra i med- och 

motgång” (Affärsvärlden, 2007).  

Ett annat exempel är nätverket Klara K i Uppsala, ett nätverksprogram riktat till en kvinnlig 

målgrupp på mellannivå inom organisationer. På nätverkets hemsida (Klara-k, 2008) beskrivs 

att deras affärsidé är ”att lyfta och stärka kvinnor i karriären”. I deras seminarieprogram ingår 



7 
 
 

ett genusperspektiv och ”de vill få kvinnor att träna sig med andra kvinnor att ta sig igenom 

manliga strukturer för att komma framåt och uppåt”, säger Suzanne Özmete. Nätverket skall 

ge kvinnor redskapen och verktygen för att förändra (Özmete, 2008).  

Vi skall undersöka kvinnliga nätverk, inte bara exemplen ovan utan mer generellt hur nätverk 

används. Kan de bidra till förändring och jämställdhet i organisationernas strukturer? Finns 

det någon konkret koppling till nätverket och att kvinnor har lyckats nå en chefsposition? Har 

nätverket givit dem något speciellt stöd på vägen till chefsposition?  

Syftet med vår studie är att beskriva på vilket sätt ett nätverk kan påverka kvinnors väg till en 

chefsposition. 
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2. Teori 

  2.1 Presentation av teori  

Teorin har vi valt för att beskriva företeelsen nätverk och dess betydelse för kvinnor på deras 

väg till chefsposition. De teorier vi behandlar hänger ihop för att ge förståelse för och som 

problematiserar varför det inte finns så många kvinnor på chefsposter. I genusteorin ger vi en 

bakgrund till hur strukturer ser ut i samhälle och organisationer, och vad som gör att kvinnor 

och män gör det de gör i yrkeslivet. Eftersom mannen stått som norm för hur en chef bör vara, 

har vi studerat forskning kring manligt och kvinnligt ledarskap.  Och så teori om nätverket, 

som vi tänker skall kunna vara redskapet för att sprida kunskap, medvetenhet och praktiska 

erfarenheter för att välta hindren som står i vägen för en jämlikare fördelning av positionerna 

på toppen. De kvinnliga nätverken behövs för att förändra ojämställda strukturer i 

organisationer (Marklund & Snickare, 2005;  Pini et al., 2004). Avotie (2008) talar om att 

mentorprogram, om de utnyttjas till fullo, kan fungera som ett redskap för att öka 

jämställdhet. På samma sätt tänker vi oss att nätverken kan fungera. 

2.2 Presentation av vår modell                             

Enligt Armenakis (1993) måste förberedelse för förändring skapas internt i organisationer. 

”Change agents”, dvs. organisationens nyckelpersoner och ledare skapar dessa aktiviteter i 

deras position genom att ha befogenhet att påverka för förändring (Armenakis,1993). Detta 

illustrerar vi genom en konceptuell modell där kvinnan, eftersom vi nu talar om kvinnans 

situation, fungerar som en ambassadör för förändring, en ”change agent”. 

Vi tänker oss med vår modell (se nedan), att kvinnan i organisationen (1)  som på eget eller 

från organisationens initiativ, får möjligheten att gå med i ett karriärrelaterat nätverk. I 

nätverket får kvinnan utbildning (a) av olika slag, ta del av användbar information (b), 

praktiska tips och konkreta idéer (c) om hur det går att göra förändringar och sträva efter att få 

en mer jämställd organisation.  

Väl tillbaks i organisationen (2) kan kvinnan i sin tur, med sin kunskap om strukturer, 

mönster och normer som hindrar kvinnors väg till chefpositioner, arbeta för att synliggöra (d) 

diskriminerande skillnader och att göra organisationen jämställd. Kvinnan kan med sin 

kunskap från nätverket inspirera och hjälpa andra kvinnor att gå vidare i karriären. Detta 

arbete kan hjälpa till och generera fler kvinnor till chefspositioner. 



Efter att kvinnan åstadkommit förändringar i ”den egna organisationen”, bär hon med sig 

erfarenheterna tillbaks till nätverket och delar med sig av dessa till medlemmarna i nätverket. 

På detta vis blir utbildningen i nätverket och arbetet som läggs ner i organisationen till ett 

kretslopp där alla lär av varandra.  

 

Figur 1. Modell för att bedriva förändring och jämställdhet genom nätverk 

 

         Karriärrelaterat kvinnligt nätverk 

 

9 
 
 

  Organisationen   

       

 

2.3 Genusteori 

 [...] De föreställningar som dominerar i dagens organisationer präglas av uppfattningen att 

karriärens villkor och de krav som ställs på ledare är könsneutrala, dvs. lika för alla. Dessa 

föreställningar är svåra att ifrågasätta eftersom de har vuxit fram under en lång tid och blivit 

en självklar del av vår verklighetsuppfattning (Avotie, 2008). Kvinnor vill minst lika mycket 

som männen göra karriär, menar Assarsson et al., men det som hindrar dem är en osynlig 

könsordning, den utgör den största fällan (Assarsson et al., 2004:33). Man talar också om ett 

hindrande ”glastak”, som syftar på att kvinnor möter ett närmast osynligt och ogenomträngligt 

hinder när de försöker avancera. Glastaket antas vara en strukturell barriär som gör att kvinnor 

 

d. Arbete med jämställdhet, att synliggöra diskriminerande skillnader 
i organisationen. Detta hjälper fler kvinnor till chefspositioner. 

a. Utbildning 

b. Överföring av information 

c. Praktiker och konkreta idéer om att göra 

förändringar och sträva efter en mer jämställd 

organisation.
2.”change agent” 

 1. Kvinnan från 

organisationen 



10 
 
 

är 

                                                

har svårt att avancera just på grund av att de är kvinnor och inte för att de saknar kompetens. 

Kvinnliga karriärister kan klättra på karriärstegen så länge som de upplevs ofarliga och inte 

hotfulla ur maktsynpunkt och även ur konkurrenssammanhang (Wahl, 2003:81f; Drake & 

Solberg, 1995:21).  

Gemensamt för olika teoretiska spår inom den feministiska1 forskningen är en förståelse av 

att kön spelar roll för hur samhället konstrueras och fungerar. Detta kan kallas att samhället 

patriarkalt2 organiserat och att det finns en könsordning i samhället, eller att vi kan förstå 

samhället som ett genussystem eller ett könsmaktsystem (Wahl et al, 1998:25; Elvin-Nowak 

& Thomsson, 2003:36; Cockburn, 1991:7) 

Det går att tänka sig en könsordning som ett jämställt och könsneutralt system, men den 

forskning som grundar sig på empiriska undersökningar i ”verkligheten” har resulterat i teori 

om manlig överordning och kvinnlig underordning (Wahl et al., 1998:26). Begreppen 

könsmaktsystem och genussystem används inom forskning världen över och i Sverige är det 

Yvonne Hirdman (2008), professor i historia vid Stockholms universitet som gjort dessa till 

vardagsbegrepp inom vetenskap och debatt (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:36). Enligt 

Hirdman (2008) fungerar könsmaktsystemet enligt två principer. En är att mannen är normen 

(Drake & Solberg, 1995:238; Wahl, 2003:37; Assarsson et al., 2004:30; Dahlbom-Hall, 

2007:58) och modellen för hur en människa ska vara, medan kvinnan är undantaget. 

Könsmaktsystemet kan ses som ett system av myter, regler och antaganden, vilka med tiden 

kommit att tas för givna och sanna (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:30). Dessutom bygger 

systemet på att ingen ifrågasätter det, och att de flesta tycker att samhället fungerar bra som 

det är (ibid., 2003:38). Hirdman (2008) säger också att det inte är meningsfullt att försöka 

hitta en orsak till den kvinnliga underordningen och ta reda på "vems fel" det är.  

 
1 Feminism består av flera riktningar beroende på politisk ideologi. Den gemensamma synen är att feministen är 
medveten om den maktobalans som finns mellan kvinnor och män. En önskan finns att det inte skall vara så och 
det finns en vilja att ändra på strukturer och könsmaktsystemet (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, Cockburn, 
1991). 

2 Patriarkatet är en djupt liggande samhällsstruktur, där den politiska och ekonomiska makten, både inom 
hushållet och inom den offentliga sfären, innehas av äldre män. Följaktligen kan varken kvinnor eller yngre män 
delta i det formella beslutsfattandet. Medan det således alltid rör sig om mansdominans, kan graden och 
karaktären av kvinnoförtryck variera (Nationalencyklopedin). 
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Istället ska man koncentrera sig på att förstå och förändra de processer som både kvinnor och 

män ingår i. Processer som gör att kvinnor och män upprepar mönster av kvinnligt och 

manligt generation efter generation. Det kan också ses som ”att göra kön”. Det vill säga att 

utifrån ett verbperspektiv rikta strålkastaren mot människors aktiva handlingar (Elvin-Nowak 

& Thomsson, 2003:11). Hur man gör kön har kopplingar till tid, kultur, etnicitet, klass och det 

har kopplingar till sexualitet och fortplantning (ibid., 2003:22). 

2.3.1 Segregering 

Man talar inom genusforskningen om isärhållande, segregering, produktion av könsmässiga 

uppdelningar som en maktstrategi för att hålla isär ”de normala” och ”onormala” (Cockburn, 

1991:62f; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:46; Hirdman, 2008; Avotie, 2008). Kvinnor och 

män gör sådant de förväntas göra och i arbetslivet väljer de yrken som de förväntas välja. 

Detta är också den andra principen i könsmaktordningen enligt Hirdman - hierarkins princip 

(Hirdman, 2008). Män har tillträde till vissa områden som inte kvinnor har. Detta bekräftas 

tydligt i SOU 2007:108, där en kartläggning görs av kvinnors och mäns tillgång till högre 

positioner inom olika samhällsområden. Genussystemet är som ett slags apartheidsystem som 

anvisar kvinnor och män till olika platser, olika jobb och olika egenskaper (Hirdman, 2008).  

2.3.2 Skapa förändring 

Men som Kvande (2003) säger, hur man uppfattar synen på kön över tid och rum är inte för 

”evigt”, utan möjlighet till förändring finns (ibid., 2003). Men att skapa förändring i en social 

ordning som är djupt förankrad och som är könsneutral, kan vara kontroversiellt och upplevas 

som ett hot och utveckla konkurrenstänkande hos män (Avotie, 2008; Wahl et al., 1998:116). 

Jämställdhetsarbete handlar inte bara om lönekartläggning utan också om att skapa 

arbetsplatser som ger utrymme att kombinera familj och karriär samt skapa balans för att få in 

fler kvinnor på ledande positioner (Assarson et al, 2004:117f). Kvinnor avser inte att ta över 

på något vis, kvinnlig dominans är lika lite jämställt som manlig dominans. Jämställdhet är 

när chefsposter fördelas lika mellan kvinnor och män. För att det ska kunna genomföras krävs 

det helt enkelt kunskap, att kvinnor och män möts i en diskussion för att utvärdera och få 

förståelse i relationerna mellan könen, både socialt och i arbetslivet (Dahlbom-Hall, 2007:17).  
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2.4 Ledarskap 

2.4.1 Kvinnligt eller manligt? 

”Att undersöka skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap är inte relevant”, säger Ulf 

Hall som arbetar som rådgivare och föreläsare inom ledarskap och kommunikation. Han 

menar att man måste fokusera på resultatet och individen, inte på skillnader (Lorentzon, 

2004). Även avseende ledarskapsteori problematiseras inte strukturerna och villkoren för 

kvinnor i ledarställning. Istället är det kvinnorna själva som får stå för förklaringen till 

könsfördelningen på chefspositioner. Det vill säga hur de egentligen inte skulle passa in, utan 

måste anpassa sig för att lyckas (Wahl 2003:82f). 

Kvinnor och män är olika och därmed borde det vara skillnad på kvinnligt och manligt 

chefskap (Wahl, 2003:22).  Att se skillnader i kvinnors och mäns sociala kompetens är lättare 

än att se skillnaden i deras yrkesmässiga kompetens (Drake & Solberg, 1995:284). Forskning 

tyder på att ledarskap är en allmän sysselsättning, som varken är kvinnlig eller manlig (Wahl, 

2003:88f; Marklund & Snickare, 2005:81; Assarsson et al., 2004:67). Istället talas det om det 

mänskliga eller det goda ledarskapet. Dvs. ett mer horisontellt, socialt orienterat ledarskap 

(Cockburn, 1991:71ff).  Framgång i ledarskapet är alltså inte beroende av kön utan om vilken 

personlighet och ledarstil ledaren har och som organisationen behöver (Assarsson et al., 

2004:67,71).  

Kvinnliga chefer måste bli tydligare i sin framställning, utmärka sig och definiera sin 

kompetens. De är viktigt för de kvinnliga cheferna att visa att de kan med sina ledarstilar 

berika organisationerna med sin mångsidiga ledarkompetens. Många kvinnor undervärderar 

vad de kan åstadkomma och bidra med i arbetslivet fortsätter Drake & Solberg (1995:173) 

och menar att det finns verktyg att avhjälpa detta med i form av stöd och utveckling via t.ex. 

mentorskap och nätverkande (Drake & Solberg 1995:189,271).  

Kvinnor behövs på ledande befattningar för det ökar och berikar verksamhetens anpassnings- 

och förändringsförmåga, de ser helheten, vilket leder till en ökad effektivitet i dagens 

organisationer (ibid., 1995:50). Enligt Drake & Solberg (1995) kan dessutom samarbete 



13 
 
 

mellan kvinnor och män ha fördelar och få en synergieffekt3. Exempel på detta kan vara när 

ett beslut ska tas, olika aspekter och åsikter kommer fram på grund av olikheter mellan könen. 

Kvinnor och män ger också varandra kreativ stimulans och nya idéer. Genom att göra fler 

personer delaktiga i beslut och utveckling kan allas specifika kompetens utnyttjas bättre 

(Drake & Solberg, 1995:281f). 

2.4.2 ”Mer lika än olika” 

I rapporten från SACO (2007), ”Mer lika än olika” där det undersöks om olika 

organisationsvärderingar, kommer det fram att det inte finns några starka särskiljande 

uppfattningar mellan kvinnor och män. Inte heller hittades några uppenbara avvikelser mellan 

kvinnors och mäns vilja att leda andra i en organisation. Däremot fanns det åsikter mellan 

könen som var avvikande. Synen på relationen på en överordnad chef skiljer sig något. 

Kvinnor tycker att det är viktigare än männen att de egna arbetsinsatserna uppmärksammas av 

närmaste chef. Dessutom anser kvinnor att det är viktigare än männen, att chefen driver sin 

egen uppfattning även om inte alla medarbetare är överens. Annars föredrar både kvinnor och 

män ett tydligt men inte alltför auktoritärt ledarskap, en lyhörd chef som kan ändra 

uppfattning framför en chef som alltid står fast vid sin ursprungliga uppfattning (Krafft, 

2007). 

2.4.3 Könskvotering 

Jämställdhetsarbetet i svenska börsbolag har avstannat, (Jämställdhetsindex, Folksam 2007)  

trots att forskning och logiskt tänkande pekar på att det är lönsammare med mixade 

företagsledningar (Schultz & Wagner, 2008).  Anledningen till detta beror på att få kvinnor 

blir rekryterade. När det rekryteras tillsätts såväl chefer som styrelseledamöter genom att de 

som redan finns i maktposition väljer de personer som finns i deras närhet och dess nätverk. 

Tendensen att omge sig med människor som är lika sig själv kallas ofta för homosocialitet. De 

väljer personer som liknar dem själva och som de litar på och känner sig bekväma med. Detta 

betyder att kvinnor och män som finns utanför dessa nätverk inte blir valda, även om de har 

meriter, utbildning och erfarenhet (Jämställdhetsindex, Folksam 2007). Valberedningar och 

                                                 
3 Samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en process på ett sådant sätt att 

den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för sig 

(www.ne.se). 
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företagsledare måste bli medvetna om att ett mer öppet rekryteringsförfarande skulle 

medverka till att säkra kompetensen i bolagens styrelser (Jämställdhetsindex, Folksam 2007).   

Att andelen kvinnor på ledande poster i näringslivet ska öka är en rimlig strävan. Enligt 

Svenskt näringsliv är lagstadgad kvotering till bolagens styrelser en oacceptabel metod och 

avstår därmed att medverka i utformningen av lagstadgad kvotering. Styrelsers 

sammansättning är en sak för bolagen och dess ägare (Rennerfeldt, 2006).  I dn.se debatt, 

skriver ett tjugotal kvinnliga vd:ar att ”kvotering är en förolämpning mot kvinnor i 

näringslivet”, de menar att ägarnas rätt att styra sina egna företag måste respekteras och 

protesterar mot regeringens planer på en könskvotering till bolagens styrelser (dn.se, 2006). 

I Norge finns en lag om könskvotering som har ett krav på att 40 procent skall vara kvinnor i 

publika styrelser till årsskiftet 07/08 (Leijonhufvud, 2007). De publika börsnoterade 

storföretagen uppfyller nu kraven, vilket gör att Norge toppar statistiken över jämställdhet i 

näringslivets styrelser, i hela västvärlden. Sverige kommer på andra plats med 24 procent 

kvinnliga ledamöter i de börsnoterade största företagen enligt EU-kommissionens databas 

(Paraplyprojektet webbtidning, 2008). 

2.5 Nätverk 

Det finns många olika sorters nätverk.  En definition är nät av sociala relationer som 

människor omger sig med. Dessa kan ha olika funktioner, formella och informella (NE, 

2008). Nätverkande kan ske mellan och i organisationer. Individuellt inne i, eller utanför den 

arbetsrelaterade organisationen (Travers et al., 1997). När vi läser teori om karriärrelaterade 

nätverk, skrivs det också om mentorskap och coachning. Vi kommer inte att fördjupa oss i 

dessa, men vill ändå nämna att de används i vissa nätverk, t.ex. Ruter dam och att det har visat 

sig att vara verkningsfullt och gett bra resultat (Ruterdam, 2008). 

Historiskt sett har kvinnor alltid mer eller mindre arbetat i olika former av nätverk som t.ex. 

vid barnpassning, bak, vävning eller andra typer av hemarbete. Kvinnorna fick styrka och 

gemenskap genom att delta i ett sådant organiserat och socialt system. I dagens samhälle 

bildar och tillhör kvinnor nätverk för sin egen skull. I nätverket kan de hjälpa fram varandra, 

inom organisationer som har ett hindrande ”glastak” (Drake & Solberg, 1995:174f).  
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2.5.1 Karriärrelaterade nätverk för kvinnor 

 Dessa nätverk för kvinnor samman som har liknade kvalifikationer och mål (Travers et al., 

1997). Vinnicombe och Colwill (1996) menar att nätverken har olika funktion för kvinnor och 

män. Det har en mer praktisk funktion för män och en mer social funktion för kvinnor. De 

menar också att kvinnor kan ingå i arbetsrelaterade mansdominerade nätverk, men också 

nätverk utanför arbetet som är mer informella – sociala (Vinnicombe & Colwill, 1996). 

I männens värld har nätverkande alltid ansetts betydelsefullt för överföring av information, 

strategiplanering, synliggörande och uppåtgående karriärutveckling (Travers et al., 1997). Det 

är allmänt vedertaget att männen har med sig de informella kontakterna från lagsportandets tid 

till arbetslivet och affärsvärlden. Genom detta ”oldboys” - nätverk kommer man fram i karriär 

i och med kamratliga jobbrekommendationer och råd från mer erfarna kollegor (Paul, 1985).  

Marklund och Snickare (2005:149), slår fast att kvinnor måste in i de manliga nätverken för 

att synliggöra sin kompetens, lyfta fram andra kvinnor och få information. Men enligt dem 

behöver kvinnor också de grupper med enbart kvinnor där syftet är ett annat: att förändra 

ojämställda strukturer på arbetsplatser. De fortsätter vidare; alla kvinnor vill inte delta i 

kvinnliga nätverk. Ett sådant har ofta lägre status än ett könsblandat eller det med enbart män. 

Det är i nätverken med män som tillgång till information finns, och makten (Marklund & 

Snickare, 2005:149). Men av tradition har kvinnor varit utestängda från de manliga nätverken 

(Pini et al., 2004; Travers et al., 1997). Så länge kvinnor är en minoritet på ledande 

chefspositioner kommer de kvinnliga nätverkens roll att vara avgörande i en långsiktig 

förändring i organisationerna, vilket inte är att förringa (Pini et al., 2004). 

2.5.2 Utbildning och erfarenhetsutbyten 

En viktig del med att vara medlem i nätverk är de olika utbildningarna som medlemmarna får 

ta del av. Ett exempel på hur utbildningen kan se ut inom nätverken är att aktuella ämnen och 

teman delas in i block, som sedan fördjupas i seminarier, grupparbeten, diskussioner och 

företagsbesök. Exempel på ämnen kan vara, hur man bygger varumärken, att våga förändra, 

mångfald, positivt arbetsklimat, strategiskt ledarskap och styrelsearbete. I sammankomsterna 

diskuteras det omkring frågor om jämställdhet, genus och vad som kan göras för att komma 

framåt i karriären. Man strävar även efter att medlemmarna i nätverket ska interagera även 

utanför ramarna för nätverket, utbyta erfarenheter och bilda nya affärskontakter (Klara-k, 
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2008). Nätverken organiserar också externt mentorskap där chefer från ledande nivå 

medverkar. Här kan kvinnliga linjechefer utveckla sig i interaktionen mellan adept och mentor 

(Ruterdam, 2008). Mentorprogrammen gör också såsom nätverksprogrammen, kvinnorna mer 

synliga i sin affärsmässiga omgivning och förstärker deras skicklighet och självkänsla. 

Programmen används allt oftare för att utveckla kvinnliga chefer och för att få fram mer 

kvinnor på högre chefstjänster (Avotie, 2008). 

2.5.3 Att använda nätverken 

Enligt Drake och Solberg måste kvinnor bli bättre på att använda sina nätverk. Männen 

funderar inte så mycket på om ”det passar sig” eller inte att be någon i nätverket om en tjänst 

utan helt rakt bara frågar, medan kvinnorna är mer betänksamma i att få fördelar av att vara 

bekant med någon (Drake & Solberg, 1995:182).  

De senaste 20 åren har även kvinnor börjat nätverka, både i och utanför organisationer 

(Travers et al., 1997). I en artikel i Svenska Dagbladet, 2007, skriver Gunilla von Hall om IT-

koncernen Dell’s satsning på kvinnliga nätverk. Många kvinnor känner sig uppmuntrade och 

vägledda av satsningen berättar Ingrid Devin, chef för Dell’s mångfaldsprogram. Hon åker 

runt i Europa och startar upp nätverk i koncernen. Nätverken är mer eller mindre formella 

grupper som någon gång per månad träffas för att diskutera allt från karriärplaner, att agera 

som chef, till praktisk hjälp hemma. Ingrid Devin uttrycker vidare ”det gäller att inte bara 

stirra mot toppen och räkna antalet kvinnor i ledningen, utan se till att det finns driftiga 

kvinnor i en ”pipeline” att flytta uppåt” (Hall von, 2007). Att delta i olika nätverk och att 

bygga upp kontakter med andra chefer, kvinnor som män, även utanför organisationen är 

viktigt på grund av att som chef är du ensam (Bohlin, 2006:13). Även Nancy Paul (1985) 

pekar på att kvinnor som når höga positioner kan uppleva isolation och ensamhet i sitt 

ledarskap, varför nätverket kan fungera som botemedel. Enligt Cockburn (1991) ingår 

nätverkande i strategin i att åstadkomma jämställda organisationer. Nätverken stöttar kvinnor 

i chefspositioner, samt skapar medvetenhet i organisationer (ibid., 1991). 

2.5.4 Sammankoppling av teori och modell 

Här delges läsaren en sammankoppling av teorier som pekar på de strukturer som vår ”change 

agent” eller ambassadör i vår modell (se modell sid 9), avser att påverka genom att ingå i 

nätverket. Genusteorin konstaterar att befattningsdiskriminering inte är något uppenbart för 
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alla människor. Rådande normer tas för givna och blir därmed svåra att förändra. Jämställdhet 

och kvinnor som ledare kan dessutom bemötas med motstånd och ses som hot, de är ju inte 

enligt normen. Men i teorin om ledarskap sägs att idag är det, det horisontella ledarskapet som 

gäller – inte vare sig kvinnligt eller manlig, utan något mänskligt. Valberedningar måste 

förmås att tänka nytt. Att se kvotering som ett alternativ till att ändra befattningsstrukturer kan 

snabba upp processen. Det ses dock inte positivt varken från kvinnorna eller näringslivet. 

Däremot skulle nätverket kunna ses som ett redskap i arbetet med att få fler kvinnor på 

chefsposter. Genom att ingå i nätverk erhåller kvinnor som har mandat att påverka, utbildning 

och metoder för att förändra sin egen situation och andras, samt organisationsstrukturer. 
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3. Metod 

3.1 Val av vetenskaplig metod 

Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur ett nätverk kan påverka kvinnor att nå en 

chefsposition. För att vi skall få en förståelse för detta och den sociala verklighet, är det 

naturligt att välja den kvalitativa metoden för studien. En kvantitativ metod är mer 

formaliserad och ger oss inte samma flexibilitet i insamlingen av informationen (Holme & 

Solvang, 2006:80f). Fördelen med den kvalitativa metoden är även möjligheten att ändra 

inriktning och fokus under studiens gång (Bryman & Bell, 2005:361). Den alternativa 

kvantitativa metoden ger inte heller den djupare förståelse som vi vill komma åt, varför den 

inte var aktuell.  

Angreppssättet i denna kvalitativa studie kan inte entydigt sägas vara induktiv som ofta 

förknippas med den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 2005:25). Snarare har vi haft en 

utgångspunkt där vi redan läst in en del teori, men som sedan, parallellt med insamlingen av 

informationen, övergått till en iterativ strategi. Det vill säga att vi gått fram och tillbaka 

mellan data och teori i växelverkan. Att på förhand ha tagit del av viss teori, kan göra att vi 

som genomförare av studien haft en viss förväntan på intervjuerna. Å andra sidan kunde vi 

inte veta vad insamlingen av informationen skulle ge, vilket sätter krav på att tankemönster 

och handling under insamlingen måste kunna ändras. 

Som teknik vid insamling av information har vi använt djupgående personliga intervjuer där 

vi möter respondenten – kvinnor som finns i nätverk och som är/har varit chefer. Vi är 

medvetna om att det kan vara svårt att vara konsekvent i intervjufasen, därför valde vi att 

ställa semistrukturerade frågor för att också underlätta tolkningen och bearbetningen av 

svaren. Flexibiliteten finns dock kvar då vi har möjlighet att formulera om frågor och att de 

inte måste ställas i någon strikt ordning. Genom detta förstår vi förstås att tolkningen 

försvåras igen. Att samla in information till vår studie via intervjuer kändes naturligast även 

ur aspekten att vår tid för studien var begränsad. Vanlig kritik mot kvalitativ metod är att de är 

alltför subjektiva både avseende insamling och tolkning (Bryman & Bell, 2005:319f). Vi 

förstår att det inte är helt lätt att vara objektiv i intervjufasen. Det kan lätt halka in 

kommentarer från intervjuarna som är avsedda att uppmuntra respondenten att fortsätta sin 
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berättelse, men som kanske istället leder respondenten in på ett annat spår än som var 

avsikten. 

3.2 Population och urval 

Varför valet föll på just denna population var att vi ville möta personer med erfarenhet av 

nätverkande och att de har eller har haft en position som chef. Dessa två kriterier ser vi som 

viktiga för att kunna berätta något om de individer vi ville studera. Intervjupersonerna hittade 

vi dels genom att kontakta Susanne Özmete hos Kontaktkompaniet som tillsammans med 

Anna Cederqvist driver bifirman och nätverket Klara K med huvudsäte i Uppsala. 

Anledningen till att vi kontaktade dem var att vi läst om nätverket i dagspress, och att en av 

författarna också har fått sig tillskickad information om Klara K indirekt genom att finnas 

med i register hos ALMI Företagspartner som samarbetar med nätverket. Genom 

Kontaktkompaniet fick vi tips om att kontakta Länsstyrelsen som kartlagt kvinnliga nätverk 

runtom i Uppland som vi sedan kontaktade. Vi gick också igenom våra egna kontaktnät för att 

hitta kontakter på positioner som kunde passa in på vår population, och hittade ett par av 

respondenterna indirekt på detta vis.   

Vi har använt tillgänglighetsprincipen i vårt urval. Kritik mot urvalet skulle kunna vara att vi 

till viss del fått rekommendationer på respondenter som skulle kunna ingå i studien. Å andra 

sidan visste inte de som rekommenderade så mycket om vår studie än att det skulle handla om 

nätverk och kvinnliga chefer. Detta gör att vi anser att urvalet uppfyller kraven för vår studie 

genom att kriterierna ovan uppfylls. Tolv personer tillfrågades. Fem av dessa personer hade 

möjlighet att delta. Med tanke på dessa kvinnors ställning och höga arbetsbelastning var det 

mycket svårt att hitta och passa in intervjutider.  Empirin utgörs av fem personliga intervjuer, 

sex tillsammans med intervjun med Susanne Özmete på Kontaktkompaniet som gjordes för 

att få bakgrund till ämnet nätverk. Intervjuerna är gjorda på plats hos respondenternas 

arbetsplatser. 

3.3 Presentation av våra respondenter 

Susanne Özmete, driver tillsammans med Anna Cederqvist kontaktkompaniet AB och 

nätverket Klara K, vilket står för klara karriären, där de genom sitt karriärprogram utbildar 

kvinnor. Susanne har en universitet utbildning inom ekonomi och har tidigare arbetat inom 

fastighetsbranschen och på Luftfartsverket på Arlanda (Personlig intervju, 2008.04.16). 
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Irene Hellström, arbetar som gruppchef för Account Receivabel BRK på Vattenfall AB i 

Uppsala. Irene är gymnasieekonom i grunden, och har kontinuerligt vidareutbildat sig, både 

internt och extern och på så vis avancerat till högre chefspositioner. Hon har även under 

många år arbetat inom SJ (Personlig intervju, 2008.04.24). 

Anna-Lena Lehto, arbetar som personalchef på Uppsalahem AB. Anna-Lena har en 

universitetsutbildning som socionom och har även studerat beteendevetenskap. Hon har 

arbetat med personalfrågor i 28 år. Tidigare anställningar har varit hos Samhall och Swedish 

Meats (Personlig intervju, 2008.04.24). 

Carin Bergh Wihed, arbetar på Länsförsäkringar Bank och är ansvarig för företagets externa 

relationer avseende marknad och affärsutveckling. Hon har en universitetsutbildning i juridik 

och språk. Hon har arbetat på sparbanken, nuvarande Swedbank i 20 år, och haft olika 

positioner, bl.a. som avdelningschef (Personlig intervju, 2008.04.25). 

Erika Rönnquist Hoh, är VD på Aktivt kapital Sverige AB, Civilekonom, har en Executive 

MBA på Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare anställningar har varit hos SEB, Enator och 

Proffice AB (Personlig intervju, 2008.05.05). 

 Maria Ripenberg, arbetar på Uppsala nya tidning som debattredaktör, ledarskribent och 

arbetsledare, hon har tidigare arbetat som nyhetschef.  Hon har en examen i internationell 

ekonomi, och har även studerat språk och litteraturvetenskap.  Hon har vidareutbildat sig 

kontinuerligt och har arbetat som journalist i 20 år (Personlig intervju, 2008.05.07). 

3.4 Insamling av data 

Vår metod bygger på en insamlingsmetod bestående av öppna intervjuer. I vårt fall använde 

vi semistrukturerade frågor. I intervjusituationen anser vi att förtroende kunde skapas och 

djup åstadkommas. Vi upplevde stort engagemang och intresse från respondenterna vid våra 

möten. Vid ett tillfälle blev vi avbrutna då lokalen bokats för den tidsperiod som vi uppgivit 

för respondenten, men intervjun tog längre tid än vi beräknat. Vi beräknade att intervjuerna 

skulle ta ca en timme, men det visade sig att en och en halvtimme var ett mer realistiskt mått. 

Och en av intervjuerna tog längre tid än så. Tidsåtgången till intervjun fick ta den tid som 

behövdes för att respondenterna skulle tillåtas att prata så fritt som möjligt.  Vi har utfört 

intervjuerna genom att frågorna har ställts växelvis, och båda har antecknat svaren på 

frågorna. Vi har även spelat in intervjuerna på en MP3-spelare. Innan intervjun startade 
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tillfrågades respondenten om det var i sin ordning att vi spelade in samtalet. Varför vi båda 

antecknade var för att även få med något som vi eventuellt ville betona av det som kom fram 

under intervjuerna. Dessutom hände det faktiskt under en av intervjuerna att inspelningen inte 

fungerade. Då kunde vi konsultera varandras anteckningar i transkriberingen av intervjun. 

Genom att båda författarna har varit med och utfört intervjuerna kunde respondentens 

reaktioner studeras, vilket vi ville ta vara på och diskutera. 

 Frågorna har inte alltid ställts i den ordning vi formulerat dem ”på papperet”, utan ställts när 

just det ämnet berörts genom att respondenten kommit in på ämnet. Alla frågorna har inte 

besvarats beroende på att ibland har andra frågor i mallen fått större utrymme, och tiden 

därmed inte räckt till. Efter intervjuerna lyssnades materialet igenom ett flertal gånger. Även 

våra anteckningar konsulterades för att kontrollera om vi velat att något skulle betonas i 

respektive intervju. Därpå följde analys, bearbetning och tolkning av materialet, för att sedan 

jämföra vår empiri med teori.  De inledande frågorna var, som rekommenderas, av lättare 

karaktär för att skapa en otvungen stämning. Därefter kom vi in på de frågor som vi anser var 

relevanta för studien. Om respondenten kommit in på spår som inte varit enligt vår mall, har 

de fått prata om detta. Om vi velat veta mer i det läget har följdfrågor ställts.  

Karaktären på frågorna genomsyras av de teorier vi utvecklat tidigare och den modell som vi 

använder oss av för att illustrera hur nätverket kan användas i ett förändringsarbete som sedan 

skulle kunna generera fler kvinnor till ledande positioner. De frågor som speglar hur nätverk 

används och om de kan leda till en chefsposition var t.ex. ”vad gör ni på nätverksträffarna?”, 

”gör kvinnor som männen, rekommenderar varandra till chefposter via nätverken?”. Genom 

att utröna om våra respondenter är medvetna om hur rekryteringsprocessen ser ut i deras 

organisationer, och hur de själva ser på ledarskap, ställde vi frågor om just detta.  Om vi har 

vår modell och ”change agent” i åtanke, är det av betydelse att veta hur dessa processer ser ut 

och vilken inställning man har avseende ledarskap - är det en allmän sysselsättning eller något 

som präglas av vår könstillhörighet. Annars är det svårt att skapa medvetenhet och att 

påverka. Samma tankar hade vi avseende frågorna om jämställdhet. För att påverka måste 

någon sorts vision finnas, och även här, en medvetenhet om hur det ser ut där man verkar. Se 

den bilagda intervjumallen, under rubrikerna nätverk, ledarskap och jämställdhet. 
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3.5 Studiens trovärdighet  

Författarna har haft för avsikt att reliabiliteten i studien ska vara tillförlitlig. Men då området 

vi undersökt är komplext med personliga uppfattningar och svaren är individbaserade blir 

reliabiliteten relativt låg. Vi är medvetna om att få valid information är mindre i en kvalitativ 

undersökning än en kvantitativ (Holme & Solvang, 2006:94). Genom att använda oss av 

intervjuer har validiteten ökat då vi fått en större insikt för respondentens svar och kunnat 

ställa relevanta följdfrågor. 

Vi har följt de fyra etiska huvudkraven som är information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande har eftersträvats (Vetenskapsrådet, 2001). Intervjupersonerna har informerats om 

syftet till vår studie. De har även blivit upplysta att deltagandet är frivilligt. 

Intervjupersonerna har givit sitt samtycke till att deras namn och företag kommer att finnas 

med som en kort presentation. Vid något tillfälle glömdes detta bort och e-post skickades ut 

för att få samtycket i efterhand. I intervjupresentationen och analysdelen kommer inga namn 

att nämnas utan den kommer vara mer allmänt hållen, efter överenskommelse med 

respondenterna . Deras respektive svar kommer att behandlas konfidentiellt, inspelningar och 

anteckning kommer att förstöras efter att uppsatsen är klar. Nyttjande – det insamlade 

materialet kommer inte användas till något annat ändamål än till vår uppsats 

(Vetenskapsrådet, 2001). 
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4. Empiri  

4.1 Exempel på nätverk 

4.1.1 Klara K 

Kontaktkompaniet startades i Uppsala januari 2007 av Susanne Özmete och Anna 

Cederquist som också driver nätverket Klara K, som numera även har verksamhet i 

Stockholm. Deras affärsidé är enligt deras hemsida (Klara-k, 2008), att lyfta och stärka 

kvinnor i karriären. Klara K står just för ”klara karriären” och har ett karriärprogram riktat 

till en kvinnlig målgrupp på mellannivå inom organisationer. Programmet körs i två steg, 

under ett år för att ge inspiration, kunskap och för att ge kvinnorna chanser att knyta nya 

affärskontakter i olika grenar inom näringslivet. Klara K arbetar med bland annat seminarier 

vilka gästas av föreläsare som talar om olika aktuella ämnen och teman så som karriär, 

kommunikation med olika perspektiv i genusdebatten. Klara K kan se sig som ett 

komplement till nätverket Ruter Dam i Stockholm, men är så mycket större enligt deras 

årsredovisning 2007 (Klara-k, 2008).  

”Varför Klara K valt att rikta sig till en kvinnlig målgrupp på mellannivå i organisationer är 

att det tidigare bara varit ”prat” om nätverk för kvinnor till börsföretagen. Men de som 

jobbar på mellannivå då? Den ”vanliga” kvinnan?” - tänkte de när de startade sitt nätverk 

säger Susanne (Özmete, 2008).  Susanne menar att generellt måste vi kvinnor nätverka mer 

professionellt och inte vara rädda för att använda våra kontakter. Männen är mera raka och 

drar sig inte för att vända sig till varandra om råd eller en tjänst. Susanne tror att få är 

medvetna om, och ifrågasätter inte heller de manliga strukturerna, härskartekniker4 och 

mannen som norm när det gäller ledarskap. Detta vill de råda bot på och ge kvinnor 

redskapen och konkreta tips för att förändra och komma förbi och upp över ”Glastaket” 

(Özmete, 2008). 

 
4 Genom så kallade härskartekniker, ett begrepp utvecklat av den norska sociologen Berit Ås, hålls kvinnor borta 
från makten. När det gäller könsmaktsordningen så används härskarteknikerna för att utestänga, nedvärdera och 
förringa det som kvinnor är och gör. Därmed stängs kvinnor ute från maktutövning 
(http://kilden.forskningsradet.no, 2008.02.10) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Berit_%C3%85s
http://kilden.forskningsradet.no/
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4.1.2 Ruter Dam 

I Stockholm finns stiftelsen Ruter Dam som grundades 1987 av Gunilla Arhén. Ruter Dam 

har ett ettårigt chefsutvecklings- och mentorprogram, vars mål är fler kvinnliga chefer på 

högre nivåer i större företag i näringslivet (Arhén & Zaar, 1997:13). Organisationen arbetar 

med organiserat mentorskap. Genom att skapa ett brett kontaktnät av kvinnliga och manliga 

chefer i storföretagen, vilket bidrar till ömsesidig och bättre förståelse för varandras situation 

(Ruterdam, 2008). Gunilla Arhén har skrivit ett flertal böcker där hon vill visa att det finns 

olika typer av kvinnliga ledare, och även förmedla erfarenhet och kunskap.  Hon vill inspirera 

andra kvinnor att hitta sin förebild att identifiera sig med och att hitta viljan att utvecklas som 

de kvinnliga chefer som utbildat sig inom Ruter Dam, vilket är fler än 850 stycken som 

deltagit sedan starten för tjugo års sedan. 

4.2 Intervjuerna  

4.2.1 Nätverk 

Alla respondenterna är medlemmar i nätverk eftersom vi hade med det kriteriet i vårt urval. 

Alla är med i flera nätverk, både karriärrelaterade och informella. Vi inriktar oss främst på de 

kvinnliga karriärrelaterade nätverken. De kvinnliga karriärrelaterade nätverken som 

majoriteten av våra respondenter är medlemmar i, är Klara K och Ruter Dam som beskrivs 

mer ingående ovan. Respondenterna är även med i något sorts branschrelaterat nätverk, dessa 

är ofta blandande avseende kön. 

De flesta av respondenterna har blivit rekommenderade av andra till nätverken, av kollegor 

eller högre chefer. En av respondenterna läste litteratur och artiklar av Gunilla Arhén, 

grundare av nätverket Ruter Dam. Genom informationen på hemsidan såg hon att kriterierna 

som krävdes stämde in på henne och bad sin dåvarande vd att rekommendera henne till 

nätverksprogrammet. Ruter Dam är ett nätverk med fokus på affärsmässighet i första hand, 

inte kvinnlighet, även om det är ett kvinnligt nätverk, menar respondenten. 

Alla respondenterna var redan chefer när de gick med i nätverket, eller började nätverka i 

samband med att de blev det. I nätverket erhålls olika sorts kunskap. Allt från faktabaserad 

som ger ökad allmänbildning, till inblick i andra branscher. Utbildning hålls även i ledarskap, 

organisationsteori, genusteori, affärsjuridik, upprättande av affärsplaner och styrelsearbete. 
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Genusproblematiken diskuteras, hur människor skall bli medvetna.  De anser att nivån på 

utbildningarna är hög. De olika utbildningsblocken arbetar de med i grupper men även på 

hemmaplan. Litteratur som de får i uppgift att studera, presenteras sedan vid nästa tillfälle. 

Även företagsrelaterade operativa ämnen talas det om där konkreta tips ges om bra 

leverantörer, hur konflikter löses vid t.ex. en uppsägning och hur kriser hanteras.  

Inte minst ger nätverket viktiga relationer. Det ger många externa kontakter som kan vara 

strategiskt viktiga. Kontaktytan hjälper när kvinnorna har en fråga de behöver rådbråka. De 

anser att nätverken är prestigelösa och inga frågor är för enkla att ställa. Det fungerar även 

som en dörröppnare, som en ingång till ytterligare kontakter för att kunna genomföra något. 

Någon uttryckte det som att be någon om att ”kratta i manegen lite”, dvs. sondera terrängen 

för att komma vidare. Ytterligare någon använder nätverket som en bas att eventuellt 

rekrytera ifrån, en arena att visa upp sitt företag på. Ofta ordnar nätverksgrupperna 

studiebesök hos respektive företag där de berättar om företagen och deras roller där. Det är 

tänkt att skapa affärsrelationer, B to B. Man utvecklar referensgrupper som så att säga inte är 

part i målet och som kan se objektivt på frågor man vill ha råd om. En av respondenterna 

anser att man inte får vara blyg, utan mer ”gåpåig” och utnyttja människors kompetens. 

Människor tycker om att hjälpa, och att deras sakkunskap kommer till användning.  

Respondenterna säger att nätverken bidrar till att de utvecklas i deras privata som 

professionella liv genom att de träffar andra i samma situation som har samma förutsättningar. 

Att träffa många kvinnor som står inför samma utmaning, att vara kvinna och chef ger en aha-

upplevelse, det är normalt! De får stöd av varandra eftersom chefskap är ett ensamt yrke. 

Jobbrekommendationer förekommer via nätverket. Respondenterna själva rekommenderar 

gärna till befattningar och de får också själva förfrågningar. Det är viktigt att ingå i nätverk 

eftersom man då blir synlig även för andra utanför nätverket, såsom rekryteringskonsulter. 

Någon ansåg att vi kvinnor dock var sämre på att tipsa varandra om jobb än männen. Kvinnor 

är mer konkurrerande. Männen är bättre på rekommendera varandra. 

I tidigare studier har vi kunnat utläsa att rekryteringar till chefsposter görs många gånger via 

männens sociala, informella nätverk. Gör kvinnor också så? Ja, så kan det vara även i 

kvinnliga nätverk, tycker en respondent, där finns en väldig generositet. En kvinna tycker att 

det är en generationsfråga. Den yngre generationen är bättre på detta. Unga tjejer tar för sig 

mer, är mer klara och tydliga på att våga tala om vad de vill. En annan av respondenterna 
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menar att män tar med sig andra män till arbetsplatser för att ha en lierad och pålitlig för att få 

tyngd i ledningsgruppen till den nya organisationen, medan vi kvinnor skulle kunna komma 

ensamma och klara det själva. Det är vedertaget att vi inte tar med varandra. Men vi berövar 

oss möjligheten att ta med oss en lierad vilket vore skönt när man kommer på okänd mark. Vi 

kvinnor skulle känna att vi har ansvar för personen som vi rekommenderar och skulle tycka 

det vore svårt om personen inte levererar.  

Respondenterna tycker att det är viktigt för karriären att vara med i ett kvinnligt nätverk 

därför att nätverken är starka. De manliga naturliga nätverken sträcker sig långt tillbaks i 

tiden, flera generationer. Sverige är ett litet land och alla känner alla. Om man inte träffas i 

”affärsvärlden”, så träffas man privat på sommarställena. Det är till och med viktigare för 

kvinnor att vara med i ett nätverk. Fastän de naturliga nätverken inte finns på samma sätt där 

man spelar golf tillsammans nu, är de nog på gång.  Det är mer vanligt att tjejer redan från 

tonåren håller på med lagsporter numera än för cirka tjugo år sedan, och därigenom får de ett 

naturligt nätverk.  

Att ha en mentor via nätverket är det bara en av respondenterna som har idag och tycker detta 

är oerhört lärorikt och utvecklande. De träffas en gång i månaden, mentorn delar generöst 

med sig av sina erfarenheter och stöttar i karriärfrågor. En av respondenterna är själv mentor 

åt en adept med nystartad firma, och tycker att det är lärorikt för båda.  En annan har en coach 

som hon bollar idéer med, och får viktig feedback. Andra har i ett tidigt skede av sitt nya 

chefskap haft stöd av en mentor. Ett annorlunda grepp framfördes också. Att istället för att 

anlita äldre erfarna mentorer, hade man idéer om att anlita yngre personer, t.ex. unga 

företagare för att få in nya idéer och frågeställningar.  

När vi talar om självkänsla och om kvinnorna kan få eller förbättra den genom nätverket och 

därmed vilja vara mer synlig för kollegor och ledning blir svaren ganska likartade - vi kvinnor 

måste hjälpa och bekräfta varandra. En kvinna tycker att självkänsla får man som barn men 

säkert kan fyllas på genom nätverken. För ju mer kunskap och erfarenhet, desto mer 

självkänsla. Vi måste våga kliva fram och ta plats. Kvinnor har svårt för det i vissa 

situationer. Bara att veta att nätverket finns och ger bekräftelse, gör att självkänslan växer och 

man vågar ta ut svängarna mer. En respondent menar att det finns maktstrukturer, de officiella 

och de informella inom vartenda litet kluster man studerar. Man slår huvudet i väggen för att 

man inte förstått att dessa informella strukturer finns. Men är man medveten om dem, kan 
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man utveckla en strategi och komma förbi dem. Genom att konstatera att dessa strukturer 

finns, utvecklas en självkänsla, man förstår att det inte är fel på en själv. 

4.2.2 Ledarskap - Steget till en chefspost 

På frågan om det kan vara så att man inte ges chansen till en chefsposition på grund av att 

man är kvinna och att det kanske är något omedvetet från organisationens sida, svarade 

kvinnorna att de inte tror att man ser på kön, utan man söker likheten. När man rekryterar 

chefer tittar man mycket på igenkänning oavsett om man som rekryterare är man eller kvinna. 

Har säkert själv samma tendens att göra så, säger en kvinna. Man måste vara medveten om att 

man gärna rekryterar likheter och försöka att tänka annorlunda för att undvika detta. Likheter 

kan vara till nackdel. Man ska fokusera på olikheter i stället. Man missar annars nya 

infallsvinklar. Män väljer gärna män och speglar sig gärna i en yngre upplaga av sig själva. 

En annan person vill tro att kvinnor är bra och heta som chefer, de är duktiga på att leverera. 

De klarar hela paketet med att få gruppen att växa och utvecklas - både individer och gruppen. 

Sedan finns det förstås olika standarder på kvinnor precis som män. Hon vill tro att kvinnor är 

populära som chefer. Förut kanske man inte trodde att kvinnor kunde vara chefer. I vissa 

kulturer kanske det lever kvar. Men det kan inte sitta några diviga chefer på posterna idag- de 

åker direkt. Hon har varit med ett tag nu och kan se det. Flera i branschen har unga 

välutbildade kvinnor på chefsposter. De moderna framgångsrika arbetsplatserna värdesätter 

kvinnorna.  

Någon annan säger att vara kvinna tror hon inte kan vara en fördel vid tillsättningen av en 

chefspost. Men det är lättare att vara en medelmåttig man och få ett chefsjobb än att vara 

kvinna och medelmåtta. Kvinnor som är chefer är inga medelmåttor för de skulle inte ens bli 

påtänkta om de inte är kompetenta. Det är fler kvinnor än män som läser på högskolorna idag. 

Kvinnlig kompetens finns! 

Chefsrekryteringsprocessen är inte alla helt insatta i respektive företag, men de hoppas att 

rekryterarna tittar på kompetensen. En respondent menar att de letar efter kompetensen och 

gör inte skillnad på kvinnor och män. Vi är begåvade nog att hitta rätt kompetens. Tänk om vi 

blir för många kvinnor – utropar någon, men så skulle ju inte männen tänka! Ytterligare 

någon berättar att de har en kvinnlig VD på företaget som på senare tid sett att kvinnorna 

kompetensmässigt slagit ut männen när hon har sökt personal till chefsbefattningar. Hon blev 
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en aning bekymrad över det - kvinnodominans! En man skulle inte ens ha tänkt tanken! Det är 

roligare att jobba på arbetsplatser med en blandning av kvinnor och män, säger en kvinna.  

En av kvinnorna har rekryterat både kvinnor och män till ledningsgruppen. En person har 

rekryterats externt till ledningsgruppen. Det är en kvinna som respondenten jobbat med 

tidigare, - där är jag inte bättre än männen! Jag rekryterar gärna de som finns i mitt nätverk 

som jag vet kan leverera bra, vilket jag gjort.  

Kvinnor på chefsposter kan upplevas, fortfarande idag, som ett hot på grund av att det upplevs 

som en förändring. Vi frågade om de hade upplevt något sådant. Två personer sade att de inte 

upplevt något sådant på sina arbetsplatser, däremot privat. - Är man inte den bullbakande 

mamman, som man här i Sverige ska vara, är man ingen ”riktig” kvinna. Här skall man göra 

”allt” själv. De andra hade upplevt detta framförallt av en äldre generation på jobbet i början 

av deras chefskap. Särskilt från äldre kvinnor. 

En kvinna menar att som personal- och informationschef och kvinna, som är mer ”mjuka” 

chefstjänster har hon varit fredad. Det ses inte som ett hot på samma sätt som en VD-position. 

En kvinnlig VD stöter på motstånd mer. Hon måste vara och förväntas vara bättre, så där 

ligger nog ett hot. Hon skall vara mer skärpt. Det kan ses som charmigt excentriskt om en 

man inte är påläst och håller ett rörigt möte, men så kan inte en kvinna vara. Kvinnor kan ses 

som kalla på grund av av sitt chefskap.  

Medlemskapet i nätverket, framförallt det kvinnliga har inte direkt uppfattats som hotfullt av 

andra i deras omgivning. Däremot måste det alltid förklaras varför vi skapat nätverket och är 

med i det. Någon har också fått kommentarer och gliringar av manliga kolleger på samma 

nivå. 

För att öka andelen kvinnliga chefer skall man rekrytera kvinnor helt enkelt. Och backa upp 

nya kvinnliga chefer genom mentorskap och coachning. Nätverket kan vara ett ställe att 

rekrytera ifrån. En kvinna säger att många kvinnor har en dålig självkänsla, därför söker de 

inte chefsjobben. Hon anser att vi måste göra något åt det så att kvinnor vågar ta chefsjobben. 

Det kan hända att de kanske inte erbjuds dessa tjänster om de arbetar deltid. Oftast är 

chefstjänster på heltid. 
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En annan menar att det är väldigt enkelt – tillsätt dem! - Det är som om man måste komma på 

en svår modell för att hitta chefsämnen, fastän de finns framför näsan på oss. Jag tror att vi är 

på väg att bli fler än männen på chefspositioner eftersom vi kvinnor är mer välutbildade. 

Man menar att på mellannivå finns det redan många kvinnor, men på hög nivå saknas de. Man 

måste börja se ”mönstren” och bli mer genusmedveten, även i styrelser.  Någon 

samhällsdebatt måste till. I styrelserummen sitter det bokstavligt talat i väggarna att det är 

mannen som är norm. Vi kvinnor måste pusha och stödja varandra och använda varandras 

kontakter. En av kvinnorna tog del av ett mentorprogram med en kvinnlig mentor, som hjälpte 

flera kvinnor att nå chefspositioner.  

Kvotering var något som alla kände sig tveksamma till. Man är rädd för att kvinnor skall ses 

som B-ledamöter i styrelsesammanhangen. - Som kvinna kan man få en negativ stämpel på 

sig om man blir inkvoterad. Det är som om kvinnorna inte har fått sin position på grund av sin 

kompetens, utan bara fått den för att hon är kvinna. Nu när tillsättningen av kvinnor till högre 

poster avstannat igen, kan de tänka sig kvotering för att något skall hända. I Norge har man 

kvotering och där ser det också annorlunda ut med fördelningen. Däremot saknas kompetens 

där varför den svenska kvinnliga kompetensen nu försvinner från Sverige till Norge.  

Allmänt anser kvinnorna att man ska väljas in på lika villkor, könet har inte betydelse, man 

ska ha rätt kompetens, kvaliteten ska kunna användas rätt. 

Avseende manligt och kvinnligt ledarskap och frågan om det är någon skillnad blir svaren 

ganska likartade, att det beror på individen och att vi inte är olika i grunden. Det handlar om 

kulturskillnader, kanske genetiska skillnader, om hur kvinnor och män ser på världen. 

Männen är mer hierarkiska, kvinnor tror mer på relationer, säger en av kvinnorna, och det har 

inte något att göra med om vi är kvinnor eller män. Vi måste utgå från vår personlighet och 

våra förutsättningar, då blir vi bra chefer. Vi har både manligt och kvinnligt inom oss. Vi ska 

inte imitera män eller försöka likna någon annan. Det är inget rollspel. En av respondenterna 

insisterar på att hon tycker att kvinnorna är duktigare och tar generellt mer ansvar, de är ett 

strå vassare och sjystare mot sina medarbetare.  

4.2.3 Jämställdhet 

Tycker du att arbetsplatser är jämställda idag? En kvinna tror att hennes avd. är hyfsat 

jämställd. Hon tror att det är jämställt i den värld som hon finns i, och att det är svårt att uttala 
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sig om andra arbetsplatser. De andra menar att arbetsplatserna generellt inte är det, även om vi 

vill tro det. En kvinna uttrycker sig så här: - nej, absolut inte. Det är lång väg dit. Ledare och 

nyckelpersoner skall veta vad jämställdhet innebär, och prioritera frågan.  

Vad som behöver göras för att få organisationer mer jämställda säger en kvinna, är en svår 

fråga och att man ska se på människorna i organisationen, inte på kvinnor och män. 

Jämställdhet skall inte vara något fanatiskt, att allt måste vara lika till varje pris. Vi måste få 

vara kvinnor och män. Inte förminskade i kraft av våra kön. Det ena måste inte utesluta det 

andra. Andra tycker att man inte ska lägga möten på felaktiga tider. Att utbildningar ska vara 

tillgängliga både för kvinnor och för män. Att se till att löner hänger med när man är 

föräldraledig och bli inbjuden till arbetsplatsträffar för att hålla kontakten är viktigt och 

därmed visa att medarbetaren är med i organisationen. - Alla i samhället måste göras 

medvetna om strukturerna för att åstadkomma jämställdhet. Någon menar att planer är bra 

men det viktiga är att de implementeras. Rekrytering är viktigt, inte bara fler kvinnor utan fler 

av annan härkomst.  

Hur arbetet med jämställdhetsplanen ser ut i de organisationer som dessa kvinnor finns i har 

de inte så stor vetskap om. Att en jämställdhetsplan finns, men hur den konkret tillämpas 

verkar inte vara helt klar, uppfattar vi av de svar vi får. En person säger att ett minimum är att 

veta hur strukturen ser ut på företaget avseende löner och chefspositioner. På ett av företagen 

vi besökte ligger arbetet med planen i skyddskommittén. Det anses att det måste vara en del 

av verksamheten i vardagen, inte bara på pappret. Kanske de skulle ligga längre fram i arbetet 

med planen om de jobbade på ett annat sätt. Hellre att de kan stå för det de gör idag än att de 

har läckra planer på papper som ingen bryr sig om. 

Alla ansåg att nätverket kan vara ett forum där jämställdhet kan åstadkommas. Men någon 

menar att vi måste börja titta på det stora hela, i Sverige. Flera sorts skillnader måste 

synliggöras, även avseende ursprung. De menar att allt nytt kan man ladda in i organisationen. 

Tips om hur man skall hantera olika situationer i företagen. Det handlar om vilken inställning 

man har när man går in i ett nätverk. Om man vill gå in där för att lära sig och bidra kan det 

vara mycket fruktbart. Ruter Dam är just ett sådant nätverk där många konkreta tips kan fås 

på vad man kan göra.  
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4.2.4 Framtidsvisioner 

Om arbetsplatser kommer att vara mer jämställda i framtiden menar de att detta med 

jämställdhet inte är så aktuell fråga. Nu är det miljön. Mångfald är viktigare att jobba med. 

Dessa frågor är hetare. Men man får inte glömma jämställdheten mellan kvinnor och män, 

särskilt avseende löner.  

 - Är pessimistisk. Exempelvis avseende universitet. Fler kvinnliga professurer skulle behöva 

tillsättas. Att det blir 50-50 fördelat på arbetsplatserna. Det kanske blir svårt i en del 

organisationer. 

- Det får man väl tro - att det kommer att bli jämställt. Om man tittar historiskt är inte fysisk 

styrka viktigt idag för att få makt. Det intellektuella är viktigare, där kan vi vara jämställda. 

Ett mål som kvinnorna vill genomföra som leder till mer jämställdhet var att hitta en ideal 

arbetsplats, att alla måste förstå varandra i alla led i organisationen. Transparens måste finnas 

för att kunna genomföra förändringar, man måste informera och lära ut varför organisationen 

skall förändras. Alla måste ha målbilden klar för sig. En kvinna säger att hon som mellanchef 

inte har haft befogenhet att göra förändringar, men att hon försöker verka för detta i sin 

position. Någon annan säger att hon har förmånen att kunna verka för detta i sitt yrke. 

Moderna organisationer måste vara flexibla, - man skall kunna leva.  Det skall vara bra att 

jobba. Att lägga ledningsgruppmöten sent fredag eftermiddag är inte bra, och att behöva jobba 

sent på kvällarna, som av någon anledning ansågs vara ”fint”. Även männen tar ut 

föräldraledighet i större utsträckning. I vår årsredovisning står att vårt företag står för ett 

klimat som gör att det går att kunna kombinera karriär och familj.  

Man skall försöka få fler kvinnor på chefspositioner, genom nätverket. En av kvinnorna 

menade att hon har inget ultimat mål. Men däremot betar hon nog av sådana saker hela tiden i 

det dagliga arbetet, här och nu. Det är nära till beslutsfattandet. Någon säger att det ska finnas 

någon obligatorisk utbildning i genusteori för nyckelpersoner och ledare i organisationer var 

också ett mål. 

På frågan om de har något mål som de vill genomföra som leder till att fler kvinnor kan nå en 

chefsposition svarade de att det kanske kan ske genom nätverket, att förmedla de kontakter 

som finns där. En kvinna tyckte att detta sker genom att tillsätta kvinnor helt enkelt. Att på 

arbetsplatser få till fler diskussioner om genus tyckte en annan. 
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5. Analys  

5.1 Ledarskap – Kvinnligt eller manligt? 

Kvalitet och kompetens är det som skall avgöra när en chefsposition skall tillsättas.  

Respondenterna ser inte att ledarskap i grunden har att göra med om vi är kvinnor eller män. 

Männen anses mer hierarkiska och kvinnor fokuserar mer på relationer, men detta har inte 

något att göra med att vi är kvinnor eller män, säger de. Forskare menar att kompetensen 

måste komma i första hand, men att eftersom vi är kvinnor och män, bör det finnas en 

skillnad avseende ledarskap. Medan en annan riktning ser att ledarskap är en allmän 

sysselsättning. Vi talar också i teorin om att göra kön och sociala processer gör att vi tidigare, 

i alla fall, kopplat chefskap med män och männens värld. Det finns vaneföreställningar om att 

kvinnor inte vill bli chefer, men teori säger att det inte finns några avvikelser i vilja att leda 

mellan kvinnor och män. Våra respondenter har inte heller tackat nej till befattningar på grund 

av att de inte velat, utan andra orsaker har avgjort. 

5.2 Ledarskap – steget till en chefspost 

 För att öka andelen kvinnliga chefer ska man helt enkelt rekrytera dem. Nätverket kan vara 

ett ställe att rekrytera ifrån. En kvinna säger att kvinnor har för dålig självkänsla för att söka 

chefsjobben, något måste göras åt detta så kvinnorna vågar. Coachning och mentorskap kan 

vara ett sätt menar någon. Det framkommer också att kvinnor är mer välutbildade idag, vilket 

gör att vi kommer att se mer kvinnor på chefsposterna. Någon samhällsdebatt måste till, 

styrelserna måste bli mer genusmedvetna. Teorin säger att kvinnor undervärderar sig själva 

och här kan t.ex. mentorskap och nätverkande hjälpa. Om man vet att stöd kan fås, vågar man. 

I teorin sägs det också att en medvetenhet måste till framförallt i valberedningar och 

ledningsgrupper för att öka kvinnliga chefer. Tyvärr kan medvetenhet också utveckla 

motstånd hos männen eftersom en konkurrenssituation uppstår.  

5.3 Könskvotering 

Kvotering är respondenterna tveksamma till och rädda för att bli sedda som b-ledamöter. Men 

eftersom det går så långsamt att förändra, är man beredd att omvärdera detta, när man sett att 

det givit resultat i Norge. Allmänt sett skall man väljas på lika villkor och att könet inte ska ha 

betydelse. Kvalitet och kompetens skall användas rätt. Allt handlar, menar teorin om 

kompetens, inte kön. Enligt Svenskt Näringsliv är det bolagens ensak hur styrelserna tillsätts.  
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5.4 Rekrytering på olika villkor 

Organisationsteori och föreställningar i organisationer präglas av könsneutralitet och att 

villkoren för män och kvinnor är jämlika. I empirin menar man att kvinnor på högre poster 

måste vara ett strå vassare och visa sig bättre än männen för att räknas. Av empirin 

framkommer att vid rekryteringar har kvinnorna kompetensmässigt slagit ut männen och de 

bekymrat sig över dominansen av kvinnor. En man behöver inte vara bäst för att bli påtänkt 

som chef. Man säger i teorin att det som är ”normalt” och likt det som varit förut, ligger till 

grund för rekrytering. Idag vill kvinnorna i intervjun dock tro att organisationer värdesätter 

kvinnor som chefer, och att de är bra, heta och duktiga på att leverera. De ser helheten och får 

både individen som gruppen att växa. Igenkänning och att rekrytera likhet säger kvinnorna är 

något de själva har en tendens att göra. Detta har alltså inget med kön att göra. Men eftersom 

det nu inte finns så många kvinnor som är chefer som rekryterar, kvarstår den manliga 

dominansen. Kvinnorna säger dock att man måste försöka tänka nytt och fokusera på 

olikheter som ger nya infallsvinklar. En respondent säger att det är vedertaget att kvinnor 

tillsätter en ny chefspost inte tar med sig någon lierad till den nya organisationen för att få 

tyngd på sin sida i ledningsgruppen. Detta motsägs av en av de andra respondenterna, som 

säger sig ha gjort just detta. 

5.5 Förändring och hot i att vara kvinnlig chef 

Forskningen menar att jämställdhetsarbete inte ses med helt blida ögon eftersom det angriper 

en grundläggande och social ordning. Förändring kan leda till motstånd och ses som hot. 

Kvinnorna som vi intervjuade hade till viss del upplevt sin chefsposition som hotfull på sin 

arbetsplats, främst av en äldre generation, särskilt kvinnor. Privat menar de att det fällts 

kommentarer om detta eftersom de inte kunnat vara de bullbakande mammorna. Här i Sverige 

förväntas det att man skall göra ”allt” själv, säger kvinnorna. En av kvinnorna som har 

befattningen som personalchef menar att i dessa ”mjuka chefstjänster” är man fredad. Arbetet 

som personalchef, kräver kompetens att ta människor, vilket i teorin hamnar på ”rätt” sida om 

apartheidssystemet. 

5.6 Jämställdhet inte bara lika löner 

Generellt ser kvinnorna inte arbetsplatserna som jämställda, även om vi människor vill tro 

det. För att göra dem jämställda föreslår de praktiska åtgärder som att planera möten till tider 
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som inte krockar med dagishämtning/lämning, flexibla arbetstider, att göra utbildningar 

tillgängliga för alla, och att löner hänger med när anställda är föräldralediga. 

Kunskapen om hur arbetet med jämställdhetsplanen ser ut på respektive respondents 

arbetsplats ser ut, är inte så stor. Men de anser att man skall veta hur strukturen ser ut 

avseende löner och befattningar i företaget. De poängterar att detta skall inte bara vara en plan 

på pappret, utan den skall också praktiseras.  

I teorin kan vi läsa om att kvinnor inte avser att ta över på något vis. De vill bara att det skall 

vara jämlikt. Kvinnlig dominans eftersträvas inte. Ett framgångsrikt ledarskap kräver ett liv i 

balans och det är det jämställdhet innebär, inte bara lika lön. I och med att kvinnor fortfarande 

kämpar med att få balans i privatliv och yrkesliv, måste organisationer erbjuda flexibilitet, 

både för kvinnor och män.  

5.7 Nätverk  

Alla respondenterna tyckte det var viktigt att ingå i ett nätverk. Kvinnorna anser att de genom 

nätverken utvecklas professionellt, ny kunskap erhålls, den ger en viktig kontaktyta som 

öppnar dörrar för nya affärer, praktiker angående operativa företagsrelaterade frågor och inte 

minst nya befattningar. Nätverket ses som en bas att rekrytera ifrån. Att ingå i ett 

karriärrelaterat nätverk ger prestige och pondus. Det gör kvinnorna synliga och eftertraktade 

även utanför nätverket. 

I vår teori talas det om att kvinnorna undervärderar vad de kan åstadkomma. Självkänslan 

fylls på via nätverket. Kvinnorna säger att de får självkänsla genom att upptäcka att de är 

normala när de träffar andra kvinnor som även de är chefer. Framförallt är en position som 

chef ett ensamt arbete, här är det bra att inse att nätverket kan fungera som stöd. Dessutom ger 

kunskapen om normer, strukturer och hur vi ”gör kön” självkänsla. Att förstå att det inte är 

dem själv det är fel på lyfter. Nätverket är på något vis ständigt närvarande, det finns där och 

kan konsulteras även efter själva nätverksprogrammets slut. Man fortsätter att underhålla 

kontaktnätet och det blir inte bara något karriärrelaterat. Nätverket anses av kvinnorna vara ett 

utmärkt forum att åstadkomma och dryfta jämställdhet. Eftersom det här erhålles kunskap om  
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detta. Kunskapen överförs av kvinnan i sin position som chef till organisationen. I teorin 

hävdas det att kvinnorna måste in i de manliga nätverken, men de behöver de kvinnliga för att 

förändra ojämställda strukturer på arbetsplatser. I teorin menas det att de kvinnliga nätverken 

har lägre status än de manliga eftersom makten finns i de manliga. Nätverken synliggör 

kvinnorna i deras affärsmässiga omgivning. 



6. Slutsats och diskussion 

Här presenteras åter våra frågeställningar för studien. Därefter följer våra slutsatser kopplade 

till vår modell och en diskussion.  

6. 1 Slutsats  

Våra frågeställningar är: 

• Kan nätverk bidra till förändring och jämställdhet i organisationsstrukturer?  
 
 

• Finns det någon konkret koppling till nätverket och att kvinnor har lyckats nå en 
chefsposition?  
 

• Har nätverket givit dem något speciellt stöd på vägen till chefsposition?  
 

Att nätverk bidrar till förändring av organisationsstrukturer anser våra respondenter. Genom 

att ingå (1) i nätverken erhålls kunskap (a) och information som kan bli viktig för 

förändringen av organisationer (se modell nedan). Praktisk erfarenhet av hur 

jämställdhetsarbete bedrivs (c) överförs mellan kvinnorna i nätverken till organisationerna 

(2). De respondenter vi har träffat, har de flesta inte haft möjlighet att påverka en sådan 

förändring. Men de vill försöka verka för detta i sina positioner. 

Figur 1. Modell för att bedriva förändring och jämställdhet genom nätverk 

         Karriärrelaterat kvinnligt nätverk 

 

  Organisationen    

 

d. Arbete med jämställdhet, att synliggöra diskriminerande skillnader 
i organisationen. Detta hjälper fler kvinnor till chefspositioner. 

a. Utbildning 

b. Överföring av information 

c. Praktiker och konkreta idéer om att göra 

förändringar och sträva efter en mer jämställd 

organisation.
2.”change agent” 

 1. Kvinnan från 

organisationen 



37 
 
 

Av studiens resultat kan vi inte se någon konkret koppling mellan nätverken och att kvinnor 

lyckats. Men att genomgå ett nätverksprogram signalerar pondus och ger status, vilket gör att 

som kvinna blir man ett hett namn hos rekryteringskonsulterna. Därmed kan vi säga att 

genom att ingå i ett karriärrelaterat nätverk, är ett strategiskt steg högre upp i karriären. Det 

poängteras av kvinnorna att det beror mycket på individen hur framgångsrik man kan bli 

genom nätverket. Det är upp till varje person hur mycket man vill bidra och få ut. Att var 

aktiv där synliggör. Lite ”gåpåig” måste man vara, och våga fråga och be om tjänster. Då 

öppnas dörrar. Självklart måste man låta de andra medlemmarna i nätverket få veta att man 

själv ställer upp och hjälper. 

Respondenterna anser absolut att de får stöd i nätverken på vägen till en chefsposition. Inte 

minst ger nätverken strategiskt viktiga kontaktytor som genererar information (b) och affärer 

till deras organisationer. Genom detta blir de synliga för organisationens ledning som kan leda 

till en högre position (d). Stor generositet finns bland kvinnorna och man rekommenderar 

gärna varandra till befattningar, även om man inte är riktigt lika bra på detta som männen. 

Utbildningarna som ges inom nätverksprogrammen ger indirekt input till kvinnornas 

organisationer, som får mer kvalificerade medarbetare. Ju mer kunskap, ju mer självkänsla får 

kvinnorna genom sin utveckling i nätverket och förståelsen för de strukturer och normer som 

råder. Att spegla sig i andra kvinnor i samma situation normaliserar chefskapet och ger stöd 

och styrka. 

6.2 Diskussion 

Syftet med vår studie är att beskriva på vilket sätt ett nätverk kan påverka kvinnors väg till en 

chefsposition.  

Som vi talade om i presentationen av vår teori och modell, kan kvinnan som deltar i ett 

nätverksprogram fungera som en ambassadör, eller ”change agent”. Hon kan framföra och 

verka för förståelse och medvetenhet, visa på konkreta metoder för att åstadkomma 

jämställdhet och förändring i den egna organisationen genom den kunskap hon erhållit i 

nätverket. Erfarenheterna av arbetet med detta för hon sedan tillbaka till nätverkets 

medlemmar. 

Genom att fokusera på praktiskt arbete, gå direkt på problemet och jobba för förändring i det 

dagliga, gör att förändring snabbas på. Kunskap om hur förändringsarbetet praktiskt bedrivs, 
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tror vi kan erhållas via nätverken, och påverkar vägen till en chefsposition. Vi talar om 

könsmaktordning och skeva strukturer som vi själva ständigt deltar i att konstruera. Om alla 

vore medvetna, nyckelpersoner och ledning skulle jämställdhetsarbete i organisationer 

motiveras. De ekonomiska argumenten måste framhållas. Det är inte lönsamt med en 

könsuppdelning av arbetsbefattningar, och rent krasst, ekonomiska argument biter. 

Affärsmässighet är ett viktigt inslag i nätverkandet. Genom att träffa människor från olika 

branscher, ges uppslag till nya idéer och affärer. Detta i sin tur ger mer lönsamhet till 

kvinnornas organisationer och synliggör kvinnan. Vi tror att den utbildning som erhålls från 

nätverksprogrammen och den erfarenhet som överförs mellan medlemmarna genererar 

kvalificerade medarbetare till organisationerna.  

Lika lön mellan kvinnor och män är förstås en självklarhet. Men vi tror att jämställdhet kan 

åstadkommas även avseende befattningsstrukturer, genom att få ledningar i organisationer att 

förstå att människor vill ha frihet att påverka sin tillvaro. Som det är nu blir lagar som skall 

utmynna i t.ex. jämställdhetsplaner för verksamheten, bara något på pappret. I 

nätverksforumen kan det dryftas hur jämställdhetsarbete konkret kan bedrivas. 

Att åstadkomma balans mellan karriär och familj, som de flesta kvinnor (och de moderna 

männen) fortfarande kämpar med idag ger inte livskvalitet. - Man skall kunna leva, som en av 

respondenterna i våra intervjuer sa. Genom ganska enkla medel, som vi ser det, såsom 

flexibla arbetstider, inte lägga möten på dagishämtnings/lämningstider, göra det mer legitimt 

för män att ta ut föräldraledighet, underlättas livet betydligt. Detta kan diskuteras och verkas 

för i nätverksforumen. Organisationer som har en mer horisontell verksamhetsstyrning där 

medarbetaren och inte regelverket står i fokus vinner idag. Människor vill påverka sin tillvaro 

och man skall kunna leva, dvs. kunna kombinera familj och karriär. Detta leder till jämlikhet 

och det är det vi vill åstadkomma, inte ytterligare en annan sorts dominans. 

Vår studie är bara en ögonblicksbild av vad nätverk kan bidra med i ett arbete för att stötta 

kvinnor och förändra ojämlika villkor. I den teori vi stött på saknar vi en mer omfattande 

studie om hur nätverken används av kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv, varför det blir vårt 

förslag till vidare forskning. 
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6.4 Till sist 

Vill vi avsluta med att delge några goda råd till kvinnor som vill bli chefer från våra 

respondenter 

- Tacka inte nej!  

- Tro på er själva, visa vad ni vill och stå för era värderingar. Satsa på en längre utbildning, 

träffa människor och skapa kontakter/nätverk. Hitta en mentorsfigur på företaget som du kan 

lita på. Av egen erfarenhet vet jag att kvinnor har svårt att ta kritik och tycker det är 

obehagligt med konflikter. Det behövs dryftas i nätverken. Ta inte kritik personligt. 

- Tro på det du vill göra, förstå att som chef är man i en ensam position. Man ska tycka om att 

utveckla sig själv och andra. Tillåt dig själv att ha roligt! Man ska inte bara göra saker bara 

för att man ska göra karriär. Som chef jobbar man med människor, inte med robotar. Det 

krävs planering och att man är ödmjuk. Till sist tror jag att det är viktigt att ha blandade 

nätverk. Det är så viktigt att lära sig av varandra, för vi vill ju inte att kvinnor bara ska bli 

kopior av män, för då blir det ingen förändring avseende jämställdhet.  

- Tänk igenom om vill du bli chef. Och vill du det då finns det jobb och det kommer att finnas 

fler jobb nu när 40-talisterna pensioneras. Tänk också - vad behöver jag för att lyckas. Om 

man är för ambitiös blir det för tufft. Var som min fd chef - släpp igenom lite. Ta hjälp av 

andra som kan. Man skall inte våndas så för jobbet så att man ligger sömnlös. Man skall nog 

tänka sig för där. Det är roligt att vara chef i och med att man har makten att kunna förändra. 

Generellt är det viktigt att se till att ha folk omkring sig att stödja sig mot i, t.ex. ett nätverk, 

eftersom du som chef är ensam.  
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Bilaga 

Intervjufrågor: 

Bakgrund 

Beskriv kort din bakgrund, karriär, utbildning 

Vilken befattning har du nu och hur länge har du haft den positionen du har nu som chef? 

Nätverk 

Är du med i Något nätverk? 

-Hur fick du reda på nätverket? 

Hade du en chefsposition eller en befattning med övergripande ansvar innan du gick med i 
nätverket?  

Vad för sorts kunskap erhålls via nätverket? 

Vad anser du att nätverket bidrar med i ditt liv? 

Har du utvecklas professionellt genom att vara med i nätverket? 

Har du fått någon jobbrekommendation via nätverket?  

I tidigare studier har vi kunnat utläsa att rekryteringar till chefsposter görs många gånger via 
männens sociala, informella nätverk. Gör kvinnor så? Hur gör de? 

Är det viktigt för karriären att delta i nätverk/mentorprogram? 

- I så fall är detta viktigare för kvinnor? 

- Har det varit viktigt för dig i din karriär? 

Har du en mentor via nätverket? Vad bidrar det till för dig? 

Fått mer självkänsla genom nätverket och vill därmed vara mer synlig för kollegor och 
ledning? 

Har du upplevt att ditt medlemskap i det kvinnliga nätverket har uppfattats som hotfullt av 
någon/några andra i din omgivning (på jobbet, annanstans)? 

Ledarskap - Steget till en chefspost 

Tror du att det faktum att personen är en kvinna gör att denne inte ges chansen till en 
chefsposition i organisationer? Kan vara något omedvetet?  

Hur ser chefsrekryteringsprocessen ut i din organisation? 
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Kvinnor på chefsposter kan upplevas, fortfarande idag, som ett hot på grund av av att det 
upplevs som en förändring. Har du upplevt något motstånd på grund av av att du är kvinna i 
din chefsposition?  

-Hur har det uttryckt sig? 

Vad kan man göra för att öka andelen kvinnliga chefer? 

- Vad kan kvinnor göra för varandra? 

- Vad anser du om kvotering? 

Är det någon skillnad på kvinnliga resp. manligt ledarskap? 

Jämställdhet 

Tycker du att arbetsplatser är jämställda idag? 

Vad tror du att man behöver göra för att göra organisationer mer jämställda?  

Hur ser arbetet med jämställdhetsplanen ut i din organisation där du arbetar? 

Tror du att nätverket kan vara ett forum där man kan åstadkomma mer jämställdhet? 

Framtidsvisioner 

Hur ser framtidens arbetsplatser ut tror du avseende jämställdhet?  

Har du något mål som du vill genomföra som leder till mer jämställdhet? 

Har du något mål som du vill genomföra som leder till att fler kvinnor kan nå en 
chefsposition? 

Kan du ge ett gott råd till kvinnor som vill bli chefer/ledare? 
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