
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidatuppsats HT 2007 
 
Handledare: Owe R Hedström 
 
Författare:  Lina Karlsson 

Sofie Sköldpil 
 

Sociala nätverk 
– En betydande faktor i kvinnors karriärklättrande 
 



 - 2 -

Sammanfattning 
 
Det har i alla tider förekommit diskussioner gällande skillnader på mäns och kvinnors 
egenskaper som ledare. Det påstås än idag att det finns kvinnliga respektive manliga 
ledarstilar, vilka skiljer sig från varandra sett utifrån individernas beteenden. 
 
Studier visar på att kvinnor som besitter ledande positioner inte bara får slåss mot 
karriärlystna män, utan även mot stor del av den forskning som bedrivits inom området som i 
många fall ger en starkt generaliserande bild över hur en kvinnlig ledare egentligen är. Detta 
leder många gånger till att kvinnor tvivlar på sin roll som ledare och därmed känner ett 
utanförskap. Det förekommer i hierarkin dolda barriärer som håller kvinnor tillbaka i 
karriären och en sådan benämns som s.k. glastak i flera sammanhang. Glastaket bildas utifrån 
de normer och värderingar som samhället över tid skapat utifrån hur en ledare ska vara. 
 
Nätverk är i dagens samhälle ett välkänt begrepp med bred betydelse. Ett nätverk kan 
definieras som relationer mellan olika människor med ett gemensamt syfte. Män och kvinnor 
använder sig av sociala nätverk på olika sätt. Nätverk som fenomen delas upp i olika 
kategorier vilka har skilda funktioner beroende på situation, problem och eftersträvade mål. 
 
Vi vill i vår studie söka svar på problemformuleringen: Vilken inverkan har sociala nätverk 
för kvinnliga ledares klättrande mot toppen inom den privata sektorn? 
 
Denna studie har som huvudsyfte att få insikt i om sociala nätverk har en positiv eller negativ 
inverkan under den avancerande fasen i karriären för kvinnor. Ett delsyfte är att redogöra för 
hur kvinnors utövande av ledarskap, i kombination med sociala nätverk, påverkar kvinnors 
klättrande i karriären. Ett annat delsyfte är att identifiera kvinnors aktiviteter i nätverk. 
 
Vi har i vår studie valt att utföra semistrukturerade intervjuer på åtta utvalda kvinnor och 
analyserat de sociala nätverken utifrån deras uppfattningar och värderingar, samt de teorier vi 
utgått ifrån i vår studie. Intervjupersonerna har en gemensam uppfattning om att sociala 
nätverk har en övervägande positiv inverkan på klättrandet i karriären gällande kvinnliga 
ledare. De intervjuade delar också uppfattningen om att det är viktigt att använda sig av 
sociala nätverk och att en jämn fördelning av män och kvinnor är den optimala 
konstellationen gällande nätverkens utformande. 
 
Vår studie har visat på att de kvinnor som lyckats i sitt karriärklättrande, utnyttjat de sociala 
nätverk som funnits tillhands. Vi har även kunnat fastställa att de sociala nätverken har 
betydelse under hela det yrkesverksamma livet. Vi har i studien kunnat utröna att de sociala 
nätverken har inverkan på kvinnliga ledares klättring uppåt i karriären, då nätverken öppnar 
dörrar för avancemang. 
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1. INLEDNING  
 
I denna inledande del redogör vi för bakgrunden till det problem vi valt att studera.  
Avsikten är att ge läsaren förståelse till vår problemformulering som följer, men även 
att redogöra för varför vi valt detta ämne. Vidare presenteras syftet med uppsatsen och 
de avgränsningar och begränsningar som gjorts.   

1.1. Ämnesval 

I denna studie har vi valt att inrikta oss på vilken inverkan sociala nätverk har för kvinnligt 
ledarskap inom den privata sektorn. Vi är båda intresserade av den problematik som existerar 
i affärsvärlden i och med den mansdominans som förekommer. Ämnet känns relevant och 
aktuellt då det sker en ständig diskussion om de förändringar som måste ske inom den privata 
sektorn för att lyfta fram fler kvinnliga ledare. Sedan en lång tid tillbaka har det debatterats 
om varför kvinnor har så mycket svårare att lyckas som ledare än vad män har. Vi vill med 
denna studie lyfta fram vilken egentlig betydelse sociala nätverk har för att kvinnor  ska 
kunna lyckas ledare. Vi vill få en överblick över hur ledarskapets och nätverkens betydelse 
fungerar i ett bredare perspektiv, därför har vi valt att börja vår studie genom att utgå ifrån en 
bredare syn på ledarskap och nätverk för att så småningom smalna av och därmed kunna 
besvara vår problemformulering. 

1.2. Problembakgrund 

I alla tider har diskussioner funnits och jämförelser gjorts, mellan män och kvinnor och deras 
egenskaper som ledare. Detta har fortsatt att debatteras i dagens samhälle och de påstådda 
skillnader som finns anses även idag vara stora mellan könen.  
 
Av hänsyn till varandra väljer kvinnor ofta att tona ner sin roll som chef och undanhåller 
gärna sina ledaregenskaper. Istället väljer kvinnliga ledare ideligen att fokusera till uppgiften 
och ger gärna förklaringar till varför saker och ting förhåller sig på det vis de gör. Detta är 
något som många gånger skiljer sig från en mans ledaregenskaper som gärna sätter sig själv 
främst och inte skäms för att besitta en hög position i karriären. Hos män finns det inga 
tveksamheter gällande en strikt markering om vem som egentligen är chef, medan kvinnor 
gärna förhåller sig passiva och vill vara med i den gemenskap som de anställda har.1  Att vara 
kvinna och vara i en ledande position är inte alltid okomplicerat då det ofta förekommer 
förutfattade meningar och påståenden angående kapacitet och kunnande. Det är vanligt 
förekommande att ledarskap som utövas av en kvinna baseras på argument om att ta tillvara 
kvinnliga egenskaper, då det historiskt sett praktiskt taget varit män som varit sysselsatta med 
frågor om organisation och ledarskap och att det därmed enbart funnits ett manligt perspektiv 
på vad ledarskap egentligen är och hur det ska utövas.2 
 
Kvinnor som ledare har ofta en tendens att inte tro på sig själva och sin kompetens, vilket 
tyvärr kan leda till att självförtroendet sviktar och ger därmed en känsla av att inte vara 
tillräckligt kompetent för att nå upp till de krav som ställs för en viss position.3 
 

                                                
1 Cecilia af Jochnick, Kvinnligt ledarskap, (Kvinnosyn Förlag, 2004), 11 
2 Anne Kristine Solberg, Att vara kvinna och chef, (Kommentus Förlag 1997), 10 
3 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 96 
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Det kan klargöras att kvinnor som besitter en ledande position inte bara får slåss mot 
karriärsträvande män, utan även mot stor del av den forskning som bedrivits inom området 
som i många fall ger en starkt generaliserande bild över hur kvinnor som ledare egentligen är. 
Detta leder många gånger till att kvinnor tvivlar på sin roll som ledare och därmed känner att 
de inte passar in i hierarkin.4 
 
För att beskriva den dolda barriär som håller tillbaka kvinnor i deras karriär och klättrande 
upp mot toppen används benämningen glastak. Detta glastak är en liknelse för de medvetna 
och dolda motsättningar som finns inom organisationer. Dessa motsättningar visar sig främst i 
olika värderingar, normer och beteenden och motverkar kvinnors möjligheter att avancera.5 
 
Nätverk är i dagens samhälle ett välkänt begrepp med bred betydelse. Ett nätverk kan 
definieras som relationer mellan olika människor med ett gemensamt syfte. Studier har visat 
att män och kvinnor använder sig av nätverk på olika sätt.6 Nätverk som fenomen kan delas 
upp ibland annat sociala, yrkesmässiga och ekonomiska nätverk. De olika nätverken har 
skilda funktioner, t.ex. i syfte för en verksamhets produktion då nytta och rationalitet är av 
intresse. Nätverk kan även utnyttjas som rekryteringsnätverk, det vill säga ett nätverk med 
kompetenta, potentiella personer med positiva egenskaper för olika yrkeskategorier7 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 1:1 Egenkonstruerad figur som visar en översikt av nätverks uppdelning och förgreningar, där vi främst 
fokuserar på sociala och kvinnliga nätverk. 
 

                                                
4 Sven Styrborn, Kvinnligt ledarskap i hierarkiska organisationer. (Akademitryck AB 2000) 
5 Ibid. 
6  Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 174 
7 Ibid., 176-178 
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Det sociala nätverket har betydelse för utvecklingen i vardagslivet både i hemmet och i 
yrkeslivet. Detta beror på prioritering vid olika tillfällen, t.ex. prioritering av släkt och familj 
eller arbetskamrater. Beroende på vad som prioriteras leder det till olika förutsättningar att 
lyckas inom yrkeslivet. 8  
 
Nätverken som finns ute på arbetsplatser är oftast uppdelade efter kön, där både de informella 
och de formella grupperna arbetar tillsammans och stöttar varandra. Det kan vara svårt som 
kvinna att bryta sig in i de manliga nätverken då de ofta uppkommer genom typiska manliga 
aktiviteter såsom fotboll, golf och fiske.9 Detta kan då leda till att möjligheterna minskar för 
en kvinna att klättra i karriären, då de flesta företag i dag har män som fattar beslut.10  
 
Kvinnor som har familj att tänka på, förutom sin karriär, har i regel mindre tid att umgås med 
kollegor och knyta nya kontakter, vilket minskar möjligheterna till att utveckla det sociala 
yrkesmässiga nätverket. Familjelivet kan också innebära avbrott i yrkeslivet och färre timmar 
på arbetet som i sin tur kan leda till minskade chanser till löneförhöjning och avancemang 
inom sitt yrke. 11 
 
Idag finns det även ett flertal olika sorters professionella sociala nätverk, vilka ofta arbetar 
mot gemensamma mål, Dessa nätverk kan vara kvinnliga nätverk, politiska nätverk, 
föräldranätverk och nätverk inom olika yrkesområden. Nätverken kan ge trygghet, stöd, och 
vara inspirerande, vilket även kan leda till ett utvecklande både personligt och yrkesmässigt. 12 
Kvinnliga nätverk kan vara betydelsefulla för kvinnors chanser att hamna i ledande positioner 
och även att behålla dem. Genom att integrera med kvinnor i liknande situationer och utbyta 
information, kan leda till ett utvecklande och inspirerande samarbete.13   
 
Vår uppgift är att utforska om sociala nätverk har någon påverkan för karriärmöjligheterna 
hos kvinnliga ledare, och i så fall ta reda på hur stor betydelse de sociala nätverken egentligen 
har. 

1.3. Problemformulering 

Vilken inverkan har sociala nätverk för kvinnliga ledares klättrande mot toppen inom den 
privata sektorn? 

1.4. Syfte 

Huvudsyftet med detta arbete är att få insikt i om sociala nätverk har en positiv eller negativ 
inverkan under den avancerande fasen i karriären för kvinnor. Ett delsyfte med studien är 
redogöra för hur kvinnors utövande av ledarskap i kombination med sociala nätverk påverkar 
kvinnors klättrande i karriären. Ett annat delsyfte med studien är att identifiera kvinnors 
aktiviteter i nätverk. 

                                                
8 Alice H. Eagly & Linda L. Carli, (2007) “Women and the labyrinth of leadarship.”, 63-71 
9 Ibid. 
10 http://www.forskardagarna.su.se 
11 Alice H. Eagly & Linda L. Carli, (2007) “Women and the labyrinth of leadarship.”, 63-71 
12 Ragnhild Andersen, Sociala nätverk, grupper och organisationer. (Natur och kultur, 2002), 72 
13 Carin Lann, Kvinnliga nätverk, ett sätt att utvecklas på jobbet, (WSOY 1996), 21  
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1.5. Avgränsningar 

Eftersom nätverk och ledarskap är ett brett och djupgående ämne, har vi medvetet valt att 
avgränsa oss och till största del fokusera på kvinnligt ledarskap och deras sociala nätverk. 
Vissa inslag förekommer dock av manligt ledarskap, detta för att kunna få en bra jämförelse i 
vissa sammanhang men även för att belysa delar av de påstådda skillnader som förekommer 
mellan olika typer av ledarskap. För att få bättre och djupare uppfattning om de sociala 
nätverkens betydelse, har vi valt att enbart fokusera på kvinnors sociala nätverk. Vi har även 
gjort ett medvetet valt att fokusera på den privata sektorn, då denna sektor omfattar färre 
kvinnor med toppbefattningar än den offentliga sektorn. 

1.6. Begränsningar 

Denna studie kommer att begränsas till företag inom Umeå, då dessa är mest praktiska att 
komma i kontakt med i och med vårt geografiska läge. Risken med att göra en avgränsning till 
att bara omfatta Umeå är att vi kan få information som eventuellt inte kan klassas som 
övergripande information gällande kvinnor överlag i Sverige. Dock har vi valt ut en bra 
kombination av olika intervjupersoner för att minimera denna risk. Umeå är en stor stad med 
många kvinnor som är företagare och sitter på ledande positioner, vilket gör att vi anser att det 
finns möjligheter till en bra variation av respondenter. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
 

Detta kapitel redogör för vilka utgångspunkter studien har. Vi börjar med att redogöra 
för den förförståelse vi besitter för att kunna visa vilken grund vi utgår ifrån när det 
gäller det ämne vi valt. Vidare beskriver vi vilken kunskapssyn studien är uppbyggd på 
som i sin tur åtföljs av vilket perspektiv vi valt att utgå ifrån och vilket angreppssätt vi 
har som utgångspunkt. Vi beskriver även vårt val av teorier. Slutligen redogör vi för de 
sekundärkällor studien valts att byggas utifrån och den kritik vi uppfattar med dessa 
källor. Avsikten är att ge läsaren en inblick av vad som har kunnat påverka vårt 
resultat i studien. 

2.1. Förförståelse 

Förförståelse innefattar den kunskap inom ett ämne som en forskare besitter innan en påbörjad 
studie. Denna förförståelse visar sig i att forskaren kan ta sig an ett problem på olika sätt, 
beroende på de ämneskunskaper som denne anser sig besitta och de olika idéer forskaren har 
om hur problemet i fråga bör angripas.14 Vi har med denna utgångspunkt valt att redogöra för 
de olika typer av förförståelse vi som forskare anser oss inneha, för att visa på innebörden av 
eventuell påverkan på studien från vårt håll. 

2.1.1. Allmän 

Den allmänna förförståelsen grundar sig på vad vi anser oss ha för tidigare erfarenheter och 
kunskaper inom ämnet som vi fått genom att konversera med andra människor eller genom 
den utbildning vi hittills erhållit. Dessa uppfattningar ligger till grund för vilket resultat vår 
undersökning kommer att få, då vi genom vår tidigare kunskap påverkar studiens upplägg. De 
ligger även till grund för att påverka syftet och problemformuleringen med vår studie.  
 
Kvinnors klättrande mot toppen är ytterst aktuellt och har alltid varit ett ämne att diskutera 
och debattera, vilket synts i både press och media. Detta har påverkat oss till att vilja läsa mer 
om och utveckla våra kunskaper inom ämnet och få en inblick i hur det ser ut i det verkliga 
livet, gällande kvinnors rättigheter och möjligheter att avancera i karriären. Då vi båda läst en 
hel del gällande kvinnligt ledarskap och avancemang i karriären har detta ökat vår förståelse 
för hur det ser ut i affärsvärlden. Då vi har tagit del av flera olika människors och författares 
åsikter i ämnet, och inte enbart ur en ståndpunkt, anser vi att det inte har lett till några 
märkbara effekter på vår studie. Detta har istället bidragit till en växande nyfikenhet och 
inspiration gällande valet av ämne i studien och våra utgångspunkter. Vi anser även att det har 
underlättat vårt arbete gällande litteratursökning, då de artiklar vi läst i vissa avseenden 
hänvisat till andra författare och forskare inom ämnena ledarskap och sociala nätverk.   

                                                
14 Idar Holme & Bernt Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. (Studentlitteratur, 
1997), 151 
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2.1.2. Socialt grundad förförståelse 

Lina Karlsson är 27 år och uppvuxen i Umeå. Hon läste omvårdnadsprogrammet på 
gymnasiet och har innan universitetsstudierna arbetat inom vården. För närvarande läser hon 
på civilekonomprogrammet i Umeå, på fritiden har hon nyligen blivit invald som revisor i 
Aspeås samfällighetsförening, då föreningen uttryckt en önskan om att ha fler kvinnliga 
representanter.  
 
Sofie Sköldpil är 26 år och född och uppvuxen i Visby. Hon har läst naturvetenskapligt 
program på gymnasiet och läser nu sin femte termin på civilekonomprogrammet i Umeå med 
inriktning mot redovisning. Parallellt med sina civilekonomstudier har hon läst Pedagogik A, 
som inkluderar bland annat kursen ledarskap och ledarskaputveckling. Hon har alltid varit 
intresserad av ledarskap och organisation, vilket föranledde till att ämnet på C-uppsats ansågs 
självklart. 
 
Utbildningsmässigt har vi som författare liknande bakgrund vilket därmed innebär att vi har 
en relativt jämbördig förförståelse inför vårt ämnesval. Vi har båda det gemensamma målet att 
efter avslutad utbildning, vidareutbilda sig i ledarskap och i framtiden sträva efter att inneha 
någon form av chefsposition. Vi finner fenomenet socialt nätverk intressant och är nyfikna på 
de yrkesmässiga möjligheter nätverken kan medföra för den stundande yrkeskarriären. 
 
I vår omgivning finns dessa män och kvinnor som har lyckats med sin yrkesmässiga karriär, 
dock har kvinnorna varit underrepresenterade. Med nyfikenhet finns en undran gällande vad 
dessa kvinnor använt för medel för att lyckas och om det finns något speciellt hos dessa 
kvinnor som gör att de har kunnat lyckats.  

2.1.3. Teoretisk förförståelse 

En stor del av vår teoretiska förförståelse har vi erhållit från tidigare kurser inom 
civilekonomprogrammet på Umeå universitet. Emellertid kan det förekomma vissa skillnader 
gällande kursinnehåll då Lina Karlsson läst en del av civilekonomprogrammet i Östersund 
och därmed haft ett till viss del annorlunda kursinnehåll. Dock anser vi inte att dessa 
skillnader är så pass stora att det kan ge utslag för vår förståelse.  Främst kursen i organisation 
och ledarskap har lagt grunden för den kunskap vi anser oss besitta inom ämnet, och vi anser 
att vi har en likvärdig förförståelse inom området. Studierna i ledarskap och 
ledarskapsutveckling som en av författarna erhållit, har även legat till grund för förförståelsen 
inom ämnesvalet, och även gett upphov till att ha förutfattade meningar gällande ledarskap för 
kvinnor. Detta då kvinnor i teorin har framställts att besitta ett visst ledarskap som oftast 
beskrivs som mjukare än männens ledarskap. Genom dessa förutfattade meningar kan vi 
omedvetet ha begränsat vårat tänkande och gjort att viktiga aspekter inom ämnet ledarskap 
försummats. Vi har dock valt att försöka ge ett rättvist resultat genom att inte låta dessa 
förutfattade meningar prägla vår studie. Detta har gjorts genom att vi under studiens gång haft 
som utgångspunkt att vara så objektiva och neutrala som möjligt i vårt arbete. Denna 
utgångspunkt har bland annat lett till att vi gett våra respondenter en möjlighet att själva 
beskriva sitt ledarskap utifrån en modell för att kunna ge svar på om de själva uppfattar att det 
finns ett manligt respektive kvinnligt ledarskap. Vi har även använt oss av könsneutrala 
teorier för att få en annan synvinkel på ledarskapet och bibehålla en så hög grad av 
objektivitet som möjligt genom studien.   
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Vi menar på att vår bakgrund ligger till grund för att vi båda är intresserade av hur kvinnor 
egentligen har det, och uppfattas, i affärsvärlden. Dock anser vi inte att vårt intresse för 
kvinnor i organisationer ska påverka vår studie vare sig positivt eller negativt i någon 
bemärkelse, detta då vi har som utgångspunkt i studien att fokusera på sociala nätverks 
inverkan på karriärklättrande. För att få en god överblick i vårt teorikapitel gällande sociala 
nätverk, ger vi en övergripande bild av ledarskap och kvinnligt ledarskap, allt för att få en 
bättre inblick i vilka faktorer som påverkar de sociala nätverken. Dock anser vi inte att våra 
egna uppfattningar gällande kvinnor och ledarskap avspeglas i studien. Vi har själva ingen 
praktiskt erfarenhet gällande affärsvärlden och hur den ser ut i dagens samhälle, vilket skulle 
kunna uppfattas som positivt, dock kan vi se vissa negativa aspekter med detta då det t.ex. 
finns risk för att vi som författare fokuserar på fel saker och därmed kan gå miste om viktig 
information. Vi har dock försökt att i så stor mån som möjligt, utformat våra intervjuer efter 
så grundläggande frågor som möjligt för att minimera denna problematik. 

2.2. Kunskapssyn 

I vårt arbete har vi valt att genomföra en kvalitativ studie där vi utgått från ett hermeneutiskt 
synsätt där vår utgångspunkt är att skapa en djupare förståelse för de sociala nätverkens 
betydelse och tolka dessa15. Detta för att, med hjälp av teorier inom ledarskap och nätverk, 
analysera vårt material vi erhållit från de intervjuer vi genomfört. Det hermeneutiska synsättet 
innebär att vi har en aktiv människosyn och bitarna i undersökningen måste ses i sitt 
sammanhang, våra värderingar kommer även att ingå i studien. I det positivistiska synsättet 
får däremot inte de egna värderingarna ingå i undersökningen, och målet med studien är att 
avbilda en företeelse, att visa på vad som finns. Delarna av studien bryts ner för att studeras 
en och en för att förklara sambanden och orsaksförhållanden.16 Vi har valt att utföra en 
deskriptiv studie, då vi utgått ifrån tidigare forskning som vi kunnat relatera till för att 
beskriva dagens förhållanden för kvinnliga ledare och deras sociala nätverk.17 En deskriptiv 
studie beskriver ett fenomens egenskaper och hur de uppkommer och hur de egenskaperna 
påverkar varandra.18 

2.3. Perspektiv 

Att välja perspektiv innebär att ett medvetet val görs så att verkligheten ses från en viss 
vinkel, vilket avgör vilken verklighet som upptäcks.19 Vi har valt att se vår studie ur ett 
kvinnligt perspektiv, då vår studie omfattar kvinnliga ledare som respondenter.  

                                                
15 Emma Bell & Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Liber, 2005), 29 
16 Maj- Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 40-46 
17 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande, från kunskapsteori till metodteori. (Studentlitteratur 2004), 110 
18 Ibid.,142 
19 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur 1992), 37-38 
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2.4. Angreppssätt  

I denna studie har problemet haft utgångspunkt i den deduktiva teorin, det vill säga vi har 
utgått från redan befintliga teorier som rör det område som arbetas med, för att sedan använda 
dessa och gå vidare till empiri.20 Utifrån de teorier vi valt, har vi arbetat oss fram till vår 
empiriska undersökning som vi valt att utföra. Våra teorier syftar till att ge en allmän 
överblick gällande ledarskap och nätverk, för att sedan mer ingående redogöra för kvinnligt 
ledarskap och sociala samt kvinnliga nätverk. 
 
Vi har, innan vi påbörjade vår studie, tagit del av information gällande ett flertal teorier, vilka 
vi sedan kopplade till vår problemformulering. Den information vi tagit del av är litteratur 
gällande kvinnligt ledarskap och nätverk överlag, men även vetenskapliga artiklar och 
utredningar. Efter att vi erhållit tillräckligt med information tog vi beslutet att bygga vår 
studie på intervjuer med olika ledande kvinnor i Umeå, då vi ansåg att det var ett givande sätt 
som vi kunde få reda på hur det egentligen förhåller sig i organisationer. Vi använde oss av 
semistrukturerade intervjuer där vi gav de intervjuade möjlighet att själva påverka riktningen 
på intervjun. 
 
Vi har i vår studie valt att diskutera oss fram till teorier baserade på befintlig forskning inom 
kvinnligt ledarskap och sociala nätverk. Teorin ligger till grund för datainsamlingen men har 
även varit i fokus då vi utformat vår intervjumanual. Vår utgångspunkt har varit att se om 
teorin gällande sociala nätverk och dess inverkan på karriärklättrande, stämmer överens med 
praktiken.  

2.5. Val av teorier 

Vi har i vår studie utgått från ett flertal teorier, vilka vi tagit delar av för att sammankoppla till 
användbar teori gällande kvinnligt ledarskap och sociala nätverk. Bland dessa teorier finns 
bland annat Bourdieus teorier gällande rummet av sociala positioner och socialt kapital samt 
habitus. Dessa teorier av Bourdieu har vi valt att använda oss av för att visa på vilken 
inverkan de sociala nätverken har gällande den attityd och den föreställning som råder i 
samhället, där mannen anses vara förebilden för en lyckad ledare. De har även legat till grund 
för att skapa förståelse för mäns och kvinnors syn på hot från det motsatta könet. Den 
könsblinda och könsneutrala organisationsteorin har vi använt oss av för att förklara de 
skillnader och likheter som män respektive kvinnor anses ha gällande egenskaper och 
beteende. Blake och Moutons ledarskapsmodell har legat till grund för att utröna om det finns 
specifika manliga och kvinnliga ledarskap. Drake och Solbergs teorier har legat till grund för 
att redogöra för kvinnligt ledarskap och sociala nätverk. De delar av teorier som presenterats i 
de vetenskapliga artiklar vi använt oss av, har alla legat till grund för att redogör för sociala 
nätverk och kvinnliga nätverk. 
 
Vi uppfattar att våra teorier ger oss en bra plattform till att kunna finna lösningar och svar på 
vår problemformulering. 

                                                
20 Maj- Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 55 
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2.6. Insamling av sekundära källor 

De källor som är insamlade för andra ändamål än just den studie som forskaren använder den 
i, kallas sekundära källor.21 Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan sociala 
nätverk har för kvinnors karriärklättrande. Utifrån detta syfte anser vi oss ha ett behov av att 
söka information gällande ledarskap, främst kvinnligt ledarskap, men även erhålla 
information gällande nätverk av olika slag. För att orientera oss inom ämnet har vi använt oss 
av uppslagsverk såsom nationalencyklopedin men även av handböcker inom ämnena 
kvinnligt ledarskap och sociala nätverk. Vi har övervägande använt oss av Umeå 
Universitetsbiblioteks databaser som sökverktyg, där vi funnit ett sort urval av böcker, artiklar 
och tidskrifter, som sedan legat till grund för vår studie. Främst har vi använt oss av 
funktionen ALBUM och Libris. Vi har använt oss av sökord som:  
 

• Nätverk (530 träffar) 
• Kvinnor (5323 träffar) 
• Socialt kapital (50 träffar) 
• Kvinnliga nätverk (10 träffar) 
• Sociala nätverk (136 träffar) 
• Ledarskap (1529 träffar) 
• Kvinnligt ledarskap (11 träffar) 
• Glastak (3 träffar) 
• Forskningsmetoder (22 träffar) 

 
Vi har använt dessa ord i olika kombinationer för att hitta det vi sökte efter. Vi utgick ifrån att 
översiktligt skriva vad ledarskap innebär men då vi ville skriva om kvinnligt ledarskap 
upptäckte vi att ordet ledarskap är väldigt omfattande varpå vi ändrade till att söka på 
kvinnligt ledarskap och fick därmed färre och mer väsentliga träffar för vår del. Vi gjorde 
likadant då vi först sökte på nätverk, för att sedan minska ner antalet träffar genom att söka på 
sociala respektive kvinnliga nätverk. Sedan valde vi ut titlar som vi ansåg vara relevanta för 
vår studie, och läste sammanfattningarna på dessa för att få en mer överskådlig blick gällande 
ämnet.  
 
Vi har även haft användning av tidigare kurslitteratur för att bland annat kunna redogöra för 
de forskningsmetoder som vi använt oss utav. 
 
Efter att ha hittat användbar litteratur kunde vi genom den läsa oss till tips på andra författare 
inom samma område, varpå vi kunde utöka informationen till vår studie. 
 
Vi har inte upplevt det som komplicerat att hitta användbar litteratur och artiklar till vår 
studie, detta då vårt ämne ständigt är aktuellt och relevant. Det tycks finnas ett stort behov i 
samhället att vilja skriva och dokumentera om kvinnligt ledarskap och sociala nätverk. 
Artiklarna som vi ansett vara av intresse för studien har vi laddat ner genom databaserna 
Business Source Premier och Emerald. 
 

                                                
21 Maj- Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 117 
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Via Internet har vi haft en möjlighet att finna statistik gällande fördelning av kvinnor och män 
som besitter chefpositioner, och hur stor del av arbetstillfällen som gick genom informella 
kanaler. Denna information har vi funnit på Arbetsförmedlingens och Statistiska 
Centralbyråns hemsidor.  
 
Vi ansåg oss vara färdiga med litteratur- och artikelsökningen då vi slutfört vårt teorikapitel 
och kände att vi uppnått det vi ville med teoriavsnittet. Vi hade då erhållit ett stort omfång av 
material som vi sedan kunde använda oss av i vårt fortsatta arbete.  

2.7. Källkritik mot sekundära källor 

Det är viktigt att kritiskt granska de sekundera källorna för att kunna använda dem i en 
studie.22 Av den litteratur vi använt oss av, har en majoritet varit från mitten av 1990-talet, 
vilket medför att den kan anses vara mindre aktuell. Eftersom kvinnor och ledarskap är ett 
ämne som ständigt förs diskussion om och ständigt utvecklas i samhället, kan vissa delar av 
litteraturen anses som föråldrad. Nätverk är också ett ämne som blivit mer aktuellt och 
människor blivit mer medvetna om dess betydelse i yrkesmässiga sammanhang. Vi anser dock 
att vi fått en bra blandning då vi kompletterat dessa med vetenskapliga artiklar som varit 
aktuella tidsmässigt.  
 
Artiklarna vi använt oss av har hämtats från databaser som rekommenderats av Umeå 
universitetsbibliotek. Vi har läst igenom artiklarna, sedan har vi tillsammans bedömt varje 
enskild artikels relevans för studien. Flertalet av artiklarna är dock uppbyggda på studier vilka 
har gjorts i det amerikanska samhället, vilket kan innebära en skillnad eftersom det 
amerikanska och det svenska samhället skiljer sig åt. De har dock varit aktuella tidsmässigt, 
då de överlag publicerats under 2000-talet vilket vi ansett vara av stor betydelse. Artiklarna 
som har varit skrivna på engelska kan ha lett till att tolkningen inte blivit optimal, men vi 
anser ändå att den varit relevant för studien. 
 
De källor från Internet som vi använt oss av, har vi använt främst för att finna statistik. Dessa 
källor gällande statistik är hämtade från hemsidor, vilka vi anser vara tillförlitliga då dessa är 
statligt förankrade. 

 

                                                
22 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod. (Studentlitteratur, 1992), 73 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka teorier denna studie är uppbyggd på. 
Teoriavsnittet avser att ge en allmän inblick i ledarskap och vad nätverk är. Vidare 
kommer vi att mer djupgående presentera det kvinnliga ledarskapet och sociala 
nätverk. Detta kommer att underbyggas utav en insyn i vad kvinnliga nätverk innebär 
och hur dessa fungerar.  Teoridelen avslutas med en sammankoppling för att ge läsaren 
en överblick gällande vad kapitlet redogjort för. 

 

3.1. Ledarskap 

Ledarskap kan förklaras som att uppnå uppsatta mål med hjälp av människor, vilket i 
praktiken innebär att kunna kommunicera med människor runt omkring för att skapa ett 
intresse av att vilja uppnå de mål som är uppsatta. Att utöva ett bra ledarskap är inget 
självklart som är inlärt sedan skoltiden, att utöva ett bra ledarskap handlar om att erhålla 
livserfarenhet och att försätta sig i mer eller mindre bekväma situationer för att få lärdom om 
hur det verkliga livet fungerar. Det handlar i grunden om att vara medveten om vilka val som 
görs, och att medvetet försätta sig i komplicerade situationer för att kunna lära sig av sina 
misstag. Det viktiga med ledarskapsbegreppet är att inse att det är en föränderlig process som 
är tidskrävande att utöva, därmed är det svårt att mäta hur bra ledarskap är.23  
 
Den kanske viktigaste utgångspunkten i utövande av ledarskap är att se ledarskapet utifrån två 
nivåer, den första nivån som innebär att leda sig själv och den andra nivån som går ut på att 
leda andra människor. Detta medför konsekvensen att ledaren måste kunna leda sig själv 
innan denne ger sig i kast att leda andra, något som förutsätter en självdistans.24 
 
Det har under flera decennier talats om hur det optimala ledarskapet skall utföras. Blake och 
Moutons ledarskapsmatris från 1985 utgör ett bra exempel på hur ledarskap kan utföras och 
förklaras i ett koordinatsystem. (Bilaga 1). Denna modell har fått ta emot mycket kritik då den 
enbart grundar sig på att en ledare bara behöver engagera en uppgift i en person för att vara 
optimal i varje möjlig position. Dock väljer grundarna att försvara denna modell och ser den 
som optimal för hur en ledare ska arbeta.25 Det är viktigt när det gäller utförande av ett arbete 
och uppgifter att dessa görs utifrån så optimala förutsättningar som möjligt för den enskilde 
individen. Det finns olika preferenser hos skilda individer gällande vad som är ett optimalt 
utförande av en uppgift. Det är av stor vikt att själv kunna identifiera sig i den uppgift som 
utförs.26 Blake och Moutons ledarskapsmatris kallas även Grid-modellen och visar på att 
människors skiftar placering i modellen beroende på situation och tillfälle. 27 
 
I vårt fortsatta arbete med studien anser vi att det är viktigt att poängtera att varje individ inte 
kan hänföra sig till ett en specifik ledarstil generellt, istället menar vi på att Grid-modellen 
kan ge oss vägledning gällande vissa fundamentala beteendemönster hos individer. 

                                                
23 Sven Klint Bergh, Ledarskapsformeln – Handbok i konsten att leda, (Ekerlids förlag, 2007), 17-19 
24 Ibid., 9 
25 Lee G Bolman & Terrence E Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Studentlitteratur, 2005), 
404-406 
26 Robert R. Blake, Jane S. Mouton & Walter Barclay, Delaktig, (Grid International AB, 2000), 5 
27 Ibid., 14                                                                                                                                               
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Viktigt att ha med sig i bagaget för ett lyckat ledarskap, oavsett kön, är att ha en stark 
personlighet och en stark vilja. Dessa komponenter är könlösa och könsblinda och 
tillsammans med en medvetenhet är det bland annat dessa som leder närmare till det uppsatta 
mål en ledare har.28 

3.2. Kvinnligt ledarskap  

När det talas om manligt och kvinnligt behöver det inte innebära att det pratas om män och 
kvinnor, istället kan det hänföras till olika beteenden oavsett kön. De könstypiska beteenden 
individer visar upp görs ofta i grupper. Problematiken i dessa beteenden är att då en kvinna 
har s.k. manliga inarbetade mönster och interagerar utifrån dessa, ses det som något 
okvinnligt och bör arbetas bort. Den största skillnaden i könsrollerna och beteenden handlar i 
grunden om makt. För att kvinnor ska få en möjlighet att visa det ledarskap de står för, krävs 
det att individen vågar utmärka sig och skilja sig från mängden, vilket kännetecknar ett typiskt 
manligt beteende. En kvinna som börjar från botten och börjar sin klättring uppåt i karriären, 
förändrar över tiden sitt beteende gentemot andra för att kunna bli erkänd som en bra ledare 
och chef. Detta beteende förändras med tiden mot att bli ett mer manligt beteende och därmed 
ett mer accepterat uttryckssätt.29 
 
En stor skillnad mellan män och kvinnor i utövandet av ledarskap är att män vågar 
misslyckas, medan kvinnor är rädd för att göra bort sig. Kvinnor vill ha någon form av garanti 
att det ska gå vägen, medan män kastar sig ut i ovissheten och vågar ta risken att misslyckas 
fatalt. En följd av denna osäkerhet som råder hos kvinnor är att de ofta utbildar sig mer än 
männen. De vill vara mer förberedda och pålästa istället för att kasta sig ut i det okända och 
på så sätt öka risken att misslyckas, medan män utgår från devisen att ”man måste våga 
misslyckas för att kunna lyckas”.30 För att kvinnor ska våga misslyckas och ta risker krävs det 
att de agerar i en grupp och inte enskilt, men för att det ska kunna bli en förändring måste det 
även finnas enskilda modiga kvinnor som vågar stå upp för sin sak och vågar trotsa den 
manliga muren som är uppbyggd av fördomar och inskränkthet. 31 
 
I varje organisation och på varje arbetsplats finns det alltid en risk att inte uppfylla de 
förväntningar och mål som sätts upp på den enskilde individen, vilket skapar en känsla av 
rädsla hos denne. Denna rädsla hänförs till vår barndom och är viktig att övervinna från tidiga 
år. För att kunna vara en bra chef är det viktigt att kunna hantera denna rädsla och inte låta 
den ta överhanden över arbetet och de personliga mål som är uppsatta. En chef måste kunna 
konfrontera problem och våga ta tag i saker, allt för att kunna utöva ett så bra ledarskap som 
möjligt.32  
 

                                                
28 Sven Klint Bergh, Ledarskapsformeln – Handbok i konsten att leda, (Ekerlids förlag, 2007), 31-32 
29 Cecilia af Jochnick, Kvinnligt ledarskap, (Kvinnosyn Förlag, 2004), 8-9 
30 Ibid., 37 
31 Christan Ylander, Rädslans makt – Om manligt och kvinnligt chefskap, (Natur och kultur 1998), 89 
32 Ibid., 23-31 
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Allt eftersom kvinnor väljer att våga utbilda sig inom historiskt manliga yrken ger det 
förutsättningar till att erhålla mer välavlönade jobb och mer prestigefyllda befattningar. I 
gruppen med marknadsförare, företagsekonomer och personaltjänstemän har andelen kvinnor 
ökat avsevärt vilket gör att det i dag är en jämn fördelning mellan chefsbefattningarna könen 
emellan.  Trots att förändringar skett under tidens gång, finns det fortfarande kvar mönster 
och föreställningar om kvinnors roll på arbetsmarknaden och de högre befattningarna innehas 
fortfarande till största andelen av män. På en övergripande chefsnivå har endast 11.1 % 
kvinnor en befattning som VD. Ju längre ner i organisationen, desto mer utjämnat är andelen 
chefer mellan kvinnor och män.33 
 
Vi anser att det är av stor vikt att redogöra för ledarskap rent generellt, men även för rent 
kvinnligt ledarskap för att ha möjlighet att besvara ett delsyfte med studien, nämligen att 
redogöra för hur kvinnors utövande av ledarskap i kombination med sociala nätverk, påverkar 
kvinnors klättrande i karriären. 

3.3. Glastaket 

Historiskt sett har det alltid förekommit skillnader i arbetsfördelning mellan män och kvinnor, 
dock i olika stor grad beroende på tidsperiod och samhällets utformning. Den påfallande 
skillnaden mellan de aktiviteter som utförs av män respektive kvinnor, är att de aktiviteter 
som genomförs av kvinnor i regel mynnar ut i sämre betalt och sämre status än de arbeten 
som utförs av män.34  
 
Då kvinnliga ledare försöker klättra på karriärstegen, stöter de ofta på problem som hindrar de 
från att komma vidare i sin klättring mot toppen. Detta fenomen brukar kallas glastak och 
finns som en osynlig barriär mellan de lägre chefsjobben och de högre chefspositionerna. 
Dessa osynliga barriärer stoppar kvinnorna från att utveckla sig själva och därmed kommer 
kvinnorna i regel inte längre upp i hierarkin än till lägre chefspositioner.  Glastaket 
vidmakthålls inte enbart av män, även kvinnor påverkar uppkomsten av dessa glastak, vilket 
upprätthålls av olika ledarstilar men även av de olika mönster i uppfostran som förekommer i 
affärsvärlden. De olika förhållningssätt till hur ledarskap ska utövas härstammar från de 
sociala och organisatoriska erfarenheter som de olika könen besitter. Det är i grunden 
olikheter mellan normer och värderingar som spelar roll då män och kvinnor väljer yrke och 
sysselsättning.35 Studier visar på att det kan uppstå vissa problem i de fall där kvinnor tar sig 
förbi glastaket, på bekostnad av privatlivet. Kvinnor som ska kunna göra karriär kan vara 
tvungna att försaka familjeliv för att kunna klättra på karriärstegen och därmed inte ha 
möjlighet att kombinera privatliv med yrkesliv.36  
 
 

                                                
33http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/8C9FA22A803729BBC12570C8003372F1/$File/
PUB200511-010.pdf    
34 Inga Persson & Eskil Wadensjö, Glastak och glasväggar? - Den könssegregerade arbetsmarknaden, (SOU 
1997:137), 1 
35 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 21 
36 Margaret Linehan & James S Walsh, (2001) “Key Issues in the Senior Female International Career Move: A 
Qualitative Study in a European Context”, 85-95 
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Figur 3:1 Egenkonstruerad figur av det s.k. glastaket, vilket hindrar kvinnor från att komma uppåt i karriären. 
Fenomenet finns på grund av de osynliga normer och principer som förekommer i dagens samhälle gällande 
kvinnor och ledande positioner. 
 
Bristen på kvinnor med högre chefsbefattningar beror många gånger på att det är män som är 
ansvariga för rekryteringar och befordran, och de i sin tur är negativt inställda till kvinnor på 
höga befattningar. Det kan finnas flera orsaker till att män motsätter sig kvinnor som chefer, 
bland annat kan det bero på att män gärna ser någon likasinnad på en högre befattning. Ett 
annat skäl kan vara att män gärna vill behålla sin maktställning och sina fördelar gentemot 
kvinnor. Det största motivet till mäns ideliga arbete mot kvinnor i chefspositioner är dock 
fördomar, vilka sitter långt inpräntade i de normer och värderingar som finns.37  
 
Det kan finnas flera orsaker som bidrar till att kvinnor besitter ytterst få höga befattningar, 
t.ex. skillnader i utbildning, bransch och arbetslivserfarenhet. Karaktäristiskt för de personer 
som besitter de högsta chefspositionerna är att ju äldre personen är, desto större är chansen att 
få en hög befattning, även utbildning och arbetstid är viktiga faktorer i sammanhanget.38  
 
Det kan tyckas självklart att då ytterst få kvinnor har en topposition, innebär det att kvinnor i 
regel inte har en lika gedigen utbildning som vad män har. Fallet är dock det motsatta, 
andelen kvinnor som har en högskoleutbildning är större än andelen män som har det.39 
 
Det s.k. glastaket förfaller ytterst relevant i det fortsatta arbetet med vår studie. Vi är 
övertygade om att glastaket existerar inom alla yrkesområden men främst inom den privata 
sektorn som vi valt att koncentrera oss på. Detta då den privata sektorn kan anses vara mer 
konkurrenskraftig än den offentliga sektorn i och med de markanta löneskillnader som 
existerar inom den privata sektorn mellan chefspositioner.  
 

                                                
37 Eva M Meyersson & Trond Petersen, Finns det ett glastak för kvinnor? - En studie av svenska arbetsplatser i 
privat näringsliv 1970-1990, (Industriens utredningsinstitut, 1998), 111 
38 Ibid., 117-121 
39 Eva M Meyersson & Trond Petersen, Finns det ett glastak för kvinnor? - En studie av svenska arbetsplatser i 
privat näringsliv 1970-1990, (Industriens utredningsinstitut, 1998), 137-138 
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Figur 3:2. Inom den privata sektorn förefaller skillnaderna mellan kvinnor och män gällande chefspositioner 
vara som mest markant. Förvärvsarbetande anställda 16-64 år efter sektor, år 2005. Tabellen omfattar 
folkbokförda personer i Sverige per den 31 december 2005. 40  
 
Den problematik kvinnor upplever i organisationer gällande hinder för karriärklättrande kan 
förklaras som ett s.k. glastak. Vi vill koppla samman denna problematik gällande glastak med 
utgångspunkten för vår studie, nämligen vilken inverkan sociala nätverk har för kvinnliga 
ledares klättrande mot toppen inom den privata sektorn, och därmed få en insikt gällande 
kvinnors svårigheter att leva upp till de manliga normer gällande nätverk som finns i 
organisationer. 

3.4. Nätverk 

Nätverk är ett mönster av olika sociala relationer mellan människor, vilka kan uppkomma i 
olika konstellationer och i olika syften.41 Termen nätverk används inom ett flertal ämnen, 
såsom psykoterapi, socialpsykologi, datorämnen och företagsekonomi. Inom 
företagsekonomin används olika nätverksformer i företag och organisationer och deras 
samverkan med omgivningen skildras då som ett nätverk. En nätverksorganisation är 
uppbyggd genom relationer med förutsättningar om att ha kunskap om var gränsen till andras 
nätverk går. Företag använder sig ofta av nätverk i syfte att ha en decentraliserad styrning och 
en strävan mot ett mål. Företag kan även ingå avtal med andra företag för främjande av 
effektivitet och ett utbyte med varandra.42 Även projektarbeten kan organiseras som nätverk, 
vilket kan innebära att samla kvalificerad personal för att genom relationer nå ett så effektivt 
arbetssätt som möjligt för att nå framsteg. Optimalt för dessa nätverk är att medlemmarna i 
nätverken företräder olika behov för att få ett så bra utfall som möjlig. Det anses fördelaktigt 
att både kvinnor och män ingår i en nätverksgrupp då de med sina olika egenskaper fyller 
olika behov.43  

                                                
40 www.scb.se 
41 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 174-177 
42 Nationalencyklopedin. Vol.14 (Bra Böcker AB 1994), 359 
43 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 175-176 
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3.5. Sociala nätverk  

Sociala nätverk är ett av de mest effektiva redskapen när det gäller att klättra mot en 
topposition, vilket även visats genom omfattande forskning. Desto bredare och varierade 
nätverk, desto mer effektivt nätverk, vilket ofta leder till ett fortare avancemang i yrkesbanan. 
De som väl innehar en chefsposition har oftast ett väldigt brett och stort professionellt 
nätverk. En stor del av de ledare som arbetar aktivt idag lägger ner ca 20 % av arbetstiden på 
att utveckla och hålla igång de väsentliga nätverk som finns. De ledare som kan klassas som 
framgångsrika spenderar ca 70 % mer tid på nätverkandet än de som är mindre framgångsrika. 
Viktigt att poängtera är att det är de informella och ostrukturerade nätverken som ger större 
bredd på det sociala kapitalet jämfört med de formella och strukturerade. Detta medför med 
stor sannolikhet ett snabbare avancemang i karriären. Undersökningar visar även på att de 
yrkesmänniskor som besitter en ytterst central roll i nätverken på arbetsplatsen, har större 
chans att bli befordrade under de närmaste åren.44  
 
Amerikanska studier visar på att det inte är de nära och starka kontakterna som leder till 
arbete, istället är det bekantas bekanta som är den avgörande faktorn. Alla i samhället har inte 
möjligheten att få tillgång till utbudet av arbete och information, varpå specifika kontaktnät är 
avgörande. De rätta kontakterna ger möjligheter till att erhålla information angående 
arbetstillfällen, var dessa finns och vilka som bör kontaktas. Med detta kan sägas att olika 
individer har olika förutsättningar att erhålla ett arbete beroende på vilken bekantskapskrets 
individen besitter. Det är inte den enskilde individens egenskaper som är avgörande för 
möjligheter att få tillgång till ett arbete, istället är det det sociala nätverket som har en 
avgörande roll i sammanhanget.45 I Sverige år 2003 fick 66,3 % av dem som fick reda på att 
ett arbete var tillgängligt, tips via informella kontakter.46  
 
Ytterligare forskning visar på att det sociala nätverket har som störst betydelse i mitten av 
karriären, vilket tydliggörs då de som aktivt jobbar med att ha ett nätverk, visar på större 
möjligheter att få ett mer statusfyllt arbete. Utgångspunkten för det sociala nätverket och dess 
karaktär är människors livserfarenheter, vilka i sin tur bidrar till större möjligheter att 
avancera mot toppen och därmed erhålla en större yrkeserfarenhet. Med en ökad 
yrkeserfarenhet ökar även de yrkesmässiga kontakterna, vilket kan leda till öppnande av 
dörrar på arbetsmarknaden.47  
 

De sociala nätverken kan även benämnas som personliga nätverk, vilka omfattar relationer 
mellan grupper av människor som informellt träffas genom gemensamma intressen. Dessa 
sammankomster sker frivilligt och är ömsesidigt och kan delas in i professionella nätverk och 
privata nätverk.48 

                                                
44Andrew Shipilov, Giuseppe Labianca, Valentyn Kalnysh & Yuri Kalnysh, (2007) “ Career-related network 
building behaviors range social capital, and career outcomes.”, 2 
45 Oskar Engdahl & Bengt Larsson, Sociologiska perspektiv, (Studentlitteratur 2006), 151 
46 http://www.ams.se/documents/rapporter/2003/ura03_6.pdf    
47 Steve McDonald & Glen H.Elder, Jr. (2006) ” When does social capital matter? Non-searching for jobs across 
the life course.”, 522-526 
48 Sven Styrborn, Kvinnligt ledarskap i hierarkiska organisationer. (Akademitryck AB, 2000). 
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3.5.1. Professionella nätverk  

Med yrkeslivet i centrum bearbetas frågor och problem som uppstår i arbetslivet.  Bidragande 
faktorer till att professionella nätverk förekommer är organisation, befattning, utbildning och 
den plats en individ besitter. Professionella nätverk mynnar ofta ut i yrkesmässiga nätverk 
vilka karaktäriseras av betydelsefulla relationer gällande professionell kompetens och 
yrkesmässig problemlösning. Dessa yrkesmässiga nätverk delas upp i informella, formella, 
externa och interna nätverk.49  
 
Ett formellt internt nätverk inom yrkeslivet, kan innebära värdefulla kontakter för en ledning 
då det uppstår problem inom en organisation. Det kan vara en fackförening, 
personalavdelning eller företagshälsovård beroende på vilket problem som uppstått som 
hjälper till med att lösa problemet inom organisationen. Formella externa nätverk verkar 
utanför organisationen men kan anlitas för en tjänst, t. ex en konsultfirma.  De informella 
interna nätverken finns genom olika relationer som kan uppstå t.ex. på middagar. Dessa 
nätverk kan uppstå både innanför och utanför organisationens väggar och leder ofta till mer 
intima och utvecklade förhållanden. Dessa informella interna nätverk utvecklas många gånger 
till formella interna nätverk. Informella externa nätverk omfattar bland annat relationer med 
människor utanför det yrkesverksamma livet, vilka kan karaktäriseras av klasskamrater och 
vänner. Dessa nätverk kan ledaren vända sig till om denne vill ha hjälp med problematik som 
inte är av yrkesmässig karaktär.50  

3.5.2. Privata nätverk  

De relationerna som utvecklas gentemot familj, släkt och vänner utgör det privata nätverket 
och kännetecknas av stöd och trygghet. Dessa nätverk utvecklas över lång tid, från födseln till 
dess att ålderdomen träder in och präglas av stabilitet. Genom det privata nätverket kan 
trygghet och stabilitet utvecklas, vilka kan medföra stöttning och underlättande i det 
yrkesverksamma livet. Främst kvinnliga småbarnsföräldrar kan med hjälp av de privata 
nätverken utforma en säkerhet, vilken i sin tur medför att de söker sig ut i arbetslivet och 
påbörjar ett karriärklättrande. Denna säkerhet som uppstår genom de privata nätverken 
gällande kvinnor, hänförs till att de många gånger har ett större släkt- och familjenätverk än 
vad män har, och därmed använder dessa nätverk i ett mer socialt syfte som kan leda till en 
ökad gemenskap och förståelse från utomstående.51  

3.5.3. Skillnader mellan kvinnor och mäns professio nella sociala nätverk  

Att bygga ett nätverk är ett viktigt verktyg för både män och kvinnor när det gäller att klättra i 
karriären. Dock förekommer det vissa skillnader mellan mäns och kvinnors yrkesmässiga 
nätverk, vilket leder till olika yrkesmässiga möjligheter. Kvinnor har i regel mindre, 
begränsade nätverk till skillnad från männens stora affärsmässiga fokuserade nätverk. 
Kvinnors nätverk består av olika sorters personligheter med starka band medan män ideligen 
väljer att umgås med mer likasinnade, vilket medför att de har svagare band mellan de olika 
aktörerna. Med likasinnade menas andra män med liknade personlighet, befattning, 
utbildning. Dessa stora nätverk innehas främst för praktiska ändamål, t.ex. problemlösning 
och karriärmöjligheter.52  

                                                
49 Sven Styrborn, Kvinnligt ledarskap i hierarkiska organisationer. (Akademitryck AB, 2000). 
50 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 178-180 
51 Sven Styrborn, Kvinnligt ledarskap i hierarkiska organisationer. (Akademitryck AB, 2000).  
52 Laura L. Bierema,(2005)”Women’s Networks: A Career Development Intervention or Impediment?”, 209-211 
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Studier visar på att kvinnor har svårt att integrera sig i manliga nätverk där gemensamma 
nämnare för männen är kön, ras, intressen och utbildning. Dessa individuella preferenser leder 
till en viss personlig attraktion männen emellan gällande synen på nätverk. Dessa preferenser 
och uppfattningar gällande de manliga närverkens representanter förklaras främst med att på 
de arbetsplatser där medarbetarna är jämlikar, grundas relationerna på förtroende och 
underlättar därmed kommunikationen.53 
 
Då det inte alltid är kön som skiljer nätverk ifrån varandra, kan det för kvinnor svara svårt att 
integrera sig i informella yrkesmässiga nätverk på sin arbetsplats. Främst är det dock kön som 
skiljer dessa nätverk åt och observationer visar på att kvinnor och män har en benägenhet att 
söka sig till nätverk som representeras av samma kön. De få kvinnor som väljer att söka sig 
till nätverk med både män och kvinnor har höga förväntningar på utveckling. Vidare visar 
studier på att personal som medverkar i nätverk där endast samma kön finns representerat, 
erhåller större socialt stöd än av nätverk där båda könen är representerade.54 

3.5.4. Varför nätverka?  

Målen med nätverkande för kvinnor skiljer sig jämfört med mäns, då kvinnor har en 
benägenhet att skilja på kontakten mellan män och kvinnor. Forskning visar att kvinnor söker 
vänskap och stöd från andra kvinnor, medan de av männen söker ett rationellt utbyte med 
bland annat goda råd och problemlösningar. Dessa antaganden och värderingar utgör en stor 
anledning till att män sitter i mer framträdande positioner. Männen anses vara mer planerande 
när de använder sina nätverk, de är målinriktade och ändamålsenliga. De flesta kvinnor 
däremot är angelägna att majoriteten i nätverket ska kunna få sina viljor uppfyllda. Dock 
förväntar sig både kvinnor och män ett dubbelt utbyte av relationerna, vilket inkluderar både 
yrkesmässiga och sociala utbyten. Forskning visar att få kvinnor utnyttjar dessa utbyten till att 
utvecklas både yrkesmässigt och personligt, då de känner att det kan uppfattas som framfusigt 
och spektakulärt. Bland männen är det dock väl accepterat att utnyttja nätverken och det 
förekommer ingen rädsla av att göra det. För att kvinnor ska få samma möjligheter som 
männen när det gäller avancemang, finns behov av att försöka ta efter männens sätt att 
använda sig av sina nätverk. Kvinnor måste använda sina nätverk mer medvetet och åsidosätta 
den rädsla som förekommer gällande hur omgivningen uppfattar situationer av denna 
karaktär.55  

                                                
53 Herminia Ibarra.(1992) “Homophily and differential returns: sex differences in network strukture and access in 
an advertising firm.”, 423-424 
54 Ibid. 
55 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 182-183 
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3.5.5. De sociala nätverken för kvinnor i karriären  

En möjlig förklaring till att kvinnor ofta har arbeten med lägre status och lägre löner är att 
männen har bättre sociala nätverk när det gäller information om hur arbetsmarknaden och 
lönerna ser ut, och därmed utökar de möjligheterna som finns för att få ett statusfyllt arbete. 
Undersökningar visar att kvinnor värderar de sociala band som ett nätverk medför, istället för 
att se nätverket som en möjlighet att klättra i karriären.56 Kvinnor som använder sig av 
manliga kontakter när de söker ett arbete, får oftast högre lön och mer statusfyllda arbeten, än 
de som använt sig av kvinnliga kontakter. Detta beror på att anställda vuxna män anses vara 
värdefulla i det sociala nätverket när det gäller att få ett bra arbete, då de anses sitta på 
väsentlig information om vad som råder på arbetsmarknaden och även har ett stort 
betydelsefullt nätverk.57 
 
För att kunna marknadsföra sig på en arbetsplats visar undersökningar att det är av stor 
betydelse att som individ använda sig av en nyckelperson tex. en mentor. Denne mentor 
innehar i hög utsträckning ett stort inflytande och väl utarbetade nätverk, vilka kan öppna 
dörrar på arbetsmarknaden. Ju fler mentorer en individ använder sig av, desto större är 
möjligheterna att lyckas i karriären. Idag använder sig ett stort antal organisationer av 
mentorer för att skapa förutsättningar för människor, då dessa mentorer delar med sig av sitt 
kunnande och bidrar med att stötta människor. Mentorskapet medför även fördelen att själv 
kunna komma i kontakt med betydelsefulla människor.58  
 
I det yrkesverksamma livet väljer kvinnor överlag kontakter med samma ålder, erfarenheter 
och samma nivå yrkesmässigt. Män i sin tur har mer kontakt med människor av högre 
befattning än vad de själva besitter.  Kvinnliga chefer anser dock att det är viktigt att båda 
könen ingår i nätverket för att kunna avancera karriärmässigt. Detta medför många gånger att 
framgångsrika kvinnor tar sig an maskulina drag för att passa bättre in i de manliga nätverken. 
Dessa nätverk, som är den stora möjligheten till att klättra i karriären, kan vara väldigt svåra 
att bryta sig in i därav den förändring som sker hos många kvinnor till den maskulinare 
sidan.59. En nackdel som kan uppfattas för dessa karriärkvinnor, är att de fortfarande har det 
övervägande ansvaret för barn och hushåll, vilket leder till mindre tid till att utveckla sina 
professionella nätverk. Det i sin tur medför mindre tid till att utveckla och underhålla de 
befintliga nätverken som innehas, vilket måste ses som en negativ aspekt i sammanhanget.60  
 
En karriärkvinnas liv utgörs av två viktiga komponenter, maken och chefen. Det är oerhört 
viktigt att ha en stöttande relation med de båda för att få det yrkesmässiga och privata livet att 
fungera, då dessa ofta ställs mot varandra med dess olika ansvar och lojalitet.61 
Undersökningar visar att kvinnor överlag har en benägenhet att prioritera familjen före 
utvecklandet av nätverk. Detta hänförs till att kvinnor kan uppfatta det obekvämt med ytliga 
kontakter i professionella relationer och därmed avstår de från att ta kontakt.62 
 

                                                
56 Maura A. Belliveau.(2005)” Blind Ambition? The effects of social networks and institutional sex composition 
on the job search outcomes of elite coeducational and women´s college graduates.”, 134 
57 Ibid., 137 
58 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 185-186 
59 Laura L. Bierema,(2005) “Women’s Networks: A Career Development Intervention or Impediment?”, 209-
211 
60  Alice H. Eagly & Linda L. Carli, (2007) ”Women and the labyrinth of leadarship.”   
61 Sven Styrborn, Kvinnligt ledarskap i hierarkiska organisationer. (Akademitryck AB, 2000).  
62 http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/10/kvinnot-har-svagare-natve/index.xml 
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Utgångspunkten för vår studie är att redogöra för vilken inverkan sociala nätverk har för 
kvinnliga ledares klättrande mot toppen inom den privata sektorn. För att kunna redogöra för 
detta har vi valt att ingående förklara vad sociala nätverk är för något och även redogöra för 
betydelsen av att använda sig av nätverk för att kunna avancera i karriären. 

3.6. Kvinnliga nätverk 

Historiskt sett har kvinnor träffats och haft möten under olika sociala former och på så sätt 
aktivt medverkat i nätverk. Genom dessa nätverk har kvinnor fått stöd och styrka och kunnat 
påverka till vissa förändringar i samhället.63 Dagens samhälle grundas i stort sätt på manliga 
normer och inom arbetslivet är fortfarande organisationer uppbyggda på mäns villkor, vilket 
kan medföra svårigheter för kvinnor att kunna identifiera sig.64 
 
Det blev alltmer vanligt att bilda organiserade kvinnliga nätverk i Sverige under 1990-talet. 
Dessa nätverk sågs som bidragande faktorer till att fler kvinnor kunde få komma till tals i det 
hierarkiska arbetslivet, men nätverken agerade även som stöd för kvinnor överlag. Dagens 
kvinnor har idag ett behov av att vilja påverka framtiden, men även av att få ta ekonomiskt 
ansvar. De kvinnliga nätverken för med sig fördelar för kvinnor, då nätverken ofta ligger till 
grund för att få råd och åsikter från andra kvinnor i liknande situationer. En stor del av de 
kvinnliga nätverk som existerar är socialt inriktade och verkar som en lindring i tillvaron, då 
ett utbyte av erfarenheter kan göras.65 Studier visar på att de kvinnliga chefer som finns idag 
genom nätverk kan locka andra kvinnor till att vilja inneha en chefsposition, vilket kan 
medföra att män kan få en förändrad attityd och insikt gällande kvinnliga ledare.66 
 
Då de kvinnliga nätverken i regel består av kvinnor som lever familjeliv samtidigt som de gör 
karriär, fungerar kvinnorna sinsemellan som goda förebilder åt varandra.  Kvinnor har också 
mycket att lära av varandra när det gäller att arbeta i hierarkiska organisationer, då nätverken 
hjälper kvinnorna med att lära sig sätta gränser. De olika kvinnliga nätverken som existerar är 
främst konstruerade kring en bransch eller liknande arbetsförhållanden.67   

3.6.1. De kvinnliga nätverkens medlemmar  

Många av dagens organiserade kvinnliga nätverk består av välutbildade, starka och 
målmedvetna kvinnor. Dessa kvinnor medverkar för att utvidga sitt nätverk med fler 
betydelsefulla personer, dels för att hjälpa sig själva och dels för att hjälpa andra att arbeta sig 
in i organisationer och ta sig igenom organisationernas glastak.68 Självförtroendet och den 
kollektiva styrkan som kvinnorna får genom nätverken, hjälper dem att möjliggöra 
förändringar i organisationer.  De kvinnor som väljer att stå utanför nätverk idag, gör det 
främst på grund av tidsbrist och för dåligt engagemang bland medlemmarna.69 
 

                                                
63 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 174 
64 Carin Lann, Kvinnliga nätverk – ett sätt att utvecklas på jobbet, (WSOY 1996), 19 
65 Carin Lann, Kvinnliga nätverk – ett sätt att utvecklas på jobbet, (WSOY 1996), 14-19 
66 Margaret Linehan & James S Walsh, (2001) “Key Issues in the Senior Female International Career Move: A 
Qualitative Study in a European Context”, 85-95 
67 Sven Styrborn, Kvinnligt ledarskap i hierarkiska organisationer. (Akademitryck AB, 2000).  
68 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 175 
69 Laura L. Bierema, (2005)”Women’s Networks: A Career Development Intervention or Impediment?”, 209-
210 
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Det finns inte bara fördelar med att medverka i specifika nätverk där medlemmarna endast är 
kvinnor. Det kan ibland läggas för stort fokus på vilka nackdelar kvinnor har jämfört med 
män och hur det resulterar i en viss problematik genom att vara kvinna. I sådana situationer är 
det av stor vikt att ge varandra vägledning och få bort det fokus som ligger på män. En annan 
negativ aspekt med kvinnliga nätverk kan vara att de inte främjar till personlig utveckling, 
utan istället fokuserar för mycket på sällskap. För att utvecklas som individ krävs inspiration 
och att avundsjuka inte förekommer.70 Ett kvinnligt nätverk blir mest effektivt om kvinnorna i 
nätverket respekterar och accepterar varandras olikheter, att de inte ser varandra som 
konkurrenter, utan istället verkar fritt över alla yrkesmässiga gränser.71 
 
Den redogörelse vi presenterar gällande kvinnliga nätverk, utgör grunden för att redogöra för 
ett delsyfte vi har med vår studie, att identifiera kvinnors aktiviteter i nätverk.  

3.7. Könsneutral och könsblind organisationsteori 

Det är vanligt förekommande att organisationsteori kritiseras, bland annat på grund av den 
könsneutralitet som teorin står för, vilket omfattar en form av omedvetenhet av kön men det 
omfattar även den ideologi som står för könsneutralitet. Syftet med en könsneutral och 
könsblind teori är att klargöra ett ställningstagande som kan anses som självklart, istället för 
att problematisera. Det är underförstått att kön är något medfött och inget som ska behöva tas 
ett ställningstagande till i organisationer. Den kritik som riktats mot denna teori är bland annat 
att kvinnor vid ett flertal tillfällen behandlats ur nedvärderande perspektiv och inte utifrån de 
perspektiv som de enskilda kvinnorna borde ha bedömts utifrån. 72  
 
Kvinnor tolkas ofta utifrån personliga egenskaper medan män ideligen tolkas utifrån de 
arbetsinsatser de utför. Detta sammankopplas till det faktum att mannen är normen för hur en 
ledare ska vara.73 Utifrån den kritik som framförts gällande den könsneutrala och könsblinda 
organisationsteorin, har flertalet personer velat koppla in ett mer feministiskt perspektiv på 
organisationen för att kunna framhäva de skillnader och likheter som förekommer mellan män 
och kvinnor. Detta perspektiv har som utgångspunkt att framhålla maktrelationer mellan 
könen.74 
 
Vi vill med hjälp av delar av den könsneutrala och könsblinda organisationsteorin försöka 
förklara de skillnader och likheter som män respektive kvinnor anses ha gällande egenskaper 
och beteende. 

3.8. Bourdieus teorier 

Pierre Bourdieus är mest känd för hans sätt att försöka kombinera teoretisk 
begreppsutveckling med ingående empiriska undersökningar. Sedan 1950-talet har han 
forskat med en fördomsfrihet vilket speglat hans resultat och teorier.75 

                                                
70 Sven Styrborn, Kvinnligt ledarskap i hierarkiska organisationer. (Akademitryck AB, 2000).  
71 Carin Lann, Kvinnliga nätverk, (WSOY 1996), 18 
72 Anna Wahl, Könsstrukturer i organisationer, (Studentlitteratur, 2003), 76-77 
73 Ibid., 78 
74 Ibid., 80 
75 Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen, Klassisk och modern samhällsteori, (Studentlitteratur, 2007), 263 
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3.8.1. Uppdelning av teorier  

Allt det material som Bourdieus skapade under sin livstid delas in i fyra kategorier.  
 

• Det främmande och det nära 
• Utbildning och sortering 
• Kulturskapande och kulturproduktion 
• Distinktion och social differentiering76 

 
Den sistnämnda kategorin är den grupp som vi i vårt arbete till viss del försöker utgå ifrån och 
denna grupp kan delas upp i ytterligare två delar: 

 
 
Figur 3:3 Egenkonstruerad figur vilken visar en översikt gällande uppdelning av Bourdieus teorier. 

3.8.2. Rummet av sociala positioner – och kapital 

Det sociala rummet är uppdelat utifrån två olika principer, den totala mängd av kapital som 
aktörerna besitter och fördelningen mellan ekonomiskt kapital och kulturellt kapital.  Dessa 
kategorier kan delas upp ytterligare och huvudkategorierna i samhället består, då av dem som 
besitter ett stort ekonomiskt kapital, t.ex. affärslivets toppskikt, och de som besitter en stor 
mängd av kulturellt kapital, t.ex. den akademiska världens toppskikt. Grundtanken med 
Bourdieus mall är en tanke om förståelse ur ett rationellt perspektiv, vilket kan förklaras som 
att de existerande grupperna enbart finns i förhållande till varandra och genom sina inbördes 
likheter och olikheter. Bourdieu delar i sin sociologi upp kapital i tre olika former: ekonomiskt 
kapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Ekonomiskt kapital kännetecknas av monetära 
och materiella resurser. Kulturellt kapital står för dels utbildning i form av examen men även 
legitima kulturers koder, slutligen omfattar det sociala kapitalet nätverk i form av kontakter.77 
 
I dagens samhälle är det stor konkurrens gällande chefspositioner och både det ekonomiska 
och kulturella kapitalet har en avgörande roll i valet av chef. Vi vill visa på vilken inverkan de 
sociala nätverken har gällande den attityd och den föreställning som råder, där mannen anses 
vara förebilden för en lyckad ledare, samt visa på vikten av olikheters betydelse för ett lyckat 
nätverkande och klättrande i karriären. Vi hänför detta resonemang till Bourdieus teorier om 
gruppers förhållande till varandra genom likheter och olikheter. 

                                                
76 Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen, Klassisk och modern samhällsteori, (Studentlitteratur, 2007), 263-274 
77 Ibid,. 268 
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3.8.3. Habitus  

Habitus är en sorts sammanhängande helhet av dispositioner som är varaktiga men 
föränderliga, från vilka aktörer handlar och värderar utifrån i samhället. Habitus förklarar hur 
de karaktäristiska positioner som människor lever utifrån, kan kopplas ihop med en viss 
livsstil och syn på livet. Speciella miljöer speglar individen mer än andra, och dröjer kvar i 
individen livet ut, exempel på detta är de förhållanden människor har under sin uppväxt.78 
 
Habitus ger ett visst stöd till de aktörer som finns på marknaden, vilket ger tendenser till att 
söka sig till personer som kan antas vara likasinnade och därmed uppnå en viss trygghet och 
undvika skiljaktigheter i uppfattningar. Bourdieu anser i sin teori om habitus att det är en myt 
att kvinnor själva ska kunna göra uppror och bryta de negativa mönster som förtrycker de och 
hindrar de från att avancera till högre positioner.79 
 
Begreppet habitus ska försöka ge oss en förklaring till den skillnad som förekommer i 
affärsvärlden mellan mäns och kvinnors syn på hot från det motsatta könet och därmed delvis 
ge en förklaring till hur stor betydelse sociala nätverk egentligen har i sammanhanget. 

3.9. Sammankoppling 

Det finns många olika anledningar till att använda nätverk, allt från att använda de i ett syfte 
att delge information till andra, till att nyttja nätverken i egensyfte eller att för att erhålla en 
tvåvägskommunikation där bägge parterna har nytta av nätverket. Oberoende av vilket motiv 
som används kan nätverken vara mer eller mindre medvetna. Kvinnliga ledare med 
karriärklättrande i fokus, bör använda nätverk på ett sätt som kan uppfattas mer medvetet och 
egocentriskt för att nå de högt uppsatta mål som kvinnan strävar emot. Detta för att lägga 
fokus på att utnyttja nätverk på bästa sätt för att växa in i en ledarroll. Kvinnliga ledare kan 
genom att lära sig att behärska ett situationsbetingat användande av nätverk, skaffa sig 
fördelar gentemot andra ledare. Dessa grundläggande motiv för nätverkande kan 
sammanfattas i en matris.80 
 

 
Figur 3:4 De olika motiv som ligger till grund för användande av nätverk.81 
 

                                                
78 Per Månson, Modern samhällsteori, (Rabén Prisma, 1995), 384 
79 Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen, Klassisk och modern samhällsteori, (Studentlitteratur, 2007), 269 
80 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 180-181 
81 Ibid., 181 
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Vi har i detta kapitel delgett läsaren information gällande de teorier och ståndpunkter som vi 
anser utgöra utgångspunkt för vår studie. Vi tar delvis med oss den könsneutrala och 
könsblinda organisationsteorin, Bourdieus teorier som omfattar både kvinnligt ledarskap och 
nätverkande samt teorier om det s.k. glastaket, för att bygga vidare på i vår studie. Vi tar även 
med oss delar av andra teorier gällande kvinnligt ledarskap och sociala nätverk. Dessa teorier 
har i kombination med varandra även legat till grund för vår intervjumanual, och kommer 
således att hamna i fokus i vår analys senare i arbetet då vi kommer att gå tillbaka till 
teorierna för att på så sätt sammankoppla vår studie med den problemformulering och syfte vi 
utgår ifrån. 



 - 30 -

4. PRAKTISK METOD 
 
Vi kommer i detta kapitel göra en presentation av vilket tillvägagångssätt vi haft i vår 
studie. Vi inleder med att redogöra för vilken metod vi valt att använda oss av och 
fortsätter sedan med urval av primärdata, där vi beskriver vilka specifika urval vi gjort. 
Sedan redogör vi för den access vi haft i och med studiens gång. I utformningen av vår 
intervjumanual beskriver vi det semistrukturerade sättet som vi arbetat utifrån. 
Fortsättningsvis beskriver vi hur datainsamling och databearbetning fortlöpt för att 
sedan avslutningsvis framföra kritik mot de primära källor vi haft.  

4.1. Metodval 

Utgångspunkten för en kvalitativ metod är ett förstående syfte och inte att fokusera på att 
studera om information är generella sanningar. De förutsättningar en kvalitativ studie avser att 
uppfylla, är att genom informationssökande få en djupare förståelse av det grundläggande 
problemet som studeras, men även att få en helhet av det som studeras.82 Syftet med en 
intervju av kvalitativ art är att erhålla kunskap om intervjupersonen i form av identifiering av 
egenskaper och uppfattningar83 Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ utgångspunkt i vår 
studie, där vi vill försöka få ihop så mycket empirisk information som möjligt för att kunna få 
en inblick i vilka förutsättningar det finns för kvinnliga ledare och vilken påverkan de sociala 
nätverken har i sammanhanget. Intervjuerna har vi valt att utföra som semistrukturerade, vi 
har utgått från vissa grundfrågor och sedan under intervjuns gång, ställt följdfrågor som vi 
ansett lämpliga.84 Våra frågor har vi arbetat fram i enlighet med våra teorier gällande 
ledarskap och nätverk. 

4.2. Urval av primärdata 

Vårt urval av primärdata har valts utifrån olika avseenden, då vi valt intervjuobjekt med 
relativt olika bakgrund och skilda sysselsättningar. Vi har utfört intervjuer för att under 
datainsamlingens gång kunna hänföra de olika synvinklarna och åsikterna till de teorier som 
vi valt att utgå ifrån, och som vi grundat vår intervjumanual på.  
 
Vår studie bygger på ett icke slumpmässigt eller tillfälligt urval, detta då vi systematiskt valt 
vilka personer vi ska intervjua i och med att vi haft kunskap om och vetat vilka kriterier vi 
velat uppnå med våra intervjuer. Vi har velat intervjua kvinnor som har lyckats avancera mot 
toppen och därmed haft kunskap om hur den resan kan te sig och vilka hinder det finns. Vi har 
valt att intervjua kvinnor som finns i Umeåområdet av praktiska skäl. Genom att sätta oss in i 
den verksamhet som respondenten är engagerad, i har vi kunnat försäkra oss om att vi gjort ett 
lämpligt urval. Utgångspunkten har således varit att utföra s.k. respondentintervjuer, vilka 
kännetecknas av att de berörda personerna själva är insatta i det vi studerar. Detta 
tillvägagångssätt har vi använt oss av för att få så pålitlig information som möjligt.85  

                                                
82 Idar Holme & Bernt Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. (Studentlitteratur, 
1997), 14 
83 Runa Patel & Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. (Studentlitteratur, 2003), 78  
84 Emma Bell & Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Liber, 2005), 363 
85 Idar Holme & Bernt Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. (Studentlitteratur, 
1997), 101-103 
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Det teoretiska urvalet fortskrider som en process och inte som en avgränsad fas, vilket vi 
noterat under intervjuernas gång, då vi i flera fall kunnat urskilja ett mönster i intervjuerna, 
som vi presenterar senare i uppsatsen.86 Detta förlopp fortsätter till dess att teoretisk mättnad 
uppstår, vilket vi fick då vi kände att våra mål med intervjun var tillfredsställda.  
 
 
Tabell 4:1 Översikt gällande genomförda intervjuer. 
 

Namn: Befattning: Intervjuform: Datum:  Antal 
minuter:  

Atmosfär: 

Lena 
Andersson 

Skog 

Professor ekonomisk 
historia 

Semistrukturerad 
intervju, 

Andersson 
Skogs kontor 

2007-
11-26 

33 Avslappnad 

Anna 
Olofsson 

VD Analys AB Semistrukturerad 
intervju, 

Olofssons kontor 

2007-
11-27 

38 Stel 

Sara von 
Ahn 

VD Pantbanken Semistrukturerad 
intervju, von 
Ahns kontor 

2007-
11-28 

40 Avslappnad 

Eva 
Lodell 

VD Bäcklund NJ AB Semistrukturerad 
intervju, Lodells 

kontor 

2007-
11-30 

39 Avslappnad 

Helen 
Strömberg 

Universitetslektor, 
studierektor ekonomisk 

historia 

Semistrukturerad 
intervju, 

Strömbergs 
kontor 

2007-
12-04 

41 Avslappnad 

Helen 
Sundström 

Hetta 

Kontorschef KPMG Semistrukturerad 
intervju, 

Sundström 
Hettas kontor 

2007-
12-07 

40 Avslappnad 

Marina 
Norberg 

Kontorschef Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 

Semistrukturerad 
intervju, 

Norbergs kontor 

2007-
12-10 

32 Avslappnad 

Karina 
Folkesson 

Regionchef Svenskt 
Näringsliv 

Skriftlig intervju 2007-
12-10 

- - 

                                                
86 Emma Bell & Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Liber, 2005), 350 
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4.3. Access till intervjuerna 

En viktig aspekt för att få access till information är att som forskare bygga upp ett förtroende 
gentemot den intervjuade, vilket bland annat kan göras genom att grundligt redogöra för 
studiens syfte och genom att aktivt lyssna på intervjupersonen.87 Vi har innan varje intervju, 
klargjort för syftet med vår studie och redogjort för den problemformulering studien baseras 
på. De intervjuer vi utfört har varit betydelsefulla och innehållsrika och gett oss svar ur ett 
kvinnligt perspektiv på de frågor vi innan var intresserade av att få svar på. Vi har 
genomgående mötts av människor med en positiv inställning till våra intervjuer och har under 
intervjuns gång haft en avslappnad och gemytlig stämning med respondenten. Vi har inte fått 
klara svar på alla frågor från alla respondenter, men sammantaget har vi fått en bra och 
mycket övergripande bild över svar till vår problemformulering som presenterades i början av 
uppsatsen.  

4.4. Intervjumanualen 

Intervjumanualen avser att överföra teorin till konkreta frågor som införs i ett frågeformulär. 
Uppbyggnaden av detta frågeformulär är viktigt, då de teoretiska begreppen ska kunna prövas 
empiriskt men är även betydelsefullt för trovärdigheten i studiens insamlade data.88 

4.4.1. Utformning 

Då vi utformat vår intervjumanual har vi haft i åtanke att implementera de teorier som vi i 
studien utgår ifrån. Vi har anpassat våra frågor för att passa de personer vi träffat för att kunna 
få så användbar information som möjligt gällande de teorier vi utgått ifrån. Till grund för våra 
intervjuer har en semistrukturerad intervjumetod legat till grund. Vi har utvecklat ett antal 
grundfrågor som vi sedan låtit intervjupersonerna utveckla själva under intervjuns gång. 
Dessa grundfrågor har skapats utifrån teorierna vi bygger studien på och har varit av en mer 
övergripande karaktär. Detta för att ge utrymme till intervjupersonerna att själva bygga vidare 
på frågorna och ge oss ytterligare information.89  Vi har ställt frågorna i samma ordning under 
de olika intervjuerna och börjat med att personen fått redogöra för ålder, utbildning, 
befattning och civilstånd, och sedan har vi valt att fortsätta intervjun med frågor gällande 
kvinnligt ledarskap och slutligen om nätverk av olika slag. Vår utgångspunkt var att besöka de 
intervjuade på deras respektive arbetsplatser vilket passade alla utom Karina Folkesson som 
inte hade möjlighet att boka in någon tid på grund av tidsbrist. Dock var Folkesson angelägen 
om att medverka varpå hon fick vår intervjumanual skickad till sig via mail och på så sätt fick 
vi svar på våra frågor genom att hon mailade tillbaka svar. Karina Folkesson har med sitt 
arbete inom Svenskt näringsliv, så pass bra kunskap om sociala nätverk, att vi valde att ta med 
henne för intervju även fast hon inte hade möjlighet att träffa oss.  
 

                                                
87 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 122 
88 Ibid., 112 
89 Ibid., 369 
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Vi fick möjlighet att genomföra våra intervjuer hos resterande personer på deras respektive 
kontor, vilket var vår strävan för att undslippa störande moment, vilka skulle ha kunnat 
påverka intervjuerna. En av utgångspunkterna gällande intervjumanualen var att inte innan 
intervjuerna delge respondenterna frågorna, på grund av att det kunde ge dem möjlighet att 
innan fundera ut svar vilka skulle hämma deras spontanitet under intervjun. Dock var en av 
intervjupersonerna väldigt angelägen av att få frågorna, varpå vi bestämde oss för att skicka 
de till henne. Vi kan dock inte uppleva att svaren vi fick från denna person och Folkesson, var 
av avvikande karaktär i jämförelse med de andra intervjuade personerna.  

4.4.2. Genomförande 

Utgångspunkten vid vårt arbete med intervjupersoner var att kontakta ett visst antal kvinnor 
med ledande positioner inom den privata sektorn i Umeå. För att få vetskapen om vilka 
kvinnliga ledare det finns i Umeåområdet fick vi olika förslag av vår handledare, vilket visade 
sig vara ett flertal kvinnor. Vi kontaktade dessa via mail eller via telefon, vilket resulterade i 
åtta olika kvinnors medverkan. Vi har överlag mötts av en mycket positiv inställning från 
respondenterna, då de har avsatt tid till våra intervjuer även då de haft ett fullspäckat schema. 
Anledning till att de valt att ställa upp är genomgående att det funnits ett stort intresse att 
redogöra för hur karriärkvinnor förhåller sig konkurrensmässigt med män gällande 
chefspositioner och hur de sociala nätverken påverkar de kvinnliga chefernas position i 
företaget. Vi har ställt frågorna i samma ordning under de olika intervjuerna och börjat med 
att personen fått förklara lite om sig själv och sin befattning, för att sedan ställa frågor 
gällande kvinnligt ledarskap och slutligen om nätverk av olika slag. Vi har avslutat varje 
intervju med att visa upp en modell över Blake och Moutons ledarskapsmodell och gett de 
intervjuade tid att gå igenom och förstå den för att sedan sätta in sig själv och sitt eget 
ledarskap i modellen. Vi har under intervjuerna intagit en relativt avvaktande roll, vilken har 
legat till grund för att, så lite som möjligt, påverka respondenten i fråga och därmed ge så lite 
utrymme som möjligt för påverkningar från vår sida. Innan vi börjat genomföra våra 
intervjuer, har vi valt att låta vår handledare och en person utanför universitetsvärlden, läsa 
igenom och reflektera över våra intervjufrågor. Detta har hjälpt oss att omformulera vissa 
frågor för att vara så väl anpassade som möjligt för vår problemformulering och syftet med 
studien. Dock har ingen testintervju gjorts, vilket ytterligare hade kunnat ge information 
gällande formuleringen av våra frågor. Vi anser dock att vi genom att ha fått respons från två 
skilda personer, kunnat anpassa frågorna och fått de så optimala som möjligt för vår studie.  
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4.5. Datainsamling 

De personer vi valt att intervjua har vi tagit kontakt med via telefon eller mail. Intervjuerna 
har skett på deras arbetsplats, där de skett i en enskild miljö för att undgå störande moment 
under intervjuns gång. Tanken med att låta intervjun ske i en igenkännande miljö för den 
intervjuade är att detta skapar en trygg miljö vilken vi utnyttjar, då detta skapar gynnsammare 
förutsättningar för vår tolkning och förståelse av intervjupersonens svar.90 Vi har använt oss 
av en bandspelare under intervjuerna för att vara säkra på att inte gå miste om väsentliga 
punkter i intervjuerna. Tyvärr kan bandspelare leda till att respondenterna besväras, men vi 
upplevde att intervjupersonerna var avslappnade under intervjuns gång. Den 
semistrukturerade intervjumanualen gav oss tillfälle att få nya tankar och uppslag till vårt 
fortsatta arbete. Något vi inte kunnat få om vi inte gett intervjupersonen den frihet vi gav för 
att själv utveckla frågorna i sin egen riktning. En av intervjuerna har skett skriftligt via mail, 
vilket inneburit att inga följdfrågor ställts. 

4.6. Databearbetning  

De intervjuer vi genomfört har transkriberats direkt efter intervjuerna, detta för att förbättra 
vårt minne och ge en ”objektiv” bild av hur intervjun fortlöpte. Vårt transkriberade material 
har sedan delats in under olika teman, utifrån den problemformulering vi i början skapade. 
Allt material som vi, för denna undersökning, funnit icke relevant har vi valt att inte ta i 
beaktande i vårt fortsatta arbete. Då vi genomfört intervjuerna har vi valt att utgå från de 
grundfrågor vi skapat för att sedan skildra vad varje respondent redogör för i respektive fråga. 
Vi har valt detta tillvägagångssätt, då vi fått ett stort grundmaterial från våra intervjuer att 
arbeta utifrån. Detta har gett oss en bra grund till att sedan analysera varje fråga i sig och vad 
den medför för inverkningar i sammanhanget. I vår studie har vi avsett att göra en 
mellanfallsanalys, det vill säga att erhålla information för att kunna göra en jämförelse mellan 
de personer vi intervjuat. Detta är gjort genom att vi själva tolkat det material vi erhållit, för 
att sedan kunna koppla det till de teorier vi i vår studie utgått ifrån. 

4.7. Källkritik mot primära källor 

Respondenterna har haft olika befattningar, vissa har varit egna företagare, andra 
universitetsanställda eller anställda av större organisationer. Det har visat sig gällande de svar 
vi erhållit, att det kan vara stora skillnader beroende på organisationsuppbyggnad. Detta då de 
som varit egenföretagare inte haft någon chefsbefattning i den grad att de leder anställda, 
vilket ändrat vissa förutsättningar för intervjun. Vi har även uppmärksammat att de 
universitetsanställda haft andra förhållanden gällande organisationer än egenföretagarna. Vi 
har i samband med intervjuerna inte givit de intervjuade någon möjlighet till att vara 
anonyma, vilket kan ha påverkat vissa svar och därmed gett oss en bristfällig information 
gällande vissa områden. 
 
Vi anser att vi i våra intervjuer fått betydelsefulla svar från våra respondenter som vi träffat. 
Vi har även valt att dela upp intervjufrågorna vilket kan leda till att respondenterna uppfattar 
oss olika beroende på att vi är olika personligheter. På grund av de svar vi erhållit anser vi inte 
att det skulle kunna påverka vår studie negativt.  
 

                                                
90 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 370 
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En av intervjuerna gjordes via mail, vilket vi anser är en sämre metod för datainsamling vid 
en kvalitativ studie då det kan vara viktigt att tyda de olika nyanserna i ett språk. Denna form 
av intervju har inte heller gett oss möjligheten till följdfrågor. Emellertid anser vi ändå att de 
svar vi erhållit kunnat användas i studien då svaren varit väl grundade av respondenten.  
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5. PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER OCH 
ORGANISERADE NÄTVERK I UMEÅ 

 
I denna del av studien vill vi på ett kortfattat sätt presentera de personer som vi 
intervjuat. Vi vill med denna presentation ge en inblick i vilka dessa respondenter är 
och varför just dessa personer valts ut till intervju.  

5.1. Lena Andersson Skog – Professor Ekonomisk hist oria  

Lena Andersson Skog är 48 år gammal och titulerar sig professor i ekonomisk historia sedan 
år 2004 och prodekan för samhällsvetenskapliga fakulteten sedan år 2005 på Umeå 
universitet. Hon fungerar även som handledare åt studenter vid uppsatsskrivande. Andersson 
Skog har även internationell och nationell erfarenhet av styrelseuppdrag. Hon är gift och har 
två barn, som hon fått under sitt klättrande i karriären. Andersson Skog har under sin karriär 
medverkat i ett stort antal ledarutbildningar, både i arbetet och på fritiden vilket gjort avtryck i 
hennes nätverkande. 
 
Lena Skog Andersson valdes till intervjuperson då hon är en erfaren kvinna inom styrelser 
och är den enda kvinnliga professorn i ekonomisk historia på Umeå universitet. 

5.2. Anna Olofsson – VD Analys AB  

Anna Olofsson är 43 år gammal och driver ett eget företag vid namn Analys AB beläget i 
centrala Umeå. Olofsson arbetar med omvärldsbevakning, marknadsföringsstrategier och 
platsmarknadsföring. Olofsson är även en efterfrågad föreläsare, då hon håller föredrag om 
trender i samhället. I grunden är Olofsson marknadsförare och har en företagsekonomisk 
magisterexamen och en halv doktorandutbildning från Umeå universitet. Hon är sambo och 
har två barn, båda födda under hennes karriärklättrande, dock har Olofsson medvetet valt att 
ta ut en kortare tids barnledighet gällande båda barnen. Fokus har istället legat på arbetet 
under den tid då barnen var som yngst. 
 
Valet av Anna Olofsson som intervjuobjekt gjordes då Anna är en drivande kvinna med 
många idéer och planer. Hon är en erkänt god ledare och har skinn på näsan och är en 
meriterad processledare. 

5.3. Sara von Ahn – VD Pantbanken AB  

Sara von Ahn är 35 år gammal och är ägare av finansinstitutet Pantbanken AB i Umeå. Ett 
företag som hon haft i sin ägo sedan år 1998, då hon som 25-åring köpte verksamheten. Sedan 
övertagandet av verksamheten har utlåningen fördubblats och von Ahn utsågs år 1999 till 
Årets nyföretagare av ALMI Västerbotten. von Ahn har studerat vid Umeå universitet och har 
därifrån en filosofi kandidatexamen, då hon har läst engelska och företagsekonomi. von Ahn 
är gift och har ett barn som hon fått under hennes klättrande i karriären. von Ahn har en 
gedigen bakgrund gällande nätverkande med styrelseuppdrag och engagemang i frågor 
gällande nätverk. von Ahn har aktivt deltagit i det kvinnliga nätverket Orkan som bedrevs i 
Umeå med ca 100 medlemmar, till dess att intresset avtog bland medlemmarna och nätverket 
så småningom avvecklades år 2002. 
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Valet föll på Sara von Ahn då hon är en ung företagsledare med stor erfarenhet av 
nätverkande och har suttit med i olika styrelser i olika former av organiserade nätverk. 

5.4. Eva Lodell – VD Bäcklund NJ AB  

Eva Lodell är 41 år gammal och är VD för Bäcklund NJ AB, ett företag inom bygg- och 
industribranschen. Bäcklund NJ AB är ett helägt dotterföretag i en koncern med 
moderföretaget beläget i Östersund. Lodell har två barn, varav hon fått det ena före hennes 
karriärklättrande och det andra under hennes klättrande mot toppen.  Lodell sitter med i 
styrelsen för Bäcklunds NJ AB. Lodell har under sin karriär medverkat på ett flertal 
ledarutbildningar och har på så sätt förutom att ha erhållit goda kunskaper i ledarskap, även 
knutit kontakter som utvecklats till organiserade nätverk. 
 
Eva Lodell har valts som intervjuperson då hon är VD i en mansdominerad bransch och 
därmed kan visa på de sociala nätverkens betydelse för kvinnor för klättrandet i karriären. 

5.5. Helen Strömberg – Universitetslektor, studiere ktor  

Helen Strömberg är 42 år gammal och arbetar som universitetslektor, studierektor och 
biträdande prefekt på ekonomisk historia på Umeå universitet. Strömberg forskar även i 
genusledarskap och har stor kunskap om de påstådda skillnader som ska finnas mellan 
kvinnliga och manliga ledare. Strömberg har två barn, varav hon fått det ena innan hennes 
yrkesverksamma karriär och det andra under karriären. Strömberg har studerat på 
samhällsvetarprogrammet och har därifrån erhållit en magisterexamen. 
 
Valet av Helen Strömberg som intervjuperson föll på att hon innehar en historiskt manlig 
tjänst inom universitetsvärlden och utifrån sina erfarenheter av nätverkande lyckats klättra i 
karriären och fått den position hon sitter på idag. 

5.6. Helen Sundström Hetta – Kontorschef KPMG  

Helen Sundström Hetta är 44 år och arbetar som kontorschef på KPMG i Umeå sedan 1 april 
år 2007, där hon ansvarar för personal och driften av kontoret. Sundström Hetta är utbildad 
civilekonom och har utöver civilekonomutbildningen även studerat beskattningsrätt, 
handelsrätt och även EG-rätt och EG-ekonomi i Holland under ett års tid. Sundström Hetta är 
bland annat aktiv medlem i nätverket Rotary och innehar en plats i IBK Dalens styrelse. Hon 
har även medverkat i styrelsen för Företagarna och i IKSU då spa-verksamheten infördes. 
Sundström Hetta är gift och har barn som hon fått under karriären. 
 
Helen Sundström Hetta valdes ut för intervju då hon innehaft ett flertal olika chefspositioner, 
bland annat på mansdominerade platser och därmed har kunskap om vikten av sociala nätverk 
för klättrande i karriären. 
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5.7. Marina Norberg – Kontorschef Öhrlings  

Norberg är 43 år gammal och har arbetat på Öhrlings PricewaterhouseCoopers sedan år 1987, 
och arbetar idag som revisor och kontorschef för kontoret i Umeå sedan den 1 juli år 2007. 
Innan dess har Norberg varit chef för revisionsgruppen och ingått i ledningsgruppen i flera år. 
I grunden finns en eftergymnasial utbildning med inriktning på ekonomi och revision och som 
resulterat i en möjlighet att bli godkänd revisor. På Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i 
Umeå finns ca 55 % kvinnor, vilka är indelade i revisors- och redovisningsservicegruppen. 
Norberg är gift och har två barn som hon fått under sin långa karriär. 
 
Norberg valdes ut för intervju då hon besitter en statusfylld position inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers och därmed har ett väl utvecklat nätverk. 

5.8. Karina Folkesson – Regionchef Svenskt näringsl iv 

 
Karina Folkesson är 51 år gammal och är sedan början av år 2007 regionchef för Svenskt 
Näringsliv där hon arbetar med opinionsbildning i näringslivsfrågor. I sitt arbete träffar hon 
medlemsföretag, politiker, tjänstemän och arbetar för bättre företagsklimat. Folkesson sitter 
även med i fotbollsklubben Umeå IK: s styrelse. Folkesson fick sina barn under sitt klättrande 
i karriären. 
 
Karina Folkesson valdes ut för intervju då hon är engagerad inom många områden och 
därmed anses ha ett brett nätverk. 

5.9. Organiserade nätverk i Umeå 

Ett organiserat nätverk uppstår genom att en eller flera initiativtagare anser att det finns ett 
behov, varpå nätverket skapas inom det aktuella problemområdet. Organiserade nätverk är 
ofta formaliserade och har styrda medlemskap, vilket innefattar att dessa nätverk är 
intresseinriktade eller yrkesmässigt inriktade och ofta har en avgift som inträdeskrav. 
Nätverken styrs överlag av en ledare med en styrelse eller ett kansli och efter en 
regeluppsättning. För att organisationen ska bli resultatrik krävs det att målsättningarna 
uppfylls, att det sker ett utbyte mellan medlemmarna och att de informella kontakterna 
används effektivt.91 
 

                                                
91 Johny Alm, Nätverksguiden, (Kristianstads Boktryckeri AB 1996), 159 
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5.9.1.1. Rotary 

Rotary International är den allra första organisationen för serviceklubbar och grundades år 
1905 i USA. Klubben har ca 1.2 miljoner medlemmar med varierande akademiska 
erfarenheter och utbildningar. Rotarys medlemmar främjar bland annat yrkes- och 
karriärutveckling samt uppmuntrar i god etik. Nätverket är spritt i över 200 länder och har ca 
32 000 medlemmar.92 Könsfördelningen mellan de medlemmar som finns i Sverige är 
övervägande män, då 81 % är män och 19 % är kvinnor. Rotary finns som fem klubbar i 
Umeå och representeras av olika yrkesgrupper. De fem klubbarna har möten en gång i veckan 
där föreläsare bjuds in för att förmedla kunskap inom olika kompetensområden och för att ge 
upphov till förverkligande av drömmar och karriärutveckling. Klubbarna i Umeå har 
sammanlagt 358 medlemmar och för att ha möjlighet att bli medlem ska personen ifråga bli 
invald.93 

5.9.1.2. Orkan 

Orkan var ett nätverk för kvinnliga företagare i Umeå. Det grundades av engagerade 
företagande kvinnor i Umeå, men efter bristande intresse från de ca 100 medlemmarna, lades 
verksamheten ner år 2002. 
 
 

                                                
92 http://www.rotary.org/sv/AboutUs/RotaryInternational/Pages/ridefault.aspx 
93 http://www.rotary.se 
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6. INTERVJUER 
 
Detta kapitel syftar till att beskriva de åsikter respondenterna har gällande sociala 
nätverk och ledarskapsfrågor. Dessa åsikter och redogörelser tas sedan med till nästa 
kapitel där de analyseras. 

6.1. Kvinnliga och manliga chefers skillnader i bet eenden  

Lena Andersson Skog  menar på att hon inte kan se några påtagliga skillnader i beteenden 
gällande manliga respektive kvinnliga chefer. Hon talar då ifrån sina erfarenheter från 
universitets- och ledningsnivå. En del kvinnor anser hon dock kan ha lättare för att ta samtal 
och hantera konflikter som rör personliga förhållanden. Gällande beslutsfattande kan hon 
dock inte se någon som helst skillnad.   
 
Anna Olofsson säger sig ha för lite kunskap om manliga och kvinnliga chefer för att svara 
på om det finns några påtagliga skillnader. Olofsson menar på att hon ogillar att prata vad som 
ska vara manligt respektive kvinnligt, då det finns så pass mycket som förenar kvinnor och 
män beteendemässigt. Det finns många andra faktorer förutom kön som spelar in gällande 
chefskap, främst hur förhållande mellan människor är. T.ex. generation och personlighetstyp 
spelar in, därav anser hon sig inte kunna svara på om det finns några påtagliga skillnader. 
 
Sara von Ahn anser sig ha för lite erfarenhet av kvinnliga och manliga chefer för att kunna 
svara på frågeställningen. 
 
Eva Lodell tycker att det är svårt att svara på. Hon arbetar inom en mansdominerad bransch 
och träffar då mest män. Hon anser att det finns många bra exempel på både bra och dåliga 
kvinnliga respektive manliga ledare, vilket gör det svårt att generalisera. Kvinnor anses vara 
mjukare och män förutsätter saker och ting och kör på, dock anser Lodell att det är svårt att 
säga att det verkligen fungerar så i praktiken. 
 
Helen Strömberg anser att det inte är könet som ska fokuseras på gällande beteende, utan 
individers olika egenskaper och personligheter. 
 
Helen Sundström Hetta menar på att det inte finns några påtagliga skillnader som kan 
hänföras till kön. En chefs beteende måste anpassas utefter olika situationer som uppkommer. 
 
Marina Norberg  anser att det finns skillnader i ett chefskap men att dessa skillnader beror 
på personlighet hos människor och inte kön. Norberg säger att kvinnor anses ha en mjukare 
sida och är mer lyhörda än män. Dock kan hon inte säga att det finns generella skillnader 
gällande kvinnor och män och deras beteenden. Norberg vill inte ta avstånd från den 
forskning som finns på området, men påpekar att det är en viss skillnad på teori och praktik. 
Det finns enligt Norberg, kvinnor som tänker igenom beslut mer noggrant och vill förankra 
det i något, samtidigt som det finns män som fattar snabba beslut, men det finns inget som 
säger att det är så i alla fall. Det är även mer accepterat att män säger ifrån och är bestämda 
medan kvinnor får stämpeln att vara häxa om de är för bestämda, även fast Norberg själv inte 
råkat ut för detta scenario.   
 
Karina Folkesson anser att det är större skillnader mellan individer än mellan kön. 
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6.2. Ledarutbildningens betydelse för nätverkande  

Lena Andersson Skog är av åsikten att det är bra att gå på ledarskapsutbildningar både i 
den yrkesmässiga världen men även privat. Andersson Skog menar på att det är viktigt och 
konstruktivt, att lära sig bygga verksamhet och se helheter och arbeta med andras individuella 
utvecklingar på olika sätt och därmed utveckla ett nätverkande mellan grupper. Detta  
möjliggörs genom den bredd det innebär att gå ledarskapskurser i olika sammanhang. Dock 
ser Andersson Skog ett problem i att det lätt kan bli rundgång, att samma saker nämns vid 
nätverkandet, även då det sker i skilda sammanhang.  
 
Anna Olofsson anser att de ledarutbildningar hon deltagit i både privat och yrkesmässigt 
har gjort henne till en bättre ledare. Hon menar på att det finns flera bidragande faktorer som 
har betydelse för hur en ledare agerar. Bland annat gäller det hur ledaren förhåller sig till 
andra människor men det beror även på ålder, generation och värderingar. Hon framhåller att 
det är mycket mer som förenar kvinnliga och manliga ledare än vad som skiljer dem åt. Hon 
menar även på att ett bättre ledarskap leder till bättre självförtroende. 
 
Sara von Ahn har inte aktivt deltagit i någon ledarutbildning, vare sig på fritiden eller 
yrkesmässigt. Hon anser inte att det har varit någon nödvändighet för henne eftersom hon 
arbetar med så få anställda och därmed har en nära kontakt med dessa och kan kommunicera 
på ett bra sätt. 
 
Eva Lodell anser att det är viktigt att utbilda sig som ledare kontinuerligt för att hänga med i 
utvecklingen inom branschen men även för att utveckla och utbilda sig som individ både 
yrkesmässigt och privat. Lodell anser det betydelsefullt att engagera sig och gå utbildningar 
då dessa kan leda till utvecklande av nätverk efter utbildningens slut och därmed koppla 
samman likasinnade individer till ett utvecklande nätverkande. 
 
Helen Strömberg har deltagit i flera ledarutbildningar, de flesta utanför universitetsvärlden. 
Hon anser att det har bidragit till att hon är en bättre ledare idag. Då ledarskapet ständigt 
förändras anser hon att dagens ledarskapsutbildningar borde innehålla en större bredd inom 
t.ex. genusförhållanden, etnicitetsförhållanden och sociala situationer. Hon menar på att 
ledarskap oftast utgår ifrån maskulinitets värderingar hur en ledare är, dock skiljer sig 
verkligheten ifrån dessa värderingar. Ett bra ledarskap bygger enligt Strömberg på god 
människokännedom om människors olika sociala förhållanden och rättigheter. Hon anser att 
ledarutbildningar spelar en viktig roll för klättrandet på karriärstegen. 
 
Helen Sundström Hetta har aktivt deltagit i ett flertal olika ledarskapsutbildningar, bland 
annat ledarutvecklingsprogram och andra utvecklingsprogram under hennes yrkesverksamma 
karriär, vilket gör att hon anser att dessa program skapat kontakter och utvecklat nätverk för 
hennes del.  Hon anser att utbildningarna har gjort henne till en bättre ledare, men att vara en 
ledare är en personlighetsfråga, att lära känna sig själv. Hon kan inte se någon skillnad på 
kvinnligt och manligt ledarskap utan anser att nätverkande gällande ledarskap egentligen till 
störst del hänger på de preferenser som finns. Män och kvinnor är i grunden lika, varpå 
nätverkande och ledarskap hänförs till vissa typer av människor, oberoende av kön.  
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KPMG:s organisation är fördelad ungefär jämnt mellan kvinnor och män längre ner i 
organisationen medan toppen av organisationen till en övervägande majoritet består av män. 
Denna snedfördelning beror enligt Sundström Hetta på att det tidigare inte tagits in lika 
många kvinnor i organisationen, men att det idag finns en ökad tillväxt gällande kvinnor som 
är på väg att klättra i karriären. Hon menar på att de anställda i organisationer aktivt bör 
medverka i ledarskapsutbildningar för öppnande av dörrar och bildande av nya kontaktnät och 
nätverk. 
   
Sundström Hetta vill poängtera att det inte alltid är optimalt att sträva efter ett chefskap då 
detta kräver mycket av personen i fråga, det kostar att ligga i toppen och det krävs många 
försakningar för att klättra uppåt på karriärsstegen. Därmed kan nätverkens betydelse 
ifrågasättas till viss grad då det för alla individer inte alltid är att eftersträva att befinna sig på 
toppen.  
 
Marina Norberg anser att ledarutbildningar är bra för nätverkande. Norberg har gått ett 
flertal utbildningar internt inom företaget, dock har hon inte gått några ledarutbildningar på 
fritiden men anser att hon haft en förmån genom att få göra det genom sitt yrke. Hon anser att 
hon genom dessa utbildningar blivit en bättre ledare. 
 
Karina Folkesson  anser att ledarutbildningar i högsta grad kan påverka nätverkande. Hon 
syftar detta till att om folk ser en som igenkännande, skapar det allianser vilka kan vara till 
stor nytta. 

6.3. Blake & Moutons ledarskapsmodell  

Lena Andersson Skog  anser att hon är en ledare som gärna vill framhålla både uppgiften 
och de människor som arbetar för att uppgiften ska bli gjord på ett optimalt sätt. Andersson 
Skog menar på att hennes ledarskap förhåller sig till position 7.7 i Blake och Moutons 
ledarskapsmodell, detta då Andersson Skog hävdar att det inte finns något perfekt ledarskap. 
 
Anna Olofsson menar på att hon har olika roller beroende på arbetsuppdrag och kan 
därmed inte redogöra för sitt ledarskap generellt i modellen då det skiljer sig så pass mycket 
beroende på situationen och de arbetsuppgifter som hon för tillfället har. Dock använder hon 
sig av ett mer auktoritärt än eftergivet ledarskap överlag. 
 
Sara von Ahn menar på att det är svårt att svara på eftersom hon bara har en anställd och att 
de jobbar så pass nära varandra. Hon menar på att det för henne och företaget är viktigt att få 
in pengar så att den ekonomiska biten inte ska ställa till bekymmer. En plats nära 4.4 
beskriver hon som mest instämmande gällande hennes ledarskap och hon framhåller att 
hennes ledarskap inte skulle passa på ett större företag med fler anställda. 
 
Eva Lodell säger att hon som ledare gärna vill ha med människorna runtomkring samtidigt 
som uppgiften ska lösas och förhåller sig till position 5.5 i modellen. Detta då Lodell inte vill 
hänföra sitt ledarskap som auktoritärt utan att människorna ska må bra som utgör arbetet. Det 
är roligt att som ledare lära känna folk och att få de att dra åt samma håll gällande en uppgift. 
 
Helen Strömberg anser att hon har ett integrerat chefskap med kompromissinriktning. Hon 
vill integrera samtidigt som människorna intresserar. Hon menar på att om hon skulle lägga 
sig högre upp på skalan intresse för människor skulle det visa på för lite professionalitet och 
fokus. En placering nära 7.7 anser hon spegla hennes ledarskap bäst. 
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Helen Sundström Hetta menar på att det krävs olika ledarskap beroende på vilken 
position i karriären en individ befinner sig. I den organisation hon arbetar idag krävs ett 
ledarskap som får med sig medarbetarna mot ett gemensamt mål, detta då medarbetarna är 
välutbildade och vet vad som gäller. En placering kring 2.6 beskriver denna typ av ledarskap 
som sätter riktningen för vad som ska utföras. Tidigare arbetade Sundström Hetta med 
individer vilka inte besatt den utbildning som dagens medarbetare gör, vilket medförde ett 
mer auktoritärt ledarskap, mer kommandoinriktat vilket medför en placering kring 7.3. Då 
Sundström Hetta arbetat som chef under längre tid i olika organisationer anser hon det vara av 
yttersta vikt att utveckla sitt ledarskap och göra det anpassningsbart. En individ utvecklas hela 
tiden och det är viktigt att som kvinna våga säga ifrån och inte vara rädd för att hantera 
konflikter. 
 
Marina Norberg anser att ledaryrket syftar till att försöka hålla samman arbetsgruppen och 
försöka styra dem mot ett gemensamt mål. Detta görs för att hålla dessa arbetsgrupper inom 
vissa gränser men även för att ge utrymme för frihet inom vissa ramar.  Norberg placerar sig 
på en position mellan 5.5 och 9.1, då hon anser att både människor och uppgifter är viktiga att 
ta hänsyn till, dock är det viktigt att en uppgift blir löst.   
 
Karina Folkesson vill hänföra sitt ledarskap till ett område mellan 5.5 och 9.1, vilket hon 
menar på är ett ledarskap där det är av yttersta vikt att fokusera på den uppgift som skall 
utföras, men att det är viktigt att individerna som utför uppgiften är tillfredsställda gällande 
det jobb som utförs. 

6.4. Sociala nätverks betydelse i början av karriär en 

Lena Andersson Skog menar på att det är bra att ha nätverk oberoende på var individen 
befinner sig i karriären. 
 
Anna Olofsson menar på att det är viktigt att ta hjälp av sociala nätverk i det inledande 
skedet av karriären. Hon har själv erfarenhet av detta då hon i nystarten av sitt företag Analys 
AB år 1998 kontaktades av en svensk ledande marknadsförare som erbjöd sina tjänster och 
ville agera som coach åt henne. Denna marknadsförare hjälpte Olofsson att etablera sig, dock 
minskade hans intresse då denna begynnande fas övergått till en mer stabil tillvaro inom 
området.  Olofsson anser att det är av stor vikt att ha en mentor som kan hjälpa och stötta då 
karriären är i tidigt skede, detta för att bredda kontaktnätet. 
 
Sara von Ahn  anser att sociala nätverk är som viktigast då en individ strävar efter att uppnå 
ett mål. På vägen mot detta mål är det av stor vikt att ha hjälp av andra människor för att 
kunna uppnå det som från början eftersträvades. von Ahn anser att det för hennes del varit 
viktigt i ett inledande skede att söka kontakter och aktivt medverka i olika former av nätverk. 
Hon menar på att det i praktiken är omöjligt att ta sig framåt och uppåt utan hjälp av andra 
människor. von Ahn har lyckats uppnå de mål hon eftersträvat med god hjälp av en mentor 
under en period i hennes liv. Denna mentor arbetade som lärare på universitet och hjälpte 
henne med konkreta tips på hur hon skulle fortgå i sin process för att uppnå ett klättrande i 
karriären.  
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Eva Lodell tycker att det är oerhört viktigt att använda sig av, och vara medlem i, så många 
nätverk som möjligt i början av karriären. Den största anledningen är att bli synliggjord för 
andra och därmed synliggöra den kompetens som individen besitter men även att visa 
människan som finns. Med hjälp av nätverk finns det möjlighet att få en push framåt och 
därmed ytterligare kunna bli synliggjord och få kontakt med andra ledare i liknande bransch. 
  
Helen Strömberg anser att de sociala nätverken är oerhört viktiga, då de skapar 
förutsättningar för alla sorters människor i olika situationer. De sociala nätverken skapar 
incitament till att hjälpa individer till att våga stå på egna ben. Hon menar på att dessa 
incitament skapas genom att stärka de svaga människorna och avdramatisera de individer med 
en översittaraktig karaktär, detta för att kunna inse att alla människor ska kunna ha likvärdiga 
förutsättningar. Vidare framhåller hon att väl fungerande nätverk främjar professionalitet och 
håller tillbaka den personliga prägel som eventuellt kan göra negativa avtryck inom det 
berörda området. 
 
Strömberg anser att det är viktigt att i början av karriären ha kontakter som kan hjälpa till att 
utveckla de sociala nätverken. Hon har egen erfarenhet av detta då de två handledare hon hade 
under sin doktorandtid, båda ställde upp i bland annat början av hennes karriär och agerade 
som mentorer åt henne och därmed hjälpte henne att utveckla de sociala nätverken. 
 
Helen Sundström Hetta anser att det är viktigt med nätverk i de flesta sammanhang. 
Gäller det en fråga, ta sig fram eller att driva ett projekt framåt, är det alltid bra att göra det 
med hjälp av nätverk. Hon menar på att de sociala nätverken i början kan vara en biljett till ett 
eftertraktat arbete som inte funnits något kännedom till om inte det sociala nätverket hade 
använts. Hon tror att det är lättare att rekrytera en person som inom sammanhanget är känd av 
andra, än någon som inte är det.  
 
Marina Norberg säger att hon önskar att hon i ett tidigt skede av karriären, insett vilken stor 
betydelse det sociala nätverket har i början av karriären. Norberg menar på att hon då hade 
valt att nätverka mer aktivt. Nyrekryterad personal idag inser hur pass viktigt det är med 
fungerande nätverk. Att som nyanställd börja arbeta med nätverk ger en bra plattform när den 
kvalificerade tjänsten erhållits.  
 
Norberg har inte haft någon mentor i början av karriären, däremot har hon under de senaste 
åren haft en mentor att få stöd av, vilket ingått som ett steg i företagets målsättning att öka 
antalet kvinnliga ledare. Det kvinnliga mentorprogrammet startade för ett och ett halvt år 
sedan och har inneburit att anställda fått en extern mentor under ett års tid men även en intern 
coach. När Norberg blev erbjuden ett arbete som chef i detta skede av karriären, var det 
värdefullt att i ha tillgång till en mentor. Norbergs mentor har på grund av sin gedigna 
erfarenhet gällande ledarskap, starkt bidragit till att sätta fokus på detta och därmed hjälpt 
Norberg framåt gällande synen på ledarskap och chefskap. 
 
Karina Folkesson menar på att det är oerhört viktigt att bygga upp nätverk i början av 
karriären. Detta då nätverken kan agera som tipsare, dörröppnare och stödjare. 

6.5. Sociala nätverks betydelse under karriären  

Lena Andersson Skog arbetar utifrån olika nätverk och tycker att det är viktigt att 
använda sig av nätverk under karriären. 
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Anna Olofsson har i olika sammanhang under karriären medverkat i olika nätverk, både 
kvinnliga och blandade nätverk och anser att de har stor betydelse för den fortsatta karriären. 
 
Sara von Ahn menar på att hennes bransch är så pass specifik, att det är komplicerat att ha 
någon att bolla idéer med i Umeå, då det endast finns en pantbank i detta geografiska område. 
Dock anser hon att det är viktigt att utnyttja organiserade nätverk under karriären för att kunna 
marknadsföra sig själv och därmed öka intresset för henne som person och hennes 
verksamhet. 
 
Eva Lodell menar på att det är lika viktigt att ha ett stort och väl fungerande nätverk under 
karriären som att ha det i början av karriären. Saker och ting förändras hela tiden och det är 
viktigt att följa med i utvecklingen. Att aktiv vara medlem i nätverk och använda sig av dessa 
för fram personen och är utvecklande som människa. 
 
Helen Strömberg anser att alla individer behöver nätverk under det arbetsverksamma liv 
för att hela tiden utvecklas som person. Inom universitetet behövs ständigt väl fungerande 
nätverk då detta är ett område där t.ex. forskningsanslag ska utdelas eller styrelseposter ska 
tillsättas inom universitetsledningen. Universitetsvärlden består av en trappa uppåt där varje 
trappsteg uppnås genom ett väl fungerande nätverk med människor i olika skeden av 
karriären. Alla människor är beroende av nätverk för att kunna utvecklas i karriären.  
 
Strömberg menar även på att människor som från början av karriären haft mentorer som 
bidragit till ett igångsättande av klättrande på karriärsstegen, och som sedan fortsätter att 
använda sig av dessa mentorer, utvecklar ett förtroende gentemot mentorn vilket bidrar starkt 
till en större förståelse för t.ex. kvinnor som har ett behov att stanna hemma med sjukt barn, 
men även för individer som i det dagliga livet brottas med besvärliga situationer. Genom att 
bibehålla en bra relation till dessa mentorer bevaras de sociala nätverken som finns och ger 
även hjälp till att utveckla nya nätverk då mentorerna är väl insatta i individens beteende. 
Genom att behålla de kontaktnät som finns och utveckla nya kontaktnät, främjar det ett 
fortsatt nätverkande och utgör ökade chanser till att klättra på karriärsstegen. 
 
Helen Sundström Hetta menar på att hon har haft nytta av sitt sociala nätverk då personer 
som hon mött under sitt yrkesliv har använts som referenser då hon sökt nya jobb, och därmed 
haft en betydande roll för hennes karriärklättrande. 
 
Marina Norberg menar på att de sociala nätverken är viktiga genom hela arbetslivet. När 
väl nätverken är upparbetade, krävs det mindre energi och tid att hålla dem levande än att 
arbeta upp nya nätverk. Det är oerhört tidskrävande att bygga upp kontakter och relationer, 
och det kräver att kontakten hålls frekvent i början för att inte ebba ut med tiden. Norberg 
anser att hon aldrig kan bli klar med nätverkande, då det är relationer som måste underhållas 
för att vara levande. 
 
Karina Folkesson anser att nätverken har stor betydelse under karriären då nätverken alltid 
kan öppna dörrar för individer och ge chanser som inte kunnats få utan nätverk och 
kontaktnät. 

6.6. Sociala nätverks betydelse för öppnande av dör rar  

Lena Andersson Skog upplever att sociala nätverk mycket väl kan öppna dörrar, dock har 
det för Andersson Skogs del inte varit en avgörande faktor då hon avancerat i karriären.  
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Anna Olofsson menar att det sociala nätverket har stor betydelse när det gäller öppnandet 
av dörrar, både i det yrkesmässiga livet men även i det privata. Hennes idag väl fungerande 
kontaktnät öppnar idag fortfarande dörrar då hon i olika sammanhang vet vilka hon kan 
kontakta och få råd och lösningar av. Detta kontaktnät har skapats under lång tid och medfört 
att hon i branschen är välkänd av många. 
 
Sara von Ahn  anser att de sociala nätverken tveklöst har öppnat dörrar för henne och 
hennes verksamhet. Detta har visat sig främst genom att hennes medverkande i ett stort 
organiserat nätverk bidragit till att få kontakt med en oerhört erfaren pensionerade kreditchef, 
som i dagsläget är till stor hjälp vid hennes bankförhandlingar och adjungerad i Pantbanken 
AB:s styrelse. Detta engagemang från hans sida hade inte varit möjligt utan hjälp av det 
sociala nätverket. 
 
Eva Lodell är övertygad om att de sociala nätverken starkt bidrar till öppnande av dörrar 
karriärmässigt. Bidragande faktorer är att de sociala nätverken ökar kundkretsen och de 
yrkesmässiga relationerna med kunderna. På det privata planet påverkas öppnande av dörrar 
av sociala nätverk och kan bidra till en social plattform att utgå ifrån, som med tiden kan bidra 
till utvecklande av nya kontakter. 
 
Helen Strömberg menar på att det sociala nätverket öppnat dörrar för henne i många 
sammanhang. Likväl anser hon att hon själv med sitt ledarskap och agerande, öppnat dörrar 
för andra i olika nätverkande sammanhang. 
 
Helen Sundström Hetta anser att både män och kvinnor i hennes sociala nätverk öppnat 
dörrar för henne i arbetslivet. 
 
Marina Norberg  anser att det sociala nätverket har kunnat öppna dörrar för henne. 
Intressenterna i ett företag är i högsta grad viktiga för att kunna fortgå. Det är därför viktigt att 
vara aktiv genom att delta i olika seminarium, jubileum och andra diverse sociala aktiviteter 
för att synas och höras. 
 
Karina Folkesson säger att de sociala nätverken öppnar dörrar under hela karriären och på 
så sätt ökat hennes kontaktnät och att hon själv bidragit till öppnande av dörrar för andra. 

6.7. Sociala nätverks betydelse för dagens position  i karriären  

Lena Andersson Skog menar på att det i akademins värld är svårt att avancera 
karriärmässigt genom sociala nätverk, det är mer påtagligt utanför akademin. Dagens position 
är uppnådd på grund av egna drivkrafter men givetvis finns det en påverkan på det viset att 
nätverk bestående av män kvinnor tillsammans påverkar och formar en människas beteende 
och på så vis spelar det sociala nätverket en roll i klättrandet i karriären. 
 
Anna Olofsson anser att hon är en nätverkande person då hon gärna fungerar som en nod i 
nätverken och därmed kan koppla ihop människor. Hon menar på att kontakter är en av de få 
saker som kan skänkas bort till andra men ändå bibehållas av individen själv. Det breda och 
stora kontaktnät hon idag anser sig inneha, har varit mycket betydelsefullt i många 
sammanhang och till stor del bidragit att hon besitter den position hon gör idag.  
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Sara von Ahn uppger att hennes sociala nätverk förändrats oerhört under de tio år hon har 
varit i branschen. Det kontaktnät hon idag innehar består nästan enbart av branschfolk och kan 
således bidra till att hon kan få utbyta idéer och problemställningar med andra med liknande 
kunskaper inom branschen. De sociala nätverken har således bidragit till den position hon har 
idag med den hjälp hon fått utifrån. Hon menar på att företaget aldrig gått bättre än när hon 
slutade delta i organiserade nätverk, dock anser von Ahn att hon idag uppnått den position 
hon vill ha och därmed inte har anledning att utöva ett lika stort engagemang gällande 
nätverkande, men andra individer som vill fortsätta klättra i karriären har oerhörd hjälp av att 
engagera sig i nätverk av olika slag. 

 
Eva Lodell uppger att de sociala nätverken utan tvekan har bidragit till den position hon 
besitter idag som VD för Bäcklunds genom de kontakter nätverk faktiskt bidrar med. 
 
Helen Strömberg  anser att det är komplicerat att avgöra hur pass stor del de sociala har i att 
hon förfogar över den position hon innehar idag. Den studierektorspost som hon idag innehar 
är ett resultat av en förfrågan från prefekten, vilket innebär att det i grund och botten finns ett 
förtroende för henne som person och ledare. Detta menar hon på till viss del är ett resultat av 
det sociala nätverket. Hon menar även på att hennes prefektskap tillkommit som ett resultat av 
det sociala nätverket då denna titel väljs av personalen. 
 
Helen Sundström Hetta anser att de sociala nätverken till stor del haft betydelse för de 
olika positioner hon innehaft under sitt yrkesverksamma liv. Detta menar hon på är ett resultat 
av att de sociala nätverken gett utomstående i branschen en inblick i hennes yrkesroll och 
därmed sett hennes kunnande och kapacitet. Det arbete Sundström Hetta innehar idag har hon 
erhållit på grund av sin välkända yrkesroll och sociala nätverk då hon utan formell ansökan 
fick tjänsten. Dock poängterar Sundström Hetta att det är minst lika viktigt att utåt presentera 
en positiv bild av sig själv, som att använda sig av nätverk.  
 
Marina Norberg menar på att hon fått ett stort stöd hemifrån vilket varit väldigt 
betydelsefullt för den position hon idag innehar. För att nå chefspositioner är de interna 
nätverken i organisationen av stor vikt, då dessa är relationer som byggs upp genom åren i och 
med arbeten över regiongränser. Den tjänst Norberg idag besitter har hon fått genom 
rekommendationer från medarbetare inom organisationen, men även genom att själv ha en 
strävan av att vilja lyckas. 
 
Karina Folkesson anser att det sociala nätverket delvis haft en inverkan för den position 
hon innehar idag, vilket beror på att hon anser att skilda personer stöttat henne. 

6.8. Kvinnliga nätverks inverkan på karriärklättran det  

Lena Andersson Skog anser att nätverk överlag har en påverkan på karriärklättrandet. 
 
Anna Olofsson anser att hennes arbete med att främja kvinnors nätverkande har varit 
betydelsefullt för många inklusive henne själv, bland annat då hon var initiativtagare till ett 
kvinnligt nätverk vid namn Toppnamn.nu vilket blev oerhört uppskattat och framgångsrikt. 
Hon menar på att hennes engagemang för att skapa en databas där kvinnor som var beredda 
att ställa sin kompetens till förfogande och göra sig sökbara, starkt bidragit till att öppna 
dörrar och ge många kvinnor utökade sociala nätverk inom olika branscher.  Olofssons 
intresse för den kvinnliga föreningen Orkan har också varit en bidragande del för att främja 
karriärklättrande. 
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Sara von Ahn anser att det för hennes del i högsta grad varit betydelsefullt att medverka i 
ett kvinnligt nätverk. Hon anser att det varit angeläget då dessa kvinnliga nätverk har varit en 
plats där hon kunnat identifiera sig, eftersom ingen i henne släkt haft någon erfarenhet av 
företagande eller organiserade nätverk. Hon upplever att det kvinnliga nätverket var ett socialt 
nätverk som drev henne framåt, dock vill hon inte framhäva att det kvinnliga nätverket varit 
den största bidragande faktorn till det karriärklättrande hon lyckats med. von Ahn menar på 
att det kvinnliga nätverket Orkan som bedrevs i Umeå fram till år 2002, gav möjligheter till 
att möta kvinnor i liknande situationer och att de på så sätt kunde hjälpa varandra genom att 
diskutera gemensamma problem som t.ex. frågor gällande försäkringsbolag och 
bankkontakter. Hon menar på att Orkan bidrog till att hon kunde erhålla större kunskap inom 
bland annat bokföring och marknadsföring, då det aktivt anordnades kurser och föreläsningar 
för medlemmarna med ekonomiskt stöd från EU.      
 
Eva Lodell säger att kvinnliga nätverk har varit viktigt för att kunna skapa kontakter med 
människor med liknande arbetsuppgifter. Detta för att kunna hitta likasinnade inom samma 
bransch som är övervägande manlig. Lodell anser att det är angeläget att som kvinna våga 
utveckla ett nätverk på ett sådant sätt som vad män gör då de t.ex. badar bastu eller ägnar sig 
åt sportaktiviteter tillsammans för att knyta kontakter. Det kvinnliga nätverk som Lodell var 
medskapare till i Jämtland, med ca 100 medlemmar, har påverkat och gett möjligheter till att 
utbyta tankar och erfarenheter som så småningom har varit en bidragande faktor till det 
klättrande i karriären som blivit. Det utbyte som skett skapar möjligheter till att öka 
självförtroendet och på så sätt intala sig som människa att ingenting är omöjligt. Samtidigt 
poängterar Lodell att det är av stor vikt att inte bara använda sig av nätverk som enbart 
omfattar kvinnor, det är bra att ha en blandning av människor för att kunna utbyta erfarenheter 
och kunskap över alla gränser. 
 
Helen Strömberg  har aktiv deltagit i olika kvinnliga nätverk under många år. Hon anser att 
det kvinnliga nätverk hon i början av 1990-talet medverkade i, som uppkom som ett resultat 
av att hon doktorerade, bidrog till att hon kunde stärka sig som individ och få känslan av att 
även kvinnor besitter kunnande. Då nätverket syftade till att få ett utbyte av erfarenheter och 
forskningsresultat kvinnor emellan, anser Strömberg att detta gav trygghet och självförtroende 
och skapade fortsättningar till att utvecklas och förstå att kvinnor kan prestera på samma nivå 
som män och därmed kunna lyckas i karriären. Inom ramen för studierektorsarbetet har det 
bildats informella kvinnogrupper, vilket Strömberg anser som ytterligare ett steg till att 
kvinnor visar på att de vill klättra i karriären. Hon hänför detta till att kvinnor som har sökt sig 
till varandra för att de har ett behov att samtala, utbyta erfarenheter och finna trygghet, på så 
sätt kan hitta en balans mellan det yrkesmässiga och privata livet. Strömberg framhåller att de 
kvinnliga nätverken indirekt hjälpt henne till den position hon har idag. Genom att stärka och 
stötta varandra har hon vågat ta steget och börjat klättra i karriären. 
 
Helen Sundström Hetta tror att kvinnliga nätverk kan ha inverkan på karriären. Hon har 
själv aktivt deltagit i det kvinnliga nätverket Orkan under ett knappt år efter en förfrågan från 
en medlem av nätverket. Dock anser inte Sundström Hetta att det kvinnliga nätverket haft 
någon påverkan på hennes karriär, däremot har hon under besvärligare perioder kunnat söka 
stöd hos det kvinnliga nätverket, vilket enligt henne är en av anledningarna till att medverka i 
kvinnliga nätverk. Det förekommer enligt Sundström Hetta sämre och bättre perioder under 
det yrkesverksamma livet, det kan då vara upplyftande att få delge den problematik och de 
frågor som finns, genom att resonera med andra i ett kvinnligt nätverk. 
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Marina Norberg är för tillfället inte medlem i något organiserat kvinnligt nätverk, men har 
varit aktiv i nätverket Orkan som inte längre existerar. Det främsta skälet till att Norberg 
engagerade sig i Orkan var behovet av att få utveckla nätverken, att vidga det externa 
nätverket för att bygga en egen plattform. Norberg klargör även att behovet av att träffa nya 
människor för att utveckla sin yrkesroll och att utvecklas som individ, också spelar en stor roll 
i sammanhanget. Norberg menar på att ambitionerna med nätverket Orkan var goda men att 
intresset inte fanns för att nätverket skulle kunna fortsätta existera. Norberg säger att det har 
gjorts försök till att starta någon form av kvinnligt nätverk på kontoret, men att inget 
långvarigt intresse har funnits. Norberg menar på att nätverken ger chansen att träffa nya 
människor och leder till nya kontakter, vilket är givande. 
 
Karina Folkesson säger att det helt beror på vilken inställning de enskilda kvinnorna har 
och vilken inställning dessa har som grupp. Det krävs oerhört mycket för att ett nätverk ska 
bidra till hjälp i karriärklättrandet. Styrkan blir större i ett nätverk med både kvinnor och män. 

6.9. Motsättningar på grund av kön vid nätverkande  

Lena Andersson Skog säger att det i vissa sammanhang givetvis märks att kvinnor stöter 
på motsättningar från män, speciellt i sällskap där majoriteten består av män. Kvinnor måste 
då hävda sig för att visa att de besitter den kunskap som behövs. 
 
Anna Olofsson anser att det är svårt att förhålla sig till denna frågeställning då hon inte 
själv kunnat uppleva hur det är att vara man. Vidare menar hon ändå att hon stött på olika 
former av härskartekniker som uppkommit i syfte att diskriminera. Dock anser hon att detta i 
vissa sammanhang kan vändas till en fördel i och med det sociala spel som råder. Som enda 
kvinna kan det vara fördelaktigt att spela på sin kvinnlighet och utge sig för att vara sårbar för 
att erhålla förmåner. Hon menar på att det i det långa loppet är viktigt att fokusera på vad 
individen kan åstadkomma och på vilket sätt det ska åstadkommas.  Olofsson framhåller att 
det finns motsättningar män emellan och kvinnor emellan och att detta inte ska hänföras till 
ett visst kön, utan istället ett visst beteende. Hon säger att kvinnor självklart måste arbeta för 
att få sin plats men att det gäller alla, då det förekommer diskriminering i alla möjliga former 
och fokus måste ligga på att lära sig spelreglerna. 
 
Sara von Ahn anser inte att hon stött på motsättningar på grund av att hon är kvinna, istället 
säger hon sig ha fått stöd hela vägen från både män och kvinnor. Hon belyser att det är 
personligheten och inte könet som har betydelse för hur bemötande, i alla fall är fallet så i 
hennes bransch som är övervägande mansdominerad. Hon upplever det som att männen i 
hennes bransch inte förväntat sig att en ung kvinna skall våga stå upp i en så udda 
verksamhet, vilket gjort hennes etablering intressant och inte konkurrerande. Hon anser att det 
varit en oerhörd trygghet att som 25- årig kvinna bli så väl bemött av t.ex. en bank då det enda 
hon i det begynnande skedet kunde uppvisa som säkerhet var en trampcykel. 
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Eva Lodell uppger att det ofta förekommer situationer då kvinnor måste yttra sig och vara 
lite bättre för att få att bli accepterade av män. Detta är vanligt förekommande vid 
styrelseuppdrag då majoriteten i styrelsen är män. Det finns mönster som visar att män har en 
benägenhet att bekräfta och förtydliga varandra på ett sätt som inte kvinnor gör i samma 
situation. Det finns en outtalad lag om att kvinnor måste våga visa framfötterna och vara lite 
duktigare än vad männen är, vilket försätter kvinnor i en position som är svår at ta sig ur. En 
bidragande faktor är att männen håller varandra bakom ryggen och styrker varandra. En annan 
bidragande faktor är att kvinnor själva känner att de är tvungna att hävda sig. Många gånger 
på grund av det bristande självförtroende som kvinnorna uppvisar i grupper med en majoritet 
av män. Detta medför en önskan om att kvinnor i större utsträckning bör ha kvinnliga 
förebilder. 
 
Helen Strömberg anser att hon under den första tiden som studierektor blev ifrågasatt om 
sitt sätt att se på sitt ledarskap och sitt förhållande till lärargruppen, främst av män. Hon 
menar dock på att hon idag byggt upp en auktoritet vilken starkt bidrar till att manliga 
kollegor uppfattar henne som en trovärdig person. Dock har hon haft kvinnliga förebilder som 
hon utgått ifrån. 
 
Helen Sundström Hetta medger att det överlag finns en benägenhet att kvinnor måste 
hävda sig då det gäller högre positioner, då kvinnorna i regel måste vara mer kvalificerade än 
männen för att erhålla en befattning som efterlyses av både en man och kvinna. Därmed anser 
hon att de kvinnor som idag kommer uppåt i karriären i regel är mer kompetenta än män. 
Problematiken som hon kan se är att män utövar nätverk med andra män, och släpper inte 
gärna in kvinnor i dessa nätverk. Män söker män som ingår i deras preferenser, det vill säga 
liknar de själva personlighetsmässigt och ledarskapsmässigt. Tyvärr medför detta en 
problematik som är svår att hantera vid nätverkande. Sundström Hetta efterlyser att få in fler 
kvinnor underifrån i organisationen för att på så sätt få en uppblandning av de sociala nätverk 
som finns. Då det finns övervägande män i organisationer tyr dessa sig till varandra och 
släpper därmed inte in de få kvinnor som finns. 
 
Marina Norberg upplever att hon stött på motsättningar av män när hon var yngre i den 
bemärkelsen att hon kände ett behov av att behöva hävda sig. Dessa motsättningar visade sig 
främst då Norberg var på uppdrag med en manlig kollega och ledningen oftast till vände sig 
den manliga kollegan. Norberg menar på att hon i det skedet var tvungen att hävda sig för att 
kunna visa framfötterna och erhålla en acceptans. Norberg anser att det idag inte märks 
skillnader mellan kön lika tydligt, men har svårt att se om det är på grund av hennes 
personliga förändringar eller om det är samhället förändringar som gjort att det blivit så. Dock 
hoppas hon på att det är det sistnämnda.  
 
Karina Folkesson menar på att det finns motsättningar överallt, detta gäller även vid 
nätverkande. Det är svårt att få en bra kombination mellan män och kvinnor i vissa nätverk 
inom vissa branscher. 

6.10. Organiserade och oorganiserade nätverk  

Lena Andersson Skog uppger att hon inte är medlem i något organiserat kvinnligt 
nätverk, dock är hon medlem i ett oorganiserat kvinnligt nätverk där medlemmarna strävar 
efter att framhålla kvinnor mer i arbetet och att kvinnor ska bli mer accepterade som ledare. 
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Anna Olofsson anser att Rotarys grundidé är bra och att nätverket har en väl fungerande 
organisation, dock har hon inte möjlighet idag att rent tidsmässigt aktiv delta i nätverket. I de 
nätverk Olofsson engagerar sig idag är majoriteten män beroende på att de flesta kontakter 
hon idag har, är ledningsgrupper vilka överlag domineras av män. Hon anser sig ha stora och 
breda organiserade och oorganiserade nätverk. 
 
Sara von Ahn menar på att hennes medlemskap i det organiserade nätverket Rotary har lett 
till många kontakter. Ur marknadsföringssynpunkt har det varit bra för henne, då detta är ett 
seriöst nätverk vilket representeras av utvalda individer från olika yrkesgrupper. Hon anser att 
Rotarys höga grav gällande bland annat formalia och presidenter, starkt bidragit till att hon 
fått de rätta kontakterna. Detta nätverk har även gett henne möjlighet att presentera sitt företag 
ur en positiv synvinkel och därmed gett upphov till att bättra på det dåliga rykte företaget 
hade innan hon tog det i sin besittning. Dock vill hon framhäva att oorganiserade nätverk 
också spelar sin roll i sammanhanget i och med att dessa kan marknadsföra och ge bättre rykte 
åt ett företag. 
 
Eva Lodell anser att det är bra att ha både organiserade och oorganiserade nätverk. Lodell är 
bland annat med i nätverket Rotary i Umeå, men även i ett nätverk som arrangerats av ett 
antal ledare. Rotary består av en blandning av skilda branscher och människor som har 
varierande yrkesroller. Nätverket har med tiden utvecklat en bra fördelning mellan män och 
kvinnor. Det andra nätverket har sammankomster varannan månad där det bland annat hålls 
seminarier och erfarenheter utbyts mellan medlemmarna. Där diskuteras även möjligheter och 
problematik inom vissa områden och tillsammans arbetas användbara lösningar fram som kan 
lösa den problematik som kan uppstå. Lodell menar dock att det är minst lika viktigt, om inte i 
vissa avseenden viktigare, att ha oorganiserade sociala nätverk, då saker och ting i livet 
ständigt förändras. Det kan då vara givande att tillsammans med vänner diskutera lösningar 
vilket kan vara utvecklande för individen både i det yrkesmässiga och privata livet. 
 
Helen Strömberg anser att nätverk överlag är viktigt då hon utgår från livsfilosofin att en 
individ är svag om den är ensam. Hon vill framhålla att de spontana nätverken är viktigast, då 
dessa skapas utifrån ett behov som människor har av att mötas. Hennes erfarenhet säger också 
att dessa nätverk har en längre livstid än de organiserade, då de organiserade skapas av att en 
individ anser att ett behov finns. Hon anser att de oorganiserade nätverk hon själv deltar i är 
de som har bäst utbyte av och där finns en bra blandning av både män och kvinnor. 
 
Helen Sundström Hetta menar på att det som chef är svårt att integrera med de 
underordnade och därmed kliva ur chefsrollen. Hon anser att det är viktigt att trivas som chef 
och ha en bra dialog med medarbetarna, dock är det oerhört komplicerat att bli en med gänget. 
Därmed ser hon svårigheter med att ha sådana typer av nätverk på arbetsplatsen. I de 
organiserade Sundström Hetta aktivt deltar i, är fördelningen mellan män och kvinnor relativt 
jämbördig, hon påpekar dock att det är av stor vikt att ha rätt typ av män i nätverket.   
 
Marina Norberg anser att det är bra att ha väl fungerande interna nätverk på arbetsplatsen, 
då det ger upphov till bra stämning och bra kontaktnät. Norberg menar på att det är viktigt att 
trivas med sina medarbetare och att dessa i samspråk med varandra ordnar sammankomster 
för att främja nätverkande. Norberg upplever inga specifika grupperingar på arbetsplatsen, 
dock finns tecken som visar på att personal som arbetar på samma avdelning söker sig till 
varandra. Norberg har i stort sätt lika många kvinnor som män i sina nätverk, vilket hon anser 
positivt.  
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Karina Folkesson är inte medlem i något organiserat nätverk, dock är hon medlem i flera 
olika oorganiserade nätverk och menar på att det är dessa nätverk som det verkliga utbytet 
finns med. 

6.11. Motiv till användande av nätverk  

Lena Andersson Skog säger att hon medvetet utnyttjar sina nätverk och att hon gör det 
med glädje.  
 
Anna Olofsson menar på att ingen av de fyra utgångspunkter gällande motiv till 
nätverkande beskiver hennes användande av nätverk. Dock anser hon att det medvetna 
motivet passar bäst in av de alternativ som finns att välja på. 
 
Sara von Ahn använder sitt nätverk i rent egoistiskt syfte för att själv kunna dra nytta av 
det. Hon påpekar dock att medverkande i nätverk även skapar förutsättningar för andra och 
inte bara för den enskilde individen. 
 
Eva Lodell anser hon använder sina nätverk medvetet och på gränsen till egocentriskt. Hon 
menar på att det är en möjlighet att skapa affärsrelationer och knyta kontakter för att 
synliggöra sig som person. Hon är även av åsikten att det kan vara avgörande i samband med 
nya arbetstillfällen. 
 
Helen Strömberg menar på att hon väljer sina nätverk, skälet till detta är att det bör gagna 
hennes eller andras arbeten. Strömberg anser därmed att hon har ett medvetet motiv till sitt 
nätverksanvändande. 
 
Helen Sundström Hetta anser att hon använder sina nätverk medvetet. Hon menar på att 
om det uppstår problem i arbetslivet är det viktigt, då människorna i nätverken kan fungera 
som stöd. 
 
Marina Norberg anser att hon använder sitt nätverk medvetet och att hon arbetar aktivt för 
att hålla det levande. Dock framhåller hon att olika motiv används beroende på vilket nätverk 
det handlar om. Vissa gånger medför detta ett egocentriskt motiv, andra gånger medför det ett 
självuppoffrande motiv. 
 
Karina Folkesson anser att hon använder sitt nätverk medvetet för att det ger en mental 
styrka och kontakter men att det också för med sig glädje och igenkännande 
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Tabell 6:1 Sammanfattning gällande intervjupersonernas inställning till intervjuämnena. 
 
Namn: Organiserade 

nätverk 
Kvinnliga 
nätverks 
inverkan 
för 
karriären  

Sociala 
nätverk i 
början av 
karriären  

Sociala 
nätverk 
under 
karriären  

Upplevda 
motsättningar på 
grund av kön  

Lena 
Andersson 
Skog 

Bra Indirekt Väldigt 
viktigt 

Viktigt Ja 

Anna 
Olofsson 

Mycket bra Indirekt Viktigt Viktigt I viss mån 

Sara von 
Ahn 

Bra Indirekt Mycket 
viktigt 

Mindre 
viktigt 

Nej 

Eva 
Lodell 

Mycket bra Indirekt Oerhört 
viktigt 

Viktigt Ja 

Helen 
Strömberg 

Bra Indirekt Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Ja 

Helen 
Sundström 
Hetta 

Bra Indirekt Mycket 
viktigt 

Viktigt Ja 

Marina 
Norberg 

Mycket bra Indirekt Mycket 
viktigt 

Viktigt Ja 

Karina 
Folkesson 

Bra Indirekt Viktigt Viktigt Ja 
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7. ANALYS 
 
I denna del av studien avser vi att analysera de åsikter och uppfattningar som 
redogjorts för i föregående kapitel, samt hänföra dessa till de teorier som vi 
presenterade i teorikapitlet. Vi väljer även att redogöra för våra egna åsikter och 
reflektioner gällande ämnet. 

 

7.1. Kvinnliga och manliga chefers skillnader i bet eenden 
gentemot anställda  

De redogörelser som våra intervjupersoner lämnar i denna fråga kan till viss del hänföras till 
och försvara delar av den könsneutrala och könsblinda organisationsteori, som i många fall 
starkt kritiserats för hur den avdramatiserar skillnader män och kvinnor emellan.94 Merparten 
av de tillfrågade i våra intervjuer är överens om att då det gäller kvinnliga och manliga 
chefers beteende kan inga specifika skillnader utrönas, detta då de istället vill hänföra 
beteenden till individer och inte till kön. Vissa respondenter anser att det inte finns några 
skillnader mellan kvinnor och män utan att det helt och håller handlar om individer och 
personligheter. Ett flertal av de vi intervjuat vill dock påpeka att det vid vissa tillfällen kan 
upplevas som att kvinnor har en mjukare ledarskapsstil än män och att de kan ha lättare att 
kommunicera och hantera konflikter, dock menar respondenterna på att det överlag är 
generaliseringar som görs gällande de påstådda skillnader som finns mellan män och kvinnor 
och att dessa nog egentligen är felaktiga och istället borde koncentreras till olika individer. De 
hänför detta till att teori inte alltid överensstämmer med praktiken. En intervjuperson menar 
på att det är mer accepterat att en manlig chef är bestämd än att en kvinnlig chef är bestämd, 
då den kvinnliga chefen kan få stämpeln att hon är en häxa om hon utövar ett för bestämt 
ledarskap. En respondent anser att hon inte kan kommentera de påstådda skillnader som ska 
förekommer mellan kvinnor och män, då hon har för få erfarenheter av kvinnliga och manliga 
chefer. 
 
Det finns åsikter och inställningar om skillnader på könen som ligger djupt rotade hos 
individen. Det är föreställningar om att män och kvinnor fyller vissa roller, bland annat 
ledarrollen på ett specifikt sätt. Dessa föreställningar bidrar starkt till att föra dessa 
könstraditionella mönster vidare genom generationer, vilket resulterar i felaktiga 
uppfattningar som i sin tur kan medföra stora skillnader i teori och praktik.95 En respondent 
menar på att det är dessa föreställningar som måste ändras, på för att få en ökad insyn i de 
likheter rent beteendemässigt som finns mellan män och kvinnor. Chefskapet grundas till stor 
del på förhållanden mellan olika individer, oavsett kön varpå det är svårt att påtala generella 
skillnader mellan könen. 
 

                                                
94 Anna Wahl, Könsstrukturer i organisationer, (Studentlitteratur, 2003), 76-77 
95 Irmelin Drake & Anne Grethe Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur, 1996), 41-42 



 - 55 -

Den könsneutrala och könsblinda organisationsteorin har bedömts som nedvärderande 
gällande kvinnor i organisationer och att dessa kvinnor inte getts tillräckligt med utrymme 
gällande tolkningar utifrån egna specificerade perspektiv.96 Våra intervjuer visar på att det 
inte finns några egentliga skillnader mellan män och kvinnor gällande beteenden, varpå den 
könsneutrala och könsblinda teorin till viss del kan ifrågasättas.  

7.2. Ledarutbildningens betydelse för nätverkande  

Kvinnor och män som arbetar tillsammans och delar arbetsmiljö upplever saker på skilda sätt. 
Detta då kvinnor och män har olika uppfattningar gällande den hierarki som råder i 
organisationen. Kvinnor är ofta belägna längre ner i hierarkin än vad männen är, vilket 
medför skilda perspektiv gällande t.ex. ledarskap.97 Det finns forskning som visar på att 
kvinnor ofta upplever sin ledarroll som svårplacerad och därmed finns svårigheter att hitta sin 
egen ledarstil, vilket medför att dessa kvinnor verkar väldigt olika i rollen som ledare.98 Det 
gemensamma för majoriteten av våra intervjupersoner är att de anser att ledarutbildningar 
som de tillskansat sig under sin karriär, bidragit till att de idag uppfattar sig som bättre ledare 
än de gjorde innan utbildningarna. En respondent menar på att det är bra för ledarrollen att gå 
på ledarutbildningar både på fritiden och på arbetstid. Detta för att kunna se helheten hos 
människor och få en möjlighet att arbeta med andra människors individuella utveckling. Det 
kan ske utbyten som kan vara till stor nytta i ledarskapet på arbetet och därmed främja 
nätverkande. En annan respondent menar på att hennes ledarskaputbildningar gjort henne till 
en bättre ledare och gjort att andra människor har en annan syn på henne i och med att hennes 
självförtroende ökat. En intervjuperson har inte upplevt något behov av att gå någon 
ledarutbildning, då hon arbetar med så få anställda och därmed har en nära kontakt med dessa 
och kan kommunicera på ett bra sätt. 
 
De nätverk som bildas i dag bildas av starka, välutbildade och likasinnade kvinnor med fokus 
på att nå ett mål. De nätverk som startas görs till störst anledning på grund av egenvinning för 
kvinnor.99 En del av respondenterna menar på att det är av yttersta vikt att ständigt gå 
ledarutbildningar och i många fall kan dessa ledarutbildningar verka som en språngbräda till 
att starta nya nätverk med likasinnade personer som upplever en liknande problematik och 
därmed kan dessa personer känna en viss gemenskap. De menar även på att ledarutbildningar 
till stor del främjar nätverkande, dock anser vissa att det måste ske en förändring gällande 
flertalet utbildningar, då dessa utgår ifrån mannen som förebild för en optimal ledare. Dagens 
utbildningar måste breddas gällande genusförhållanden, etnicitetsförhållanden och sociala 
situationer, för att ytterligare kunna främja nätverkande. Vissa av respondenterna menar på att 
ledarskap är något individuellt och att det är individen själv som strävar efter mål och genom 
den strävan växer behovet av att bygga nätverk. De anser att ledarskapsutbildningar är att 
sträva efter att medverka i då dessa till högsta grad gynnar för framtida nätverkande. De anser 
även att ledarutbildningar främjar nätverkande och bidrar till att individen kan utöva ett bättre 
ledarskap. En intervjuperson anser att ledarutbildningar bidrar till att om folk ser en som 
igenkännande, skapar det allianser, vilka kan vara till stor nytta för personen i fråga. Hon 
menar även att ledarutbildningar i högsta grad kan påverka nätverkande. 
 
 

                                                
96 Anna Wahl, Könsstrukturer i organisationer, (Studentlitteratur, 2003), 76-77 
97 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 117 
98 Ibid., 275 
99 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 175 
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7.3. Blake & Moutons ledarskapsmodell  

Utifrån de kriterier gällande det optimala ledarskapet som många studier pekat på, har Blake 
och Mouton konstruerat en ledarskapsmodell vilket ska presentera olika typer av ledarskap.100  
 
Studier visar på att det kvinnliga ledarskapet bland annat karaktäriseras av lyhördhet, 
entusiasm och viljan att samarbeta och förmedla, det vill säga fokus på att besitta en vilja av 
att få med sin medarbetare gällande en uppgift snarare än att fokusera på uppgiften och 
åsidosätta människorna kring uppgiften vilket manliga ledare anses göra.101 I våra intervjuer 
har vi erhållit en blandning av ledarstilar, vilka kan hänföras som typiskt manligt och 
kvinnligt ledarskap. En respondent menar på att de gärna vill ha fokus på människorna för att 
kunna lösa en uppgift på ett optimalt sätt, vilket kan hänföras till ett typiskt kvinnligt och 
manligt ledarskap då dessa komponenter sker i en kombination av varandra. En annan 
respondent anser att det är för komplext att svara på vilket ledarskap hon utövar generellt, då 
hon i olika situationer utnyttjar olika ledarskap, dock lutar hon mot ett auktoritärt ledarskap, 
vilket känneteckna som ett typiskt manligt ledarskap. Flera av respondenterna arbetar utifrån 
ett mer kvinnligt ledarskap, då dessa vill hålla intresset för andra människor i fokus. En av 
dessa respondenter är den som anses ha det mest kvinnliga ledarskapet, detta då hon arbetar i 
en bransch där folk är utbildade och vet uppgiften och därmed endast är i behov av en viss 
vägledning. 
 

7.4. Sociala nätverks betydelse i början av karriär en 

Studier visar på att det är viktigt för individer att ha ett stort informellt nätverk när de ger sig 
ut på arbetsmarknaden, då det inte är de nära kontakterna som är effektivast utan de bekantas 
bekanta. Det är helt avgörande för karriären vilket slags kontaktnät den arbetssökande 
besitter, eftersom det är genom kontaktnätet information angående arbetstillfällen 
framkommer. Vidare visar studier på att det inte är de personliga egenskaperna som har den 
största betydelsen när det gäller möjligheten att få tillgång till arbete utan att det är de sociala 
nätverken.102 Det har även visats på i undersökningar att kvinnor använder sig mindre av de 
informella kontakterna än vad män gör, trots att det visar på ett bättre resultat.103 
Sammantaget uttrycker de vi intervjuat en enighet gällande betydelsen av att ha sociala 
nätverk i början av karriären. En intervjuperson menar på att det hade varit värdefull att inse 
tidigt i karriären, vilken stor betydelse det sociala nätverket har. De nyanställda idag har en 
helt annan förståelse då de gäller vikten av att bygga upp en plattform av nätverk. Hon får 
medhåll i sitt resonemang av en annan respondent, som anser att det är viktigt att använda sina 
nätverk för att synas i olika sammanhang och i och med dessa nätverk kan individer visa upp 
sin kompetens och knyta värdefulla kontakter.  

                                                
100 Lee G Bolman & Terrence E Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Studentlitteratur, 2005), 
404-406 
101 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur, 1996), 277 
102 Oskar Engdahl & Bengt Larsson, Sociologiska perspektiv, (Studentlitteratur 2006), 151 
103 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 159 
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En av de vi intervjuat anser att de sociala nätverken kan leda till att information framgår om 
ett arbetstillfälle, och att det kan leda till arbete. Hon tror även att det är lättare att rekrytera en 
person när personen är känd för de rekryterande företagen. Vissa av respondenterna anser att 
det är viktigt med nätverk då dessa nätverk, genom hela karriären, kan fungera som stöd och 
skapa möjligheter.  De anser att nätverken ger en möjlighet för människor att uppnå sina mål. 
De framhåller även att det är oerhört viktigt att aktivt medverka i nätverken i början av 
karriären för att bilda nya kontakter. Vidare menar de att det är med hjälp av andra människor 
de har tagit sig fram i karriären. En respondent vidhåller att nätverk i början av karriären är 
väldigt viktigt då de skapar möjligheter och förutsättningar för alla olika slags människor. Det 
kan bland annat hjälpa någon att våga ”stå på egna ben”, men hon påpekar att det är viktigt att 
det genomförs professionellt. 
 
Att använda sig av en mentor i början av karriären har visat sig ge positiva effekter, mentorn 
besitter kunskap, ger stöd och kan fungera som en förebild. Mentorn kan även bidra med 
tillgång till stora kontaktnät som anses vara fördelaktiga.104 Flera respondenter har haft en 
mentor i början av sina karriärer. De menar på att det har varit betydelsefullt att ha tillgång till 
mentorer, då dessa gett råd och hjälpt till med mycket i början av karriären, främst genom att 
ha hjälpt till att utveckla värdefulla kontakter. En intervjuperson har haft möjligheten att 
under det senaste året haft en mentor, som varit en av företagets åtgärder för att fler kvinnor 
ska hamna på högre positioner, vilket inneburit att hon kunnat utvecklas i sin ledarskapsroll. 

7.5. Sociala nätverks betydelse under karriären  

Det har i undersökningar visats på att när människor blir äldre får de mer tillgång till 
information och nya erfarenheter. I och med detta får individerna fler kontakter som leder till 
en ökad möjlighet till arbetserbjudanden. De människorna som har stora sociala nätverk, har 
större möjligheter till avancemang karriärmässigt.105 Endast en av de vi intervjuat anser att 
hon inte har samma behov av att synas i de sociala nätverken idag, som när hon hade nystartat 
sitt företag. Eftersom den bransch som hon arbetar i är specifik, anser hon att det hon har 
störst behov av är att underhålla sitt nätverk med dem som driver andra pantbanker i Sverige, 
för att utbyta erfarenheter. Enligt studier är ett brett och stort socialt nätverk inom 
organisationen värdefullt för de som har som mål att avancera inom organisationen.106 
Ytterligare forskning visar på att det sociala nätverket har som störst betydelse i mitten av 
karriären, vilket tydliggörs då de som aktivt jobbar med att ha ett nätverk, visar på större 
möjligheter att få ett mer statusfyllt arbete.107  
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105Steve McDonald och Glen H.Elder, Jr. (2006) ” When does social capital matter? Non-searching for jobs 
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106 Andrew Shipilov, Giuseppe Labianca, Valentyn Kalnysh och Yuri Kalnysh, (2007) “ Career-related network 
building behaviors range social capital, and career outcomes.”, 2 
107 Steve McDonald & Glen H.Elder, Jr. (2006) ” When does social capital matter? Non-searching for jobs across 
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En respondent har gjort avancemang inom organisationen och hon anser att det är viktigt med 
ett brett och väl fungerande nätverk under karriären. Hon menar på att omgivningen förändras 
och att det är viktigt att följa med i utvecklingen för att kunna utvecklas som människa. Vissa 
andra respondenter menar på att alla människor behöver nätverk för att utvecklas. Genom att 
underhålla sina befintliga nätverk men även utveckla nya, leder det till större kontaktnät och 
större chanser till att avancera yrkesmässigt. De anser att det är viktigt med sociala nätverk i 
mitten av karriären. Deras kontakter har haft en stor betydelse för de, då de haft möjlighet att 
använda sig av dessa som referenser när de sökt nya jobb. Flera av de vi intervjuat menar på 
att det är viktigt att använda sig av nätverk under hela karriären, då dessa har stor betydelse 
för det fortsatta yrkeslivet. En respondent anser att det krävs mindre energi för att underhålla 
ett redan befintligt nätverk till skillnad från att bygga upp ett nytt. Det sociala nätverket är 
viktigt under hela arbetslivet, hon menar på att nätverket är relationer som behöver 
underhållas för att hållas levande.  

7.6. Sociala nätverks betydelse för öppnande av dör rar  

Historiskt sätt har kvinnor alltid bildat nätverk för att socialisera sig själva, dock handlar 
dagens nätverkande främst om egenvinning och en stark vilja av att komma upp sig och 
förverkliga drömmar och öppna dörrar.108 För att kunna utveckla nätverk på ett så optimalt 
sätt som möjligt, krävs det olika individer med olika kunskaper. Kvinnor och män har överlag 
olika sätt att tänka och därmed bör dessa olikheter i högsta grad utnyttjas för att fylla upp de 
behov som nätverket avser att fylla.109 Bourdieu menar på att det sociala rummet existerar 
genom ett samspel mellan gruppers likheter och olikheter, vilket syftar på att människor som 
är lika varandra besitter större chans att komma överens och sammanföras.110  En 
intervjuperson anser att de sociala nätverken, innehållande både kvinnor och män, i allra 
högsta grad öppnat dörrar för henne i karriären. Utan de sociala nätverken hade hon inte haft 
möjligt att komma i kontakt med, för hennes verksamhet, oerhört betydande personer. En 
annan respondent menar på att de sociala nätverken öppnar dörrar både i det yrkesverksamma 
och privata livet. Nätverken öppnar ständigt nya dörrar för henne och det beror enligt henne 
på att hon underhåller sina nätverk på ett utmärkt sätt. En av de vi intervjuat menar på att de 
sociala nätverken bland annat bidrar till att öka kundkretsen och de yrkesmässiga relationerna 
med kunderna. Därmed skapas incitament till öppnande av dörrar, vilka även öppnas på det 
privata planet i och med att de sociala nätverken bidrar till nya kontakter. Flera av 
respondenterna anser också att nätverken bidrar till öppnande dörrar, dock menar de på att de 
själva även öppnat dörrar för andra genom sitt agerande och ledarskap.  En intervjuperson 
menar på att de sociala nätverken i många fall öppnar dörrar, dock upplever hon inte att det 
varit en avgörande faktor då hon avancerat i karriären. En annan intervjuperson anser att de 
sociala nätverken öppnat dörrar för henne och hon menar på att det är viktigt att aktivt arbeta 
för att öppna dörrar genom att delta i olika sociala aktiviteter. 
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7.7. Sociala nätverks betydelse för dagens position  i karriären  

Studier visar på att kvinnors position förbättrats gentemot män i organisationer. Detta då 
kvinnor över tid erhållit fler toppbefattningar. Dock finns det fortfarande stora skillnader 
mellan kvinnor och män där de har samma kvalifikationer men hamnar på olika nivåer på 
befattningar.111 Merparten av de kvinnor vi valt att intervjua besitter höga befattningar, vilka 
till viss del tillkommit som ett resultat av deras medvetenhet gällande sociala nätverk. En 
intervjuperson menar på att det föränderliga sociala nätverk hon haft under de senaste 10 åren, 
bidragit till att hon idag har den position hon har som VD för Pantbanken AB i Umeå. Dock 
menar hon på att företaget inte gått bättre sedan hon slutade engagerade sig i nätverk, då hon 
anser att hon uppnått den plats hon strävat efter och därmed inte behöver ha sociala nätverk 
längre. En respondent medger att hennes sociala nätverk utan tvekan har gjort att hon idag 
besitter en VD-position i en mansdominerad affärsvärld. En intervjuperson medger att de 
sociala nätverken bidragit till att hon fått den karriär hon fått. Detta då de sociala nätverken 
bidragit att utomstående i branschen fått en inblick i hennes kunnande och därmed kunnat se 
hennes kapacitet. Den position hon idag besitter, är ett resultat av sociala nätverk men även av 
att hon lyckats presentera en positiv bild av sig själv till andra.  
 
Begreppet habitus förklarar individers uppfattningar om världen och därmed deras handlande 
utifrån konkreta fakta, det vill säga olika individers livsstil. Habitus klargör människors 
ambitioner i relation till deras begränsningar. Habitus ger en förklaring till varför inte bara de 
sociala nätverken har betydelse för dagens positioner för enskilda individer utan även de 
ambitioner människor har av att, till viss del på egen hand, vilja lyckas. 112 Flera av 
respondenterna tror att de sociala nätverken till viss del haft betydelse för de när det gäller den 
position de besitter, däremot har de svårt att avgöra hur pass stor betydelse nätverken 
egentligen haft och hur mycket andra faktorer bidragit med. De menar på att det är de själva 
som till stor del påverkat att de är där de är idag i karriären. De får medhåll från ytterligare en 
respondent som anser att det inte bara är de sociala nätverken som påverkat att hon besitter 
den position som hon har idag. Hon menar på att stöd hemifrån förvisso varit starkt 
påverkande och även organisatoriska kontakter, men det är även hennes egen strävan av att 
vilja lyckas som gjort att hon idag har den tjänst hon har. En av de vi intervjuat menar på att 
nätverken har betydelse till att få en position i den bemärkelsen att nätverk påverkar och 
formar en människas beteende. Dock anser hon inte att de sociala nätverken bidragit till att 
hon besitter den position hon gör idag. 
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7.8. Kvinnliga nätverks inverkan på karriärklättran det  

Enligt Bourdieu har personer som har liknande erfarenheter större möjlighet att träffas och 
komma överens och utveckla det sociala kapitalet.113 De kvinnliga nätverken är till stor del ett 
stöd för kvinnor i karriären, då det i dessa nätverk sker utbyten av erfarenheter och åsikter.114 
De flesta av kvinnorna som ingår i ett kvinnligt nätverk, gör det för den personliga 
utvecklingen och för att utöka sitt sociala nätverk och därmed öka möjligheterna till att klättra 
i karriären.115 En majoritet av respondenterna är av uppfattningen att de kvinnliga nätverken 
inte haft någon påverkan på deras karriärklättrande. Dock menar de på att nätverken har 
bidragit till en känsla av samhörighet, kunskap och ett ökat självförtroende, då de i nätverken 
fått möjligheten att möta andra kvinnor i liknande situationer. Dessa möten, där utbyten av 
erfarenheter gjorts, har drivit dessa kvinnor framåt i yrkeslivet och indirekt hjälpt dem att 
avancera.  
 
En respondent menar på att de kvinnliga nätverken är ett stort stöd under tyngre perioder i 
arbetslivet, då det är värdefullt att resonera med andra kvinnor med liknande arbetsuppgifter. 
En annan intervjuperson anser att ett av skälen till att hon gick med i ett kvinnligt nätverk var 
att utvidga sitt externa nätverk, men hon anser att det inte bidragit till någon vidare 
utveckling, eftersom nätverket lades ned en kort tid efter hon blivit medlem. Vissa 
respondenter anser att det krävs mycket av ett nätverk för att det ska bidra till avancemang, 
och att det även har stor betydelse vilken avsikt medlemmarna i nätverket har. De menar på 
att kvinnligt nätverkande är viktigt och att det för deras del har bidragit till ett större 
kontaktnät inom blandade branscher. Nätverket har gjort det möjligt för de att synas som i sin 
tur bidragit till öppnandet av yrkesmässiga dörrar. En intervjuperson anser att nätverk överlag 
har påverkan på karriären. 
 
Samtliga respondenter anser att de kvinnliga nätverken har gett styrka under karriären men att 
de inte direkt gjort att de avancerat i karriären. Respondenterna menar på att nätverken har 
resulterat i ett socialt stöd och ett stort utbyte av erfarenheter, dock anser de att nätverk med 
både män och kvinnor är mer främjande för karriärklättrande.  
 

7.9. Motsättningar på grund av kön vid nätverkande  

Bourdieu kritiserar i sin forskning gällande habitus, den myt som gör gällande att kvinnor 
själva ska kunna bidra till att bryta upp de föreställningar och värderingar som förtrycker de. 
Han menar på att kvinnor socialiserats till att ha en underlägsen roll i organisationer och 
samhällen där mannen råder som förebild gällande synen på den optimale ledaren.116 
Merparten av våra intervjupersoner menar på att det förekommer motsättningar från män 
angående nätverkande över könsbarriärer. Fler av respondenterna menar på att det råder 
motsättningar från män gentemot kvinnor i organisationer, då kvinnor i dessa sammanhang 
måste hävda sig för att synas och få vara del i nätverken.  Vidare menar en respondent på att 
det finns en outtalad lag om att kvinnor i sådana sammanhang måste visa framfötterna för att 
bli accepterade. Hon menar även på att det är något som männen genom sin attityd kräver av 
kvinnorna och att kvinnorna själva har svårt att bryta sig ur detta mönster.  
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Flera respondenter säger att de upplevt motsättningar i karriären. En av de vi intervjuat är av 
uppfattningen att kvinnor måste hävda sig för att bli accepterade i nätverk. Hon ser en 
problematik i och med att män gärna vill ha män i sina nätverk då de utgår från sina egna 
preferenser, att medlemmarna i deras nätverk ska vara lika de själva. En lösning på detta 
problem anser hon vara att få upp fler kvinnor i organisationen och därmed få en ökad 
acceptans från männen i fråga och därmed ett ökat antal kvinnor i de nuvarande manliga 
nätverken. En respondent menar på att det finns motsättningar överallt, även vid nätverkande. 
Hon grundar detta uttalande på att det är svårt att få en bra kombination mellan män och 
kvinnor i vissa nätverk, inom vissa branscher. 
 
Bourdieu visar i sin forskning på att habitusbegreppet skapar motsatser gällande verkligheten 
som ska förhållas objektiv och individers förhoppningar och ambitioner, vilket kan leda till att 
de möjligheter som finns för en individ inte alltid är möjliga att utöva.117 Vissa 
intervjupersoner förhåller sig skeptiska till de eventuella motsättningar som finns men anser 
att det förekommer härskartekniker som försätter främst kvinnor i svåra positioner, dock 
menar de på att sociala situationer av sådan karaktär kan utnyttjas till något positivt för 
kvinnor om det finns en möjlighet att utnyttja tillfället.  
 
Forskning visar på att kvinnor har lättare att avancera i organisationer genom att använda sig 
av kvinnliga förebilder. Detta innefattar bland annat förebilder som kvinnor kan ha inom 
nätverk.118 En intervjuperson menar på att kvinnor ofta visar på ett bristande självförtroende i 
grupper där majoriteten är män och att det på så vis skulle främja kvinnor att ha en kvinnlig 
förebild att utgå ifrån. En annan respondent anser sig ha fått den acceptans som hon har 
genom att ha byggt upp en stark auktoritet, även fast hon själv haft kvinnliga förebilder. Hon 
får även medhåll av en annan intervjuperson som även menar på att hennes personliga 
utveckling och samhällets utveckling bidragit till att hon upplever en högre acceptans från 
män idag än hon gjorde tidigare i karriären.  
 
Kvinnor som ska kunna göra karriär kan vara tvungna att försaka familjeliv för att kunna 
klättra på karriärstegen och därmed inte ha möjlighet att kombinera privatliv med yrkesliv. 
Studier visar på att det kan uppstå vissa problem i de fall där kvinnor överkommer glastaket, 
på bekostnad av privatlivet.119 Alla respondenter har fått ett eller flera barn under karriären 
men endast en av dessa respondenter menar på att det har medfört vissa problem, vilket gjort 
att hon medvetet valt att ta ut mindre barnledighet under den tid barnen var små, för att istället 
kunna arbeta. Resterande intervjupersoner menar på att det inte medfört något stopp i 
karriären, det har förefallit naturligt att göra avbrott för att vara ledig med barnen. De känner 
inte att de varit tvungna att åsidosätta sin karriär för att kunna ha ett väl fungerande familjeliv 
i kombination med yrkesverksamt liv. 
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7.10. Organiserade och oorganiserade nätverk  

Det har visat sig att det är de informella och ostrukturerade nätverken som ger det bästa 
resultatet när det gäller att klättra i karriären. Det är även fördelaktigt att besitta en central roll 
i nätverkssammanhang, då det kan innebära ett snabbare yrkesmässigt avancemang.120  
Majoriteten av våra intervjupersoner anser att de oorganiserade nätverken är minst lika viktiga 
som de organiserade, om inte viktigare, för individens personliga utveckling. En respondent 
menar på att ”ensam är svag” och att de oorganiserade nätverken har uppstått på grund av att 
det finns ett behov av att mötas, varpå dessa nätverk är starkare och har en längre livslängd. 
Samtidigt säger hon att de organiserade uppstår för att en eller några initiativtagare anser att 
det finns ett behov för det. Detta menar hon är fel skäl att bilda nätverk, ett nätverk ska inte 
skapas för att utomstående anser det viktigt att t.ex. individer ska kunna ses för att kunna prata 
om saker då de arbetar på samma arbetsplats men på helt olika avdelningar och olika 
arbetsuppgifter. Istället måste nätverken grundas utifrån något gemensamt att sträva efter och 
att uppnå. En av de vi intervjuat tror att det sker ett större utbyte genom de oorganiserade 
nätverken än de organiserade, med en annan respondent anser att det är av stor vikt att det är 
ett väl fungerande internt informellt nätverk på en arbetsplats, eftersom det leder till bra 
stämning och bra resultat, vilket även i längden främjar utvecklingen av kontakter.  
 
Vissa av intervjupersonerna säger att det är viktigt att de informella nätverken inte glöms bort, 
då de är av stor betydelse när det gäller att marknadsföra sig. De menar även på att de 
informella nätverken är viktiga då de ofta leder till personlig utveckling. En del av 
respondenterna menar på att det är viktigt att ha kontakter av både kvinnligt och manligt kön, 
och att det är ”rätt” sorts män som är involverade i nätverken. De anser även att det är viktigt 
att ha ett stort och brett nätverk.  
 
Det anses värdefullt att ha manliga kontakter i nätverken, då de anses sitta på information 
angående förhållanden på arbetsmarknaden. De besitter ofta även ett stort kontaktnät som kan 
vara betydelsefullt.121 Enligt kvinnliga chefer är det viktigt att det ingår både män och kvinnor 
i de sociala nätverken, eftersom det då finns större möjlighet att avancera karriärmässigt.122 
Flera respondenter menar på att de har flest män i sina nätverk. En av dessa respondenter 
förklarar detta med att hennes uppdragsgivare ofta är ledningsgrupper, vilka oftast företräds 
av en majoritet av män. Enligt en annan av dessa respondenter beror könsfördelningen i 
hennes nätverk på att det i regel är män som besitter den kompetens hon efterfrågar. En stor 
del av respondenterna har alla en jämbördig blandning mellan män och kvinnor i sina nätverk, 
vilket de anser vara en bra blandning. 
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De organiserade nätverken är effektiva om de informella kontakterna nyttjas och att det 
förekommer ett givande och tagande medlemmarna emellan.123 Majoriteten av våra 
respondenter är medlemmar i organiserade nätverk, då de anser att det är ett bra sätt att erhålla 
aktuell information och få möjlighet att erhålla utbyte av erfarenheter från andra i samma 
bransch. De organiserade nätverken ger även möjligheter att knyta kontakter som kan vara 
värdefulla för det fortsatta arbetet. För en respondent har de organiserade nätverken haft stor 
betydelse i början av hennes karriär, då dessa gav möjligheter för henne att presentera sitt 
företag och knyta många värdefulla kontakter. Hon menar på att det organiserade nätverket 
Rotary har varit bra, eftersom det var ett seriöst nätverk med utvalda medlemmar och det var i 
utbildande syfte. En del intervjupersoner anser att fördelen med Rotary är att nätverket har en 
bra fördelning mellan kvinnor och män, att de kan lära av varandras erfarenheter. De anser 
även att Rotarys grundidé är bra och att det är en väl fungerande organisation. Resterande 
respondenter är eller har varit medlemmar i någon form av organiserat nätverk och har 
uppfattningen att det kan vara bra för individens utveckling och skapande av kontaktnät. 

7.11. Motiv för användande av nätverk  

Det finns vissa grundläggande motiv vid användande av nätverk. Dessa motiv delas upp i fyra 
olika kategorier: egocentriska, medvetna, omedvetna och självuppoffrande motiv. Motiven i 
fråga kan dels utgå från att dela med sig av nätverk för att andra ska få ta del av de eller att i 
rent egensyfte utnyttja nätverken. Motiven för nätverk kan användas i en bytesrelation för att 
flera parter ska få användning av dessa. De motiv som används är mer eller mindre medvetna 
eller omedvetna och hänförs ofta till olika situationer och behov av nätverk. Kvinnor har en 
förmåga att ha svårt att vara egocentriska i sitt nätverksutövande, vilket motverkar deras 
chanser att klättra i karriären. Många kvinnor skulle ha stor nytta av att till viss del utöva ett 
situationsbetingat nätverkande för att utvecklas i sin ledarroll.124  En respondent menar på att 
hon använt sig av nätverk ur ett rent egoistiskt syfte för att själv kunna dra nytta av det och få 
de kontakter hon behövt. Hon klargör dock att andra fått ta del av det nätverkande som hon 
medverkat i och på så sätt också vunnit fördelar. Vi anser att denna respondent är en bra 
förebild för hur kvinnor borde agera. En annan intervjuperson menar på att det är svårt att 
hänföra hennes motiv till nätverkande till någon av de fyra utgångspunkterna som vi beskrivit, 
men anser att det medvetna motivet är det motiv som känns mest relevant att identifiera sig 
med. En majoritet av de respondenterna använder sina nätverk medvetet och använder detta 
motiv då de aktivt vill hålla igång sina nätverk och att det gagnar de själva. Till viss del kan 
detta motiv även kopplas till det egocentriska motivet, vilket vi anser tyda på en styrka hos 
dessa kvinnor. En av de vi intervjuat menar dock på att hon använder sig av olika motiv 
beroende på situation och behov. 
 

                                                
123 Johny Alm, Nätverksguiden, (Kristianstads Boktryckeri AB 1996), 159 
124 Irmelin Drake & Anne Kristine Solberg, Kvinnor och ledarskap, (Studentlitteratur 1996), 180-181 
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8. SLUTSATSER/REFLEKTIONER 
 
I inledningen av detta kapitel återknyter vi till vår problemformulering och det syfte vi 
utgått ifrån gällande studien. Detta för att påminna om vad studien utgått ifrån, men 
även för att få en klar överblick gällande vad våra slutsatser baseras på. Kapitlet 
avslutas med förslag till framtida lösningar och åtgärder samt förslag till vidare 
forskning inom ämnet. 

8.1. Återknytning till problem och syfte 

Den problemformulering som denna studie avser att svara på är: 
 
Vilken inverkan har sociala nätverk för kvinnliga ledares klättrande mot toppen inom den 
privata sektorn? 
 

• Huvudsyfte med vår studie: 
 
Få insikt i om sociala nätverk har en positiv eller negativ inverkan under den avancerande 
fasen för kvinnligt karriärklättrande.  
 
Ett delsyfte med vår studie är att:  
 

• Redogöra för hur kvinnors utövande av ledarskap, i kombination med sociala nätverk, 
påverkar kvinnors klättrande i karriären. 

 
Ett annat delsyfte med vår studie är att: 

 
• Identifiera kvinnors aktiviteter i nätverk. 

8.2. Slutsatser 

 
Utifrån de intervjuer vi gjort med olika kvinnor med skilda förutsättningar och olika position i 
karriären, kan vi fastställa att det råder en samstämmighet gällande synen på beteende hos 
olika individer. Det är av stor vikt att ändra på de påstådda skillnader som ska finnas gällande 
kvinnor och män som ledare. I teorin tycks det finnas stora skillnader på de egenskaper som 
män och kvinnor sägs ha, då de utför sitt ledarskap. Dessa skillnader i egenskaper uppfattas 
dock inte av våra respondenter. Istället anses de beteenden som skilda ledare innehar, 
klassificeras till olika individer och deras beteenden. Detta kan sammanfattas som att det 
förvisso finns kvinnliga och manliga beteenden i ledarskap, dock kan dessa beteende inte 
hänföras till att kvinnor alltid har ett kvinnligt beteende och att män alltid har ett manligt 
beteende. Det handlar istället om olika beteende oberoende av kön och möjligtvis de 
förväntningar som omgivningen har på de olika könsrollerna. 
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Vi har kunnat konstatera att ledarutbildningar, både under arbetstid och på fritiden, bidrar till 
ett utökat nätverk och därmed ett breddat kontaktnät. Det uppfattas som viktigt att delta i 
ledarutbildningar för att få en större kunskap om hur andra individer i liknande situationer 
förhåller sig till gemensamma problem. Vi kan även utröna att ledarskapsutbildningar 
uppfattas som positiva inslag under karriärklättrandet, på grund av att de utvecklar individen 
till mer kompletta ledare, där fokus ligger på individens kunnande och inte kön.  
 
Utifrån den ledarskapsmodell vi tidigare presenterat kan vi fastställa att det inte finns något 
ledarskap som kan hänföras till ett visst kön, dock finns det ledarskap som kan karaktäriseras 
som manligt och kvinnligt. Det visar sig att kvinnor i olika branscher och organisationer 
anpassar sitt ledarskap utifrån problem och situationer. 
 
Vi har i vår studie kunnat fastställa att de sociala nätverken har betydelse under hela det 
yrkesverksamma livet. Nätverken kan bidra till att erhålla ett första arbete, men även ge 
information och referenser till nya arbetstillfällen senare i livet. De sociala nätverken har även 
visat sig underlätta i vardagen både praktiskt och personligt och bidrar till att kvinnor vid 
vissa tillfällen kan fokusera och lägga sin koncentration på sitt arbete, istället för att lägga 
störst fokus på det familjära livet.  
 
Vi har även kunnat utröna att de sociala nätverken har inverkan på kvinnliga ledares klättring 
uppåt i karriären, då nätverken öppnar dörrar för avancemang. En övervägande majoritet 
anser att de sociala nätverken utan tvekan har en positiv inverkan för att få in en fot till en 
högre befattning och för att lyckas som kvinnlig ledare.  För att lyckas är det av stor vikt att 
försöka skapa ett nätverk bestående av både kvinnor och män med olika befattningar. Dock är 
det viktigt att påpeka att det inte enbart är andra individer som ska se till att den enskilde 
personen lyckas, det är angeläget att individen själv besitter viss kompetens och 
professionalitet för att kunna uppnå de mål som sätts upp. Vi har i vår studie även konstaterat 
att det finns en önskan om att få in fler kvinnor underifrån i organisationerna. Detta kan med 
tiden resultera i avancemang uppåt i organisationen och därmed ge upphov till högre 
befattningar och ett utökat ansvar. Detta i sin tur främjar öppnande av dörrar gällande 
karriärklättrande. 
 
Vår studie visar även på att de sociala nätverken bidrar till att få fler kontakter och att 
utomstående i samma bransch kan få en inblick i den yrkesroll som personen i fråga besitter. 
Det finns då möjligheter för dessa att se det kunnande och den kunskap som finns hos den 
specifika personen. De sociala nätverken ger även möjlighet att visa upp individuell 
kompetens och på så sätt synliggöra individen, vilket har visat sig viktigt vid ett eventuellt 
uppkommande arbetstillfälle som skulle kunna innebära avancemang i karriären. Det har visat 
sig att för egenföretagare, är nätverken av oerhört stor betydelse då det gäller marknadsföring 
av företag för de olika intressenter som företaget har, detta för att överhuvudtaget kunna 
fortsätta med verksamheten som de driver. 
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Vår studie visar på att det är bra att ha kvinnliga nätverk för att falla tillbaka på vid 
svårigheter i det yrkesverksamma livet. Detta stöd och denna uppmuntran har störst betydelse 
för dem som arbetar inom en mansdominerad bransch, då dessa kvinnor har få kollegor av 
samma kön på arbetsplatsen att diskutera arbetsrelaterade problem med. Vi har även kunnat 
konstatera att det är viktigt att utveckla nätverk där både män och kvinnor är medlemmar. 
Detta för att sudda ut de befintliga gränser som finns gällande synen på det ultimata 
ledarskapet som enligt normer och värderingar karaktäriseras av att vara en man. Vi 
konstaterar att de kvinnliga nätverken utgör både positiva och negativa aspekter gällande 
kvinnor som klättrar i karriären. De anses positiva i den bemärkelse att det är en trygghet för 
många kvinnor att finna andra i liknande situationer, med vilka de kan delge sin problematik 
med. Negativa aspekter med kvinnliga nätverk är att dessa kan skapa konkurrens mellan 
kvinnor och ge upphov till missunnsamhet. De kvinnliga nätverken kan till viss del hindra 
kvinnor i karriärklättrandet, i och med att medlemmarna i nätverken ibland lägger för stort 
fokus på vilka nackdelar kvinnor har jämfört med män, vilket resulterar i en viss problematik. 
 
Vi kan även konstatera att det är av stor vikt att ha nätverk som består av både kvinnor och 
män. Vår studie visar på att kvinnor upplever att män kan bidra till att kvinnor kan avancera 
genom att aktivt arbeta tillsammans i olika nätverk. Därmed kan vissa delar av glastakets 
innebörd ifrågasättas, vilket syftar till att män i många situationer hindrar kvinnor att 
avancera.  
 
Oavsett vilken bransch en individ är verksam i, finns det alltid motsättningar från män 
gällande nätverkande. Dock kan dessa uppfattningar från männen användas ur en positiv 
synvinkel, varpå kvinnor kan utnyttja situationer för egen vinning. Motsättningar behöver inte 
alltid vara negativa. Vi kan konstatera att det som kvinna gäller att våga stå för sin sak och 
visa framfötterna för att bli accepterad av män inom samma yrkeskategori. 
 
Vi kan även konstatera i vår studie att oorganiserade nätverk är av lika stor, om inte större, 
betydelse än de organiserade då dessa skapas utifrån ett behov och underhålls genom att prata 
med likasinnade med liknande problem. De oorganiserade nätverken kan resultera till en 
större personlig utveckling än de organiserade nätverken, då möten sker vid behov och är mer 
spontana. De oorganiserade nätverken har visat sig vara ett stort stöd i arbetslivet då de olika 
kontakterna, i och med dessa oorganiserade nätverk, kan föra en mer öppen dialog och 
därmed stötta och hjälpa varandra på ett mer vänskapligt sätt. Det har även visat sig vara 
viktigt att i de organiserade nätverken aktivt jobba med de informella kontakterna för att det 
ska bli ett så effektivt utbyte som möjligt för medlemmarna, med nya kontakter, aktuell 
information och erfarenhetsutbyte. 
 
Vi har med hjälp av vår studie kunnat fastställa att det har betydelse vilka motiv kvinnorna 
har vid nätverkande. Då de yrkesmässiga nätverken valts medvetet, visar det sig vara lönsamt 
för att ständigt kunnat erhålla information om vilka resurser de sociala nätverken omfattar.  
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8.3. Reflektioner  

Vi anser att det förvisso ligger mycket i det som våra respondenter säger, att det ska inte 
förekomma skillnader mellan manliga och kvinnliga chefers beteenden, istället ska fokus 
ligga på individen i fråga. Dock ställer vi oss tveksamma till om det verkliga livet verkligen 
förhåller sig på det viset som våra respondenter menar på, att det verkligen inte förekommer 
skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer rent generellt. Med dagens genusproblematik 
och vårt samhälles inrotade åsikter om jämlikhet, förfaller det troligt att se verkligheten ur en 
mer positiv synvinkel än den egentligen är, och därmed visa på en vilja av att skillnaderna 
mellan män och kvinnor har suddats ut.  
 
Vi delar den åsikt som våra respondenter har att det över lag är en språngbräda för 
nätverkande att engagera sig i ledarskapsutbildningar av olika slag. Detta då det under 
ledarskapskurser finns likasinnade människor inom samma bransch, med vilka det kan vara 
ypperligt att delge problematik gällande först och främst arbetet. Det finns mallar och teorier 
angående skillnader gällande kvinnligt och manligt ledarskap men vi är av uppfattningen att 
det mångt och mycket handlar om individer och inte kön. Det finns bra och dåliga exempel på 
kvinnliga respektive manliga ledare och detta kan inte hänföras till kön, utan till att vi 
människor är olika av naturen och vi därmed agerar annorlunda i olika situationer. 
 
Utifrån de preferenser gällande kvinnligt och manligt ledarskap som presenteras av Drake & 
Solberg och Blake & Mouton är vi inte speciellt förvånande av det utslag vi fick av våra 
intervjuer. Vi har utgått med öppenhet gällande de antaganden som finns angående kvinnligt 
och manligt ledarskap, men till viss del varit en aning tveksamma angående påståendet att det 
ska finnas karakteristiska ledarskap som kan hänföras till kön. Vår undersökning visar på att 
det utövas olika ledarskap i olika situationer, varpå det blir komplicerat att hänföra specifika 
ledarskap till kön. Detta ger incitament till att den könsneutrala och könsblinda teorin som 
tidigare nämnts även inom detta område är på väg att få fäste. Vi har svårt att se att det ska 
kunna finnas så speciella skillnader mellan kön och att det istället inom detta område finns 
tecken som visar på att ledarskapsstilar i fråga är könsneutrala och blinda. 
 
Vi menar på att de sociala nätverken har en väldigt stor betydelse när karriären startar, vilket 
våra respondenter är överens om. Detta då nätverken kan sitta inne med kontaktinformation 
angående arbetstillfällen, men även hjälpa till att lägga ett gott ord till rekryteringsansvariga. 
Utifrån dessa fakta menar vi på att desto större nätverk människor har, desto större är 
möjligheterna till att uppnå karriärmässiga mål. När det gäller att få tillgång till en mentor 
menar vi på att det utgör en ännu större direkt eller indirekt möjlighet att komma närmare sitt 
mål. Det i sin tur kan innebära ett stort yrkesmässigt stöd, stärkt självförtroende och ge 
möjligheter till att ha någon att rådfråga och därmed kunna få ta del av dennes erfarenheter 
och nätverk. 
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Under en människas yrkesliv uppkommer nya kontakter, möjligheter till personlig utveckling, 
nya arbetstillfällen och erbjudanden. Utifrån dessa fakta menar vi på att det är viktigt att 
underhålla sina nätverk för att inte kontaktnäten ska minska, vilket i sin tur skulle minska 
tillgången till information. Det är viktigt för människor att ha sociala nätverk men det är minst 
lika viktigt att vara kompetent och professionell i yrkeslivet och våga visa på att individen 
besitter ett bra självförtroende och en stark strävan att vilja lyckas. Vidare menar vi att alla 
individer som planerar att avancera, måste inse att det sociala nätverket är ett stort stöd och 
hjälper till att driva den personliga utvecklingen framåt. Det sociala nätverket kan i sin tur 
leda till ett snabbare avancemang i och med att personen i fråga trivs bättre som människa, 
och därmed får mer energi till att engagera sig i viktiga moment för att kunna klättra uppåt i 
organisationer. 
 
Vi anser som majoriteten av våra intervjupersoner att de sociala nätverken starkt bidrar till 
öppnande av dörrar rent karriärmässigt, men även privat. De sociala nätverken bidrar till att 
andra människor får upp ögonen för den enskilde individen och därmed kan nya kontaktnät 
skapas. Vi anser också att det är oerhört viktigt att kvinnor inte enbart fokuserar på att 
nätverka tillsammans med andra kvinnor, utan istället försöka få en bra kombination av 
kvinnor och män för att få ett så optimalt utbyte som möjligt.  
 
De sociala nätverken har enligt oss en stark genomslagskraft och bidrar till att många kvinnor 
har fått möjligheter till att inneha höga befattningar som de annars inte hade haft. De sociala 
nätverken är dock inte det enda som bidrar till karriärklättrande för kvinnor. Att tro på sig 
själv är oerhört viktigt för att kunna lyckas, även att ha starka drivkrafter som individ är en 
fördel för att komma upp sig i karriären. Dagens samhälle formar kvinnor alltmer till att vara 
självständiga individer och att besitta en strävan efter att vilja lyckas, vilket är av stor vikt för 
att kunna koma upp sig i karriären. Dock är det viktigt att poängtera att de kontaktnät vissa 
individer besitter, utgör en stor bit av den framgång de får ta del av. 
 
Vi anser att det är av stor vikt att tänka på att ha en bra blandning av kvinnor och män i de 
nätverk som skapas. Förvisso kan det vara bra för kvinnor med låg självkänsla och bristande 
självförtroende att kunna ty sig till kvinnor i samma situation och därmed bli stärkta, men 
tyvärr kan dessa kvinnliga nätverk utvecklas till att bli för känslosamma och privata och verka 
hämmande för den personliga utveckling rent yrkesmässigt. Att ha rena kvinnliga nätverk 
skapar den kultur som majoriteten av kvinnor är kritisk till på manssidan, varpå vi upplever 
att det måste finnas både kvinnor och män för att skapa optimala förutsättningar för att få ett 
givande utbyte individer emellan. 
 
Vi menar på att det vore bra att få in fler kvinnor högre upp i organisationen och därmed få en 
uppblandning av de nätverk som idag utgörs av mestadels män. Dock menar vi på att kvinnor 
även frivilligt måste visa framfötterna och våga ta för sig istället för att acceptera den ojämna 
fördelningen som det för tillfället är. Det är inte okomplicerat att förändra sin position i en 
organisation med tanke på de normer och värderingar som finns, men det finns förhoppningar 
till att tro att de manliga individer som finns på toppen själva är medvetna om att ett behov av 
att förändras finns. Det finns tecken som tyder på att kvinnor som väl kommit upp i 
organisationen inte uppfattar de manliga nätverk som finns som lika besvärande, utan istället 
försöker vända de negativa aspekter som finns, till något positivt för de själva. 
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Vi är av uppfattningen att det behövs både organiserade och oorganiserade nätverk för att få 
möjligheter att klättra mot toppen. Dock anser vi att det är de informella nätverken som är 
mest betydelsefulla, på grund av att dessa skapas utifrån ett behov som likasinnade har, och 
att det är lättare för individer att ta till sig information och erfarenheter om det finns ett 
genuint intresse från grunden. De organiserade nätverken är mer professionellt utformande 
och bidrar till att individer kan prata med andra i samma bransch, dock menar vi att det är 
svårt att få samma gemenskap och trygghet genom dessa nätverk i jämförelse med 
oorganiserade nätverk. Om en individs karriär börjar med ett litet informellt nätverk menar vi 
på att det kan vara svårt att veta hur nästa steg i utvecklingen ska tas, varpå ett organiserat 
nätverk kan vara en väldigt bra början för att utveckla kontakter. Dock framhåller vi att det är 
bra om dessa organiserade nätverk omfattar både kvinnor och män, eftersom det sägs att det 
är värdefullt med manliga kontakter av den anledningen att de i högre grad gör det möjligt att 
avancera karriärmässigt. Vi anser att det som gjort att våra respondenter kunnat klättra på 
karriärstegen är att de insett vikten av att ha både män och kvinnor i sina nätverk. 
 
Vi anser överlag att det som kvinna är av stor vikt att kunna utföra ett egocentriskt motiv då 
det gäller nätverkande. Detta för att inte klyftan mellan kvinnor och män ska öka gällande 
förutsättningar för ledarskap och nätverkande. Flertalet av våra intervjupersoner är ledande 
kvinnor med starka karaktärer, vilket vi menar har medfört en fördel i deras klättrande i 
karriären. Det är svårt för kvinnor med för stora ambitioner att få med alla i en gemenskap, att 
kunna klättra i karriären och kunna utveckla en auktoritet, vilken har stor konkurrenskraft 
gentemot män på ledande positioner. Dock vill påpeka att vi anser att det är viktigt att inte 
bara kunna använda sig av ett motiv av de fyra i modellen, alla motiv har sina för- och 
nackdelar beroende på situation. Det är ett måste för en ledare att vara medveten om vad 
denne har för syfte med att använda sig av nätverk, samtidigt kan det vara en styrka att 
omedvetet använda nätverk på grund av att det ger möjligheter att träffa likasinnade 
människor i samma situation som individen själv. Med det menar vi att det kan vara bra att 
omedvetet följa med strömmen och se vilka kontaktnät och nätverk den kan innebära.  

8.4. Framtida lösningar och åtgärder  

Vår studie har visat på att de kvinnor som lyckats i sitt karriärklättrande, utnyttjat de sociala 
nätverk som funnits tillhands. I dessa nätverk har medlemmarna varit både kvinnor och män 
vilket visat sig vara den bästa kombinationen av individer för att få ett väl fungerande nätverk. 
För att kvinnor i framtiden ska ha möjligt att få högre befattningar, är det viktigt att avlägsna 
de gränser som finns mellan en stor del av de befintliga professionella och privata nätverken.  
 
Det är viktigt att organisationer och företag fortsätter att arbeta aktivt för att få bort det 
osynliga glastak som håller kvinnor borta från högre befattningar och som tillkommer av de 
värderingar och normer som utser mannen som förebild gällande hur en ledare ska vara. 
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Det kan vara betydelsefullt att redan på universitetsnivå uppmuntra till nätverkande och ge 
undervisning gällande fördelarna med nätverk. Att som student tidigt arbeta med sociala 
nätverk, kan ge stora möjligheter när denne ska ge sig ut i arbetslivet. Det är viktigt att tidigt 
bygga upp väl fungerande nätverk, då det har visat sig ha en stor betydelse i den framtida 
karriären. Under karriären är det sedan av stor betydelse att ha en medvetenhet gällande att 
vidareutveckla de befintliga nätverk som används och våga marknadsföra den enskilde 
individen i fråga.  Det kan även vara värdefullt för individer att finna en kontaktperson eller 
en mentor som i sin tur besitter bred kunskap och väl utvecklade kontaktnät. Detta då denne 
person kan vara till stor hjälp för att föra individen närmare målet genom sina strategiska och 
yrkesmässiga kontakter. Idag finns dessa möjligheter på en del företag, vilket vi anser är ett 
utomordentligt sätt till att bidra till att yngre och nyrekryterade, kan erhålla möjligheter att 
arbeta sig snabbare upp i branschen och in i de sociala nätverken.  
 
Vi ser även att det skulle innebära fördelar för yngre och mindre erfarna kvinnor i deras nyss 
påbörjade yrkesverksamma liv, om dagens erfarna yrkeskvinnor visar ett engagemang och 
med sin erfarenhet och kunskap skapar gynnsammare förutsättningar för de yngre att kunna 
klättra i karriären. Vi anser att detta är en viktig förutsättning då kvinnor överlag har svårare 
att klättra i karriären och möter på större hinder än vad män generellt gör och därmed har 
svårare att medverka i de sociala spel som förekommer inom organisationer.  
 
Det är angeläget att alla individer får en god överblick över de befintliga individuella nätverk 
som finns och därmed inse att dessa kan besitta värdefulla resurser och information vid 
problematik som kan uppstå i olika sammanhang. För att som person kunna uppfylla de 
individuella mål som sätts upp under livet, kan det vara en fördel att reflektera över vilka 
tillgångar som finns i olika nätverk. Att använda nätverk medvetet, målinriktat och att som 
kvinna inte vara rädd att ta vara på dessa, kan vara helt avgörande gällande avancemang i 
karriären. Vi menar på att kvinnor, av rädsla för att bli osams med andra, ofta har svårt att 
anta den ledarroll som män lättare antar genom att agera utifrån ett egocentriskt motiv. De 
kvinnor som lyckats med sitt karriärklättrande och befinner sig på toppen har dock vågat göra 
avböj från den rädsla som ovan beskrivs.  
 

8.5. Förslag till vidare forskning  

Det vår studie resulterat i skulle kunna uppföljas med fördel av kvalitativa studier där både 
manliga och kvinnliga nätverk kartläggs. Forskning skulle även kunna inrikta sig på att 
jämföra de skillnader som finns mellan hur de olika nätverken nyttjas av män respektive 
kvinnor, och därmed kunna ge upphov till att svara på frågan gällande vilken betydelse 
användande av nätverk har, för yrkesmässiga och karriärmässiga framgångar.   
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9. SANNINGSKRITERIER 
 
Detta kapitel ämnar redogöra för de sanningskriterier vi avser att uppfylla i vår studie. 
 
En diskussion gällande användande av begreppen validitet och reliabilitet har förts av flertalet 
forskare, vilka anser att dessa inte är relevanta vid kvalitativ forskning utan behöver 
korrigeras för att bli mer rättvisande. Istället används två huvudsakliga kriterier för värdering 
av en kvalitativ undersökning, nämligen trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten i sin tur 
delas upp i fyra kategorier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 
och bekräfta.125 

9.1. Tillförlitlighet  

För att skapa en hög tillförlitlighet krävs att forskaren i fråga uppfattar verkligheten på ett 
riktig sätt och därmed överför detta till sin forskning. Då det finns olika sätt att beskriva den 
sociala verkligheten är trovärdigheten i en studie direkt avgörande för hur andra individer 
uppfattar den. Genom att skapa en tillförlitlighet i studie skapas det en grund för att 
forskningen i fråga utförts på ett regelrättsligt sätt. 126 
 
Då vi skapat de frågor som våra intervjuer baserats på, har vi systematiskt rangordnat frågor 
utifrån ämne. Detta för att få flyt i intervjun men även för att ge intervjupersonerna 
möjligheter att själva utveckla de frågor som vi ställt i en riktning som personerna funnit 
givande. Detta har gett oss som intervjuat en chans att ställa följdfrågor inom ämnet. Vi är av 
uppfattningen att vi erhållit svar från respondenterna som varit tillräckligt relevanta för att 
klassas som användbara i vår studie. Det kan dock finnas risk för feltolkningar i en av våra 
intervjuer, då denna utfördes skriftligt. Vi har, för att stärka tillförlitligheten i vår studie, gett 
respondenterna möjlighet att bekräfta det som skrivits. Ett fåtal respondenter har valt att 
förtydliga vissa partier i texten, dock har dessa ändringar inte haft någon påverkan på det 
slutliga resultatet. Vi har även under intervjuernas gång bett våra respondenter att förtydliga 
viss information. För att öka tillförlitligheten ytterligare, har vi valt att genomföra 
transkriberingar av intervjuerna direkt efter intervjutillfällena, för att på så sätt kunna ge en så 
rättvisande bild som möjligt av intervjuerna. Utifrån dessa kriterier anser vi att studien utförts 
på ett tillförlitligt sätt. 

9.2. Överförbarhet  

Överförbarhet är möjligheten att använda de utvecklade teorierna i andra miljöer och vid 
andra tidpunkter, för att då kunna uppmäta ett liknande generellt resultat.127 Ett svåruppnåeligt 
kriterium vid kvalitativ forskning är att erhålla en hög överförbarhet, vilket kännetecknas som 
att bibehålla en social miljö och sociala betingelser vid en intervju för att i ett senare skede 
göra den upprepbar.128  
 

                                                
125 Emma Bell & Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Liber, 2005), 304-306 
126 Ibid., 307 
127 Maj- Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 169 
128 Ibid.  
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Vi anser att detta kriterium kan vara komplicerat att uppfylla vid en kvalitativ studie, då det 
kan vara svårt att garantera att ett miljöombyte eller ändrade sociala förutsättningar skulle ge 
samma resultat. Dock anser vi att vår studie inte skulle resultera i några markanta skillnader, 
om vi valt att genomföra de vid ett annat tillfälle. Detta resulterar i att vi anser oss ha en 
relativt hög överförbarhet. Då vi enbart intervjuat åtta kvinnor kan det vara svårt att göra en 
generell bedömning av kvinnor överlag i ledande befattningar. Dock har vi vid vårt val av 
respondenter valt kvinnor med olika befattningar vilket beskrivs i kapitel 5, vilket gör att 
läsaren har en möjlighet att själv bedöma vilken överförbarhet studien uppnår.  

9.3. Pålitlighet  

Den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet kallas pålitlighet. Detta innebär ett 
säkerställande av att alla delmoment i studien skall redogöras för. Till hjälp för en sådan 
granskning kan t.ex. kollegor anlitas under det fortlöpande arbetet eller när arbetet börjat bli 
färdigställt. Detta görs för att få en bedömning av om de teoretiska slutsatser som gjorts är 
berättigade.129 
 
För att öka studiens pålitlighet, har vi kontinuerligt under arbetets gång haft hjälp av en 
utomstående som läst igenom och reflekterat över det vi skrivit och lett oss in på rätt spår när 
vi tappat fokus från vårt egentliga syfte och vår problemformulering gällande studien. Vi har 
även låtit vår handledare läsa igenom vårt arbete och vi har själva reflekterat och haft åsikter 
och gjort ändringar under arbetets gång. Något som skulle kunna påverka pålitligheten ur et 
negativt perspektiv är att vi inte har erhållit samma information från alla respondenter då 
dessa besitter skilda erfarenheter gällande nätverk och ledarskap.  

9.4. Möjlighet att styrka och bekräfta  

För forskare är det svårt att säkerställa objektivitet under arbetet med en studie, men likväl är 
det oerhört viktigt att utgå ifrån att forskaren arbetat utifrån god tro. Det innefattar att 
forskaren omedvetet inte lägger in egna värderingar och åsikter för att inverka på studien och 
de slutsatser som görs.130 
 
För att bibehålla den största mån av objektivitet i arbetet som förutsätts, har vi under arbetet 
med studien strikt försökt att bibehålla fokus på vårt syfte och vår problemformulering. Detta 
för att inte påverka studien med våra egna tankar och värderingar som är lätt att göra då 
mycket ny information framkommer under arbetets gång och därmed kan påverka vår insikt i 
ämnet. Då information kan tolkas på olika sätt beroende av person och omgivning, har vi i vår 
förförståelse redovisat det vi anser ha betydelse för vår studie. På så sätt har vi gjort både 
läsaren och oss själva medvetna om de värderingar vi besitter, för att dessa ska påverka 
studien så lite som möjligt.  

                                                
129 Emma Bell & Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Liber, 2005), 307 
130 Ibid., 307-308 
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9.5. Äkthet  

Äktheten som även kallas autenciteten i samband med studien utgår bland annat ifrån om 
studien visar en rättvisande bild av de tankar och ståndpunkter de intervjuade som deltagit i 
studien står för. Begreppet ontologisk autencitet ger svar på frågan om undersökningen är till 
någon hjälp för de medverkande att få en ökad insikt av sin sociala situation och miljö de 
lever i. Pedagogisk autencitet redogör för om de medverkande genom undersökningen fått en 
ökad insikt av hur andra individer uppfattar saker och ting. Känslan av att kunna förändra sin 
situation kallas katalytisk autencitet och slutligen redogörs för taktisk autencitet, möjligheter 
till att förändra och vidta åtgärder som behövs.131 
 
Då vi som utgångspunkt i våra intervjuer utgått från grundläggande frågor gällande sociala 
nätverk, har detta skapat nya insikter hos flertalet intervjuobjekt och skapat ett intresse av att 
rannsaka sina egna förhållningssätt till de sociala nätverken. Två stycken sa att de förvisso 
haft många nätverk i olika sammanhang, men att de inte tänkt på de som sociala nätverk och 
att de genom nätverken faktiskt till viss del klättrat i karriären. Det har för de tidigare varit 
självklart att prata med olika människor men de hade inte sett det som nätverkande. Detta 
anser vi tyda på att vi uppnått en viss grad av ontologisk autencitet i vår studie. Vi anser inte 
att den pedagogiska autenciteten varit speciellt hög då de intervjuade i intervjuerna talat 
utifrån sina egna erfarenheter och därmed inte haft kunskap om hur andra i liknande 
situationer har det. Gällande katalytisk och taktisk autencitet upplever vi att ett flertal av de 
intervjuade faktiskt i och med vår intervju själva fått tankar om att utveckla sina nätverk och 
på så sätt ändra och vidta åtgärder för att själva optimera sin arbetssituation. Vi anser att vi 
uppnår en relativt hög grad av katalytisk och taktisk autencitet. 
 

                                                
131 Emma Bell & Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Liber, 2005), 308-309 
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11. Bilaga 1 - Blake och Moutons ledarskapsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blake och Moutons ledarskapsmatris.132  
 
 

• 1.1 – en chef som inte alls engagerar sig i människor eller 
uppgiften utan istället bara följer med strömmen. 

• 1.9 - en chef som bryr sig om människor men har inget större 
engagemang i uppgiften som ska utföras. 

• 9.1 – en chef som fokuserar på att uppgiften ska bli gjord 
• 5.5 – en chef som är beredd att kompromissa och få en bra 

jämvikt mellan människor och uppgiften 
• 9.9 – en chef som har en oerhört bra förmåga att kunna måna 

om både människor och uppgiften och även uppnår fantastiska 
prestationer. 

 

                                                
132 Lee G Bolman & Terrence E Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Studentlitteratur, 2005), 
405 
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12. Bilaga 2 - Intervjumanual 
 
Intervjumall: 
 

• Kan du berätta lite om din tjänst och befattning? 
• Ålder? 
• Civilstånd? 
• Har du några barn? 
• Om, har du fått de under ditt klättrande i karriären? 
• Hur ser könsfördelningen ut på din arbetsplats gällande chefer? 
• Anser du det vara en bra fördelning eller upplever du några motsättningar? 
• Har du gått någon ledarutbildning? Om, känner du att den utbildningen bidragit till att 

du blivit en bättre ledare? 
• Känner du att du kan se någon påtaglig skillnad mellan en manlig chefs beteende och 

en kvinnlig chefs beteende gentemot de anställda? 
 

• Hur upplever du ditt sociala nätverk på din arbetsplats och i privatliv? 
• Har ditt sociala nätverk hjälpt dig till den position du är idag? 
• Hur har du fått ditt jobb, fick du det via en jobbannons eller via socialt nätverk? 
• Har sociala nätverket öppnat dörrar för dig? 
• Har du märkt motsättningar från män pga att du har en ledande position? 
• Hur ser ditt sociala nätverk ut på din arbetsplats? 
• Har du lika många män som kvinnor i ditt sociala nätverk? 
• Är de sociala nätverken på din arbetsplats grupperade efter kön? 

 
• Är du med i något kvinnligt nätverk? 
• Av vilken anledning gick du med i det kvinnliga nätverket? 
• Har det kvinnliga nätverket hjälpt dig till den position du har idag? 
• Vilken inverkan kan kvinnliga nätverk ha för karriärklättrandet? 
• Vad har det sociala nätverket för betydelse i början av karriären? 
• Vad har det sociala nätverket för betydelse under/i karriären? 
• Vilken betydelse har ledarskapskurser för nätverkande? 
• Viket motiv skulle du säga att du har i ditt nätverkande?  

o Självuppoffrande 
o Omedvetet 
o Medvetet 
o Egocentriskt 

 
• Vart i Blake och Moutons modell anser du befinna dig om du skulle beskriva ditt sätt 

att vara ledare? 

 
 
 


