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Abstrakt	  	  
Författare: Lovisa Wallenberg  

Titel: Utökade vägar till framgång – vilken betydelse har kvinnliga nätverk inom arbete och 

företagande?  

Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp 

Handledare: Bo Isenberg 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2013 

 

Studien syftar till att skapa en förståelse för vilken betydelse kvinnliga nätverk har inom 

arbete och företagande. Vidare fokuserar den på hur kvinnor upplever kvinnliga och mixade 

nätverk, om nätverkande kan bidra till en effektivisering inom det personliga arbetsutövandet 

och om det kan stärka en kvinnas karriär om hon har ett starkt/stort nätverk.  

Utgångspunkterna för uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning där sex 

semistrukturerade intervjuer med kvinnor, engagerade i nätverk, är genomförda. Teorier från 

Granovetter, Sennett, Goffman, Bourdieu och Heidegren har varit till stöd och hjälp inför 

analysen av de genomförda intervjuerna. Sammanfattningsvis påstår kvinnorna att kvinnliga 

nätverk är betydelsefulla och lärorika att vara engagerade i, men att även vara med i mixade 

nätverk kan skapa en större bredd och tyngd för ens professionella nätverk och framtida 

affärer. De lär sig att ta tillvara på varandras kompetens vilket kan bidra till en positiv 

utveckling för medverkande parter.  

 

Nyckelord: nätverk, kvinnor, kapital, flexibilitet, engagemang     
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1.	  Inledning	  	  
I think women are really good at making friends and not good at networking. Men are good at 

networking and not necessarily making friends. (Madeleine Albright, 2012)  

 

Under hösten 2012 gjorde jag praktik på Svenska Handelskammaren i Hong Kong och fick 

vara med i det övergripande arbetet där. Något som gick upp för mig var hur personliga 

kontakter, både i Sverige och i Kina, kan underlätta ens arbete. Svenska Handelskammaren 

anordnar årligen ca 80 event där huvudsyftet är att få träffa nya människor och få möjligheten 

att ta till sig ny information. Under min vistelse fick jag höra om träffar som endast var 

avsedda för män. Vad var det för speciellt med dem, undrade jag, och varför har inte 

kvinnorna några av dessa träffar? Jag blev nyfiken och blickade tillbaka mot Sverige för att se 

om jag kände till några nätverk där endast kvinnor får engagera sig. Jag är inte själv 

engagerad i ett professionellt nätverk som riktar sig till kvinnor, men jag tror att nätverk som 

är till för företagande kvinnor är bra. Jag tror att kvinnorna kan relatera till vad de har fått gå 

igenom med till exempel mammaledighet, beslut om hur mycket tid som ska läggas ner på 

arbetet och familjen och att de inte alltid får ta lika mycket plats som män i arbetslivet. På så 

sätt kan de relatera till varandras problem och även hjälpa och stötta varandra. De kan få hjälp 

med sina individuella karriärer. Att vara engagerad i ett professionellt nätverk ser jag som 

någonting positivt som kan gynna en själv, men även andra människor i ens närhet. Fler borde 

få reda på att det finns kvinnliga nätverk ute i vår omvärld och på vilket sätt de arbetar. 

Kvinnor måste också hjälpas åt, på samma sätt som männen gör i sina nätverk.  

 

Begreppet nätverk kan betyda olika saker. Det finns informella nätverk, formella nätverk, 

privata nätverk etcetera. Jag skulle vilja lyfta fram och definiera det formella professionella 

nätverket då det både influerar arbetslivet och privatlivet. Det finns ett syfte och en vilja att 

skapa nya kontakter som kan leda till nya affärer. Detta blir sociologiskt intressant att titta 

vidare på då vi konstant påverkas av nätverk som finns runt oss.  

1.1	  Vad	  innebär	  det	  att	  nätverka?	  
När medlemmar ur nätverk ska träffas kan det se ut på olika sätt. Vid vissa tillfällen kan det 

vara en föreläsare som har bjudits in för att tala och inspirera medlemmarna. Andra gånger 

kan medlemmarna träffas själva och prata om saker de behöver hjälp med. Från en av mina 

intervjuer fick jag reda på att hon, genom nätverket, fått en ingång till två nya jobb. Det är så 

det kan gå till vid en nätverksträff då medlemmarna får söka i sina egna nätverk efter någon 



	   5	  

som de kan tror kan vara till hjälp. I vissa fall kan det leda till ett nytt jobb. Jag skulle vilja 

säga att det som kännetecknar ett professionellt nätverk är att människor är där för att göra 

business med varandra, komma vidare i sina karriärer men även få tillfället att träffas och 

prata om situationer de har upplevt, nuvarande arbetssituation och familjeliv. Ett nätverk kan 

vara en plats att träffas på och diskutera det man vill, men ett professionellt nätverk är en plats 

där människor träffas, lär känna varandra och där en ny kontakt förhoppningsvis kan hjälpa en 

inom sin egen karriär.  

	  

1.2	  Problemformulering	  och	  frågeställningar	  	  

Mot bakgrund av detta resonemang har jag valt att formulera min problemställning till: Vilken 

betydelse har kvinnliga nätverk inom arbete och företagande?  

 

Nedan följer tre frågeställningar jag med hjälp av mina intervjuer söker svar på.  

1. Hur upplevs kvinnliga respektive mixade nätverk?  

2. Hur bidrar nätverket till effektivisering i det personliga arbetsutövandet?  

3. Hur kan det stärka kvinnans karriär om hon har ett starkt/stort nätverk?   

 

1.3	  Avgränsningar	  	  

Jag har valt att dra min avgränsning vid att fokusera på och studera vad man kan kalla 

framgångsrika kvinnor i affärs- och arbetslivet använder sig av professionella nätverk. Jag har 

valt att fokusera på hur kvinnor använder sig av formella nätverk och inte nätverk där både 

män och kvinnor arbetar tillsammans. Formella nätverk i Sverige kräver i vissa fall att man är 

medlem i nätverket och betalar en viss medlemsavgift.   

	  

1.4	  Disposition	  	  

Upplägget ser ut som följande: jag kommer i metodavsnittet att berätta om kvalitativ metod 

och varför jag valt den metoden, hur jag gick till väga i mitt urval av intervjupersoner, kort 

berätta om intervjupersonerna, genomförandet av intervjuerna, tankar kring reliabilitet och 

validitet och etiska aspekter. I teoriavsnittet kommer jag berätta vad Mark S. Granovetter, 

Pierre Bourdieu, Erving Goffman, Richard Sennett och Carl-Göran Heidegren har för tankar 

och idéer och hur deras teorier kan tillämpas. I analysavsnittet kommer jag dela med mig av 

vad intervjupersonerna har sagt och hur deras tankar kan analyseras med hjälp av teorier jag 
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har valt. I slutsats- och diskussionsavsnittet kommer jag avslutningsvis dela med mig av mina 

personliga åsikter och uppfattningar kring nätverk efter genomförda intervjuer.    

	  

2.	  Metod	  	  

2.1	  Kunskapsteori	  	  

Inom hermeneutiken vill forskare tolka och förstå människors olika livsvärldar (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s.30). För att kunna förstå en annan människas tankar är det betydelsefullt 

att försöka sätta sig in i en hennes egen värld – hennes livsvärld. Tolkningen gör det möjligt 

att skapa en gemensam förståelse av meningen av en händelse eller av en text (ibid s.66). 

Begreppet livsvärld berättar hur människor upplever sin omgivning på olika sätt, vilket gör att 

människor har olika livsvärldar. Var vi kommer ifrån, vilken klass man tillhör och även kön 

påverkar livsvärlden hos människor (ibid s.43-45). Allt som vi hittills har varit med om i livet 

har på något sätt format och skapat oss till dem vi är idag. Genom att använda sig av kvalitativ 

forskning och intervjuer kan hermeneutiska forskare få tillträde till människors livsvärld och 

ta sig an intervjuerna som texter och rikta uppmärksamheten åt att tolka det som sagts och 

även ta sig an att försöka skapa en verklighet av det som de har fått förklarat för sig (ibid s. 

43-44, 67). Genom att komma nära inpå kan en uppfattning skapas om hur någon annan ser på 

något och hur de har upplevt en händelse. Mina intervjupersoner kan dela livsvärld då de alla 

är kvinnor, de är i övre medelåldern och bland annat engagerade i nätverk. Min förförståelse 

och mina tidigare erfarenheter påverkar mig och har format mig. Jag kommer ha idéer om hur 

resultatet kan tänkas bli, men säker kan jag inte vara. Då jag undersöker och får ta del av 

livsvärldar kan jag komma att påverka resultaten med den tidigare förförståelse som jag har 

skaffat mig genom mitt liv.  

	  

2.2	  Vad	  är	  kvalitativ	  undersökning?	  	  

Att genomföra intervjuer gör att forskaren kan komma nära sitt intervjumaterial och på ett 

tolkande sätt begrunda människorna. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan forskaren skapa 

sig en djupare förståelse för hur vissa fenomen och händelser uppstår då intervjupersonen får 

en möjlighet att förklara och beskriva sina tankar. Jag ville sätta mig in i intervjupersonernas 

livsvärld och då var kvalitativ metod bäst anpassad (Denscombe, 2009 s.232). 

Semistrukturerade intervjuer skapar möjligheter och utrymme för intervjupersonerna att svara 

utvecklande och personligt på frågorna (ibid s.235). Med hjälp av intervjuerna fick jag 
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möjlighet att prata med intervjupersonerna och de fick utrymme att berätta hur de upplever 

nätverk och dess användningsområden. Jag ville få reda på kvinnornas motiv till varför de har 

valt att gå med i nätverk och deras avsikt till varför de valt att engagera sig i nätverk som 

endast är tillåtna för kvinnor. Då kvinnorna fick möjligheten att själva berätta hur de kände 

gjorde att de förhoppningsvis vågade öppna upp sig och inte kände att deras åsikter bedömdes 

av någon annan förutom mig, som forskare. Kvale och Brinkmann talar om att intervjuer ska 

ses som en aktiv process där både intervjuaren och intervjupersonen skapar kunskap genom 

den relation de skapar gemensamt, en social handling som båda parter är med och styr över 

(Kvale & Brinkmann, 2009 s.34). 

 

När två personer träffas får man ta del av ansiktsuttryck, gestikuleringar och minspel (Ryen, 

2004 s.37, 63). Gubrium och Holstein talar i sin bok The New Language of Qualitative 

Method (1997) om att det är av relevans att befinna sig nära det som ska studeras för att på 

bästa sätt skapa sig en så sanningsenlig bild som möjligt för att kunna förstå personens 

verklighet och därmed är jag tacksam att majoriteten av mina intervjuer kunde göras ansikte 

mot ansikte.  

	  

2.3	  Urval	  och	  genomförande 

När jag funderade på vilka kvinnor jag skulle vilja intervjua riktade jag mig mot kvinnor som 

under en längre tid varit aktiva i arbetslivet, är framgångsrika och där någon startat upp ett 

nätverk. Det blev således framgångsrika kvinnor som är mellan 45-70 år gamla. Jag letade 

bland nätverk riktade till kvinnor och i mixade nätverk. Det viktiga var att jag hittade kvinnor 

som ansåg att nätverk är betydelsefulla och viktiga för dem och deras arbete. Jag valde 

nätverk som riktar sig till kvinnor och där även kvinnor är grundare. Utifrån 

intervjupersonerna har det kommit igång en snöbollseffekt. Inom ett mindre 

forskningsprojekt, som detta, passar det bra att använda sig av snöbollsurval då tillväxten av 

intervjupersoner ökar snabbt då en person kan föreslå nya personer (Denscombe, 2009 s.38). 

Precis så som det inträffat med detta projekt, med hjälp av en av mina intervjupersoner har jag 

kommit i kontakt med andra kvinnor som är aktiva i professionella nätverk. Anledningen till 

valet och den avgränsningen var att jag ville få reda på kvinnors syn på nätverk.  

 

Utifrån bland annat mitt personliga nätverk har jag lyckats komma i kontakt med kvinnor som 

är engagerade i professionella nätverk. Kvinnorna som jag har intervjuat är bosatta i 
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Stockholm och Malmö. Jag har totalt genomfört sex intervjuer där vi har träffats ansikte mot 

ansikte vid fem av dem och den sjätte var en telefonintervju. Jag upplevde överlag att 

genomförandet av mina intervjuer gick bra, men vid en av intervjuerna stämde inte 

personkemin mellan mig och intervjupersonen. Samtalet flöt på, men jämfört med de andra 

intervjuerna där kvinnorna visade sig mera intresserade, var denna tuffare att ta sig igenom då 

det krävdes mer av mig att försöka skapa ett intresse i mina frågor till intervjupersonen. För 

resultatets del skulle det kunna innebära att jag inte fick ut allt jag ville av intervjun och på så 

sätt missade relevant information. Att genomföra intervjuer blev en nyttig träning och gav 

mig bra erfarenheter då jag inte tidigare genomfört många intervjuer. Jag kände under alla 

intervjuer att det skapades ett förtroende hos mina intervjupersoner och mig som gjorde att de 

fritt vågade säga vad de tyckte. Intervjuerna varade i ca 50 minuter.  

 

2.3.2	  Intervjupersoner	  

Jag har genomfört sex intervjuer. Kvinnorna framträder, enligt överenskommelse, med sina 

egna namn i denna uppsats.  

 

Gunilla Ahrén är VD och grundare av stiftelsen Ruter Dam. Som mål har Ruter Dam att få 

”fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag” (www.ruterdam.com). Ruter Dam driver ett 

chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnor. Det är uppbyggt på det sättet att kvinnor 

bland annat ska skaffa sig ett bredare affärsnätverk inom näringslivet, de ska få möjligheten 

att skapa sig en förståelse för ledarskap och styrelsearbete och även få tillfällen och 

möjligheten att utveckla sina ledaregenskaper. Detta sker genom föreläsningar och seminarier 

och medlemmarna i programmet får även mentorer, som antingen kan vara en man eller en 

kvinna (www.ruterdam.com).  

 

Hélène Hernmarck Olsson har i över 30 år arbetat med nätverk och sponsor- och 

partnersamarbeten. Idag driver hon det egna företaget Eyemeetings AB som arrangerar 

mötesplatser för företag. 2013 släppte Hernmarck Olsson sin första bok som heter Förför och 

berör – nätverk och event utvecklar människor och affärer. Boken har varit en inspiration för 

mig inför denna uppsats och ledde till en ingång till val av uppsatsämne.  

 

Anna Kober är marknadskonsult och har startat företaget Kober Marknadskonsult. Kober 

vänder sig till småföretagare som är utan marknadsavdelning.	  Kober är medlem i nätverket 
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Göran (www.kobermarknadskonsult.se). 

 

Helena Kurki är managing director på CSR Factory som hjälper företag att involvera det 

sociala ansvarstagandet i företagsstrategier och affärsplaner. Kurki arbetar inom 

konsultbranschen och har fokuserat på bland annat analys- och strategiarbete, kommunikation 

och varumärkesfrågor (www.csrfactory.com). Kurki är medlem i nätverket Göran.  

 

Åsa Skogström Feldt var med och startade nätverket Göran år 1999. Göran är ett informellt 

nätverk för kvinnor där de kan dela med sig av tips och egenupplevda händelser om hur man 

på ett bra sätt kan skapa balans i livet. Nätverket beskriver sig som en tredje plattform; 

familjen är en, arbetslivet är en och för att koppla samman dessa startade de en tredje – 

nätverket Göran. Nätverket framställer sig som ett tillåtande, kravlöst och aktivt nätverk med 

målet att få kvinnorna att växa och utvecklas (www.natverketgoran.com).    

 

Meg Tivéus är en av Sveriges mest framgångsrika kvinnliga företagsledare. Hon har haft olika 

ledande befattningar på bland annat de statliga bolagen Posten och Svenska Spel. Idag är hon 

styrelseledamot i bland annat Swedish Match, Cloetta Fazer, Nordea Fonder och många fler. 

Tivéus ofta ute och föreläser om sin syn på ledarskap och hur kvinnor kan bli framgångsrika 

på ledande positioner. Hon talar även om skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap.   

	  

2.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  

Intervjuer som skall göras inför en uppsats kräver att forskaren funderar över det empiriska 

materialets tillförlitlighet. Det ska vara ett tillfälle för intervjupersonen att prata fritt kring sina 

åsikter och inte låta sig påverkas av vad forskaren anser. Med validitet vill forskaren hitta 

sanningen i undersökningen och se att ett argument är hållbart och övertygande. Om det gör 

det stärks validiteten. Validitet gäller om forskaren har en metod som undersöker det den 

faktiskt ska undersöka (Kvale & Brinkmann 2009 s.264). För min del vill jag genom svaren 

från mina intervjupersoner försöka förstå varför de väljer att engagera sig i professionella 

nätverk. Jag ser validiteten i min uppsats som stark om jag med hjälp av mina intervjufrågor 

lyckas skapa rätt metod för att komma åt det som jag ämnar ta reda på. Att som forskare också 

försöka vara saklig i bedömningarna av materialet är viktigt. Personliga åsikter är något man 

ska försöka låta bli att föra över till sina intervjupersoner, då intervjupersonerna kan influeras 

av det som sägs och eventuellt hindras i att fullt uttrycka sin åsikt (Yin, 2007 s.83-84).  
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Forskaren måste även ta hänsyn till reliabilitet vid kvalitativ forskning. Att skapa en 

forskningsplan för det som ska undersökas kan vara bra. Planen ska vara ämnad att det som 

ska undersökas går till på ett tillförlitligt vis. Att från början ha ett tydligt tillvägagångssätt 

med en klar struktur underlättar arbetet för forskaren (Yin, 2007 s.59). Något som 

reliabiliteten står för är att forskningen som görs nu också ska kunna ge snarlika resultat vid 

ett senare tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009 s.263). Problem som kan uppstå är att fel metod 

har valts, att svaren som ges inte täcker den problemformulering som är skapad och att 

mätningen av materialet inte är tillförlitligt. Det är viktigt att jag har i åtanke att svaren som 

ges under intervjuerna är kvinnornas personliga åsikter vilket kan göra att det kan uppstå 

problem med tillförlitligheten. Förhoppningsvis är det hög tillförlitlighet men det är värt att i 

alla fall tänka på.  

 

2.5	  Etiska	  aspekter	  	  

Anonymitet var något som jag behövde fundera över i min uppsats. Efter varje avslutad 

intervju diskuterade jag med mina intervjupersoner om de ville vara anonyma i uppsatsen. Det 

var ingen av dem som kände att det var nödvändigt, men jag ansåg att det var viktigt att de i 

alla fall kände att de hade valet att kunna vara det om de så önskade.  

 

 

3.	  Tidigare	  forskning	  och	  teori	  	  
Jag har valt att fokusera på följande författare och dem teorier: Mark S. Granovetter med sin 

teori om interpersonella nätverk och band som finns mellan människor, Richard Sennett som 

talar om flexibilitet och det sociala kapitalet, Erving Goffman med sina begrepp scen, 

framträdande, publik, roll och rutin, Pierre Bourdieu om sina fyra kapitalformer och slutligen 

Carl-Göran Heidegren om begreppet erkännande. Jag har valt dessa teorier då jag anser att de 

på olika sätt kan utgöra relevanta analytiska verktyg till min uppsats. Med dem kan den 

information jag får fram från mina intervjuer skapa ett intresseväckande material för läsaren. 

Med tanke på de frågeställningar jag ställt ansåg jag att dessa teorier skulle vara av intresse att 

gräva djupare i.  

	  

3.1	  Tidigare	  forskning	  	  

Gunilla Lundqvist och Mia Swärdh från Högskolan i Halmstad har med stöd av Rådet för 

arbetslivsforskning skrivit rapporten Manliga normer – kvinnliga former. Att utveckla 
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regionala nätverk för kvinnors företagande (2000). Den redogör för ett forsknings- och 

utvecklingsarbete som utfördes i Halland under sent 1990-tal för att lyckas utveckla nätverk 

och även att stödja kvinnors företagande i länet. Ett av utvecklingsarbetets syften är att lyfta 

fram och på ett konkret sätt synliggöra kvinnors företagande (ibid s.7).  

 

I rapporten talar de om resurscentra där syftet är att öka kvinnors inflytande på det regionala 

planet, att lyckas stärka deras ställning på arbetsmarknaden och att försöka förbättra deras 

utbildningsmöjligheter. Resurscentra har fungerat som en slags informationscentral för 

kvinnor och på samma sätt tänker jag mig att nätverk för kvinnor fungerar (Lundqvist & 

Swärdh, 2000 s.19). Syftet med nätverket var att det skulle fungera som ett slags stöd till 

kvinnorna och en mötesplats för dem. Det skulle ske ett ökat utbyte av idéer som i sin tur 

kunde leda till att nya företag startades (ibid s.35). Lundqvist och Swärdh talar om 

svårigheterna att starta upp kvinnliga nätverk i Halmstad. Något som en av medlemmarna sa 

var: ”Varför är det så svårt att få företagarna att komma till mötena?” (ibid s.29) och ett av 

svaren för det kunde vara att det fanns en rädsla hos kvinnorna. Kanske skulle de själva 

behöva prestera något som de inte var beredda på att göra? När påminnelser om dessa träffar 

dök upp kunde svar som att tiden inte räckte till eller att man inte ville vara borta från 

familjen dyka upp. Jag kan tänka mig att dessa svar än idag används när nätverksträffar ska 

hållas, men vad är det som mer idag lockar kvinnorna att gå på dem? Lundqvist och Swärdh 

talar vidare om att det efter ett tag var svårt att behålla intresset och entusiasmen uppe hos 

medlemmarna och då minskade även deltagandet. Kvinnorna krävde en sorts ledare som lyfte 

fram nätverksträffarna och som hade möjligheten, tiden och energin att satsa på det för att på 

så sätt lyckas underhålla och utveckla det och samtidigt locka till sig fler kvinnor (ibid s.29).  

 

Att starta ett nätverk tar tid och det krävs att man skapar tillit. Författarna talar om att 

företagarnätverken har genomgått två faser; fas ett som innebär en så kallad mobiliseringsfas. 

Där fick deltagarna möjligheten att träffa andra kvinnliga företagare som också var 

medlemmar av nätverket vilket gjorde att de kände en gemenskap och tillhörighet till varandra 

– de blev tillsammans en grupp. Fas två inträffade efter ca ett år av nätverkande. Deltagarna 

insåg att de olikheter som i början var en styrka för varandra senare blev en belastning då det 

var stora skillnader i kunskap och intresse bland dem. Vissa av deltagarna valde att skapa 

mindre grupper att träffas på, men samtidigt var det många som fortfarande ville ha stora 

träffar med alla närvarande, men endast ett få gånger per år.   
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Den traditionella synen på företagande förbiser att företagande inte bara är ett affärsprojekt 

utan också en social process, där samspelet med andra är viktigt. Inte minst bland kvinnliga 

företagare finns många exempel på hur företagandet blir ett sätt att förena den privata och den 

offentliga sfären. Nätverk kan ses som en stödstruktur och en mötesplats för kvinnliga 

företagare. Det har visat sig att det finns ett samband mellan medlemskap i nätverk och 

framgång hos företaget. Mångfald i kontakterna och ökat utbyte av idéer och erfarenheter kan 

även på lång sikt leda till att konkurrenskraften ökar, menar Johannisson. (Lundqvist & 

Swärdh, 2000 s.37).  

 

Avslutningsvis skriver Lundqvist och Swärdh att  

 
Vi har kommit en bit på väg. Nu återstår att se till att planerade aktiviteter genomförs och att 

kvinnorna får tillgång till de resurser som de har rätt till. (Lundqvist & Swärdh, 2000 s.58).  

 

Hur långt har vi kommit år 2013? Kan vi se om det har skett några förändringar och har 

utvecklingen att få kvinnor att engagera sig och ta del av nätverk gått framåt?  

 

En ytterligare källa för tidigare forskning hittar jag i studenterna Tomas Martling och Stina 

Widerstedt uppsats från Lunds universitet. De har skrivit uppsatsen Ökad jämställdhet genom 

ett kvinnligt nätverk? – om jämställdhetsarbete i ett företag i byggbranschen (2008). 

Uppsatsen handlar om hur ett jämställdhetsarbete kan utövas inom en organisation. Till hjälp 

studerar de ett kvinnligt nätverk hos ett företag inom byggbranschen. De vill följaktligen ta 

reda på hur jämställdsarbetet fungerar inom det kvinnliga nätverket och om det finns något 

som är problematiskt, men som skulle kunna förändras till det bättre (ibid s.5-6).   

 

Martling och Widerstedt talar i sin uppsats om att ha tillgång till nätverk som i slutändan kan 

ge deltagarna makt och en möjlighet till att nå framgång. De har fått fram information som 

visat att kvinnor kan få fler möjligheter som är lika männens om de får tillgång till ett nätverk. 

Det är viktigt att kvinnor engagerar sig i nätverk för att kunna avancera och utvecklas inom 

arbetslivet. Om de engagerar sig i formella nätverk, där både män och kvinnor är medlemmar, 

ges kvinnorna tillfället att kunna konkurrera med männen om arbeten också, då de befinner 

sig på samma plats (Martling & Widerstedt, 2008 s.5).   

 

Resultat som Martling och Widerstedt kom fram till i sin uppsats, med hjälp av sina 

genomförda intervjuer, var att de fick reda på att kvinnorna såg nätverket som en plats att 
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knyta an nya kontakter på och få ny kunskap, bland annat om hur man kan komma vidare i 

arbetslivet och att även dra lärdom från andra kvinnor som kan ha varit i samma situation som 

en själv tidigare (Martling & Widerstedt, 2008 s.31). Andra ser nätverk som en social plats att 

träffa andra kvinnor på, framför allt inom byggbranschen som till stor del är mansdominerad 

(ibid s.32). De talar om hur de ska nå målet som de satt upp, att få fler kvinnor på 

mansdominerande positioner, men tyvärr framkommer det inga konkreta förslag på 

tillvägagångssätt till förändringen. Kvinnorna talar för att nätverket ska finnas kvar och att det 

är betydelsefullt för dem, men just hur det ska bli mer jämställt är någonting som de med 

tiden får lösa. Författarna ställer sig frågan ifall det är så att potentialen finns men att det i 

praktiken är svårt att få det att fungera (ibid s.33-34).      

 

3.2	  Teori	  	  

3.2.1	  Mark	  S.	  Granovetter	  	  
Granovetter talar i artikeln The Strength of Weak Ties (1973) om att analysera processer i 

interpersonella nätverk för att få information om ett mikro-makro perspektiv mellan 

relationer. Granovetter talar om det interpersonella bandet som finns mellan människor. För 

varje enskilt fall är det viktigt att avgöra om det existerande bandet är starkt, svagt eller 

obefintligt; ”the strength of a tie is a (probably linear) combination of the amount of time, the 

emotional intensity, the intimacy (mutual confinding), and the reciprocal services which 

characterize the tie” (Granovetter, 1973 s.1361). I artikeln talas det om individer och hur 

starka banden är mellan dem om grupper skulle uppstå. Granovetter talar om tiden människor 

umgås tillsammans inom dessa grupper och anser att ju mer tid som spenderas med någon 

desto starkare blir bandet mellan dem. A och B kan utgöra en grupp, A och C en annan och 

om det finns starka band mellan dessa relationer är sannolikheten stor att det även kan bildas 

en tredje relation mellan B och C. Ju starkare band det finns mellan individerna, desto mer 

lika kan de komma att bli varandra. Hur starka banden är i var och en av dessa grupper 

påverkar även de två andra grupperna då relationer måste finnas från början för att det 

överhuvudtaget ska bildas en ny grupp (ibid s.1362). Det finns både starka och svaga band 

inom grupper. Starka band kan beskrivas som kopplingarna som finns mellan människor och 

deras närstående och svaga band är kopplingarna mellan människor och deras avlägsna 

bekanta.  Ifall en grupp, bestående av två personer, endast har starka band mellan just dem 

och inte starka band till en annan grupp, kan det skapas en bro till en annan ny formad grupp. 

Däremot kommer de nyskapande banden inte att bli starka, utan kommer bli svaga. Inom 
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större nätverk uppstår troligtvis inte detta, men det kan förekomma i mindre grupper. Det som 

sällan kan förekomma i större nätverk är att ett speciellt band är den enda kopplingen mellan 

två individer. Inom dem kan det bildas grupper mellan till exempel person A, B, C och D. De 

har alla kopplingar till varandra men det starkaste bandet finns fortfarande mellan A och B 

(ibid s.1364).   

 

Motivationen att hjälpa andra i ett nätverk blir större om det finns ett starkt band som håller 

ihop människor. På så sätt kan även andra föra hjälpen vidare och fler band mellan grupper 

kan uppstå. Granovetter talar även om att en människas mer avlägsna bekanta kan ge mer 

givande kontakter - sett ur ett långsiktigt perspektiv, då de starka sociala banden inte längre är 

lika nödvändiga.  

 

Inför svaren på mina frågeställningar använde jag mig av denna teori på det sätt att jag vill 

studera hur en person kan skapa sig flera kontakter genom en nätverkssträff och hur de nya 

kontakterna i sin tur ligger till grund för ett större nätverk och på så sätt en större gemenskap. 

Hur fungerar det i verkligheten när person A och person C träffas? Skapas det ett band mellan 

dem?  Kan det utifrån det skapas en relation mellan person B och person C också?  

3.2.2	  Richard	  Sennett	  	  
Människor definierar begreppet flexibilitet på olika sätt. Sennett beskriver i sin bok När 

karaktären krackelerar: människan i den nya ekonomin (2000) begreppet flexibilitet som 

”trädets förmåga att både ge efter och räta upp sig, både uttänjandet och återställandet av dess 

form” (ibid s.67). Om vi människor hade kunnat bete oss som trädet hade vi, enligt Sennett, 

kunnat anpassa oss bättre i våra liv (ibid s.68). Flexibilitet kan påverka den mänskliga 

karaktären och dennes förbindelser med resten av omvärlden. Genom lojalitet, engagemang 

och samarbete kan karaktären uttryckas. Karaktären vi vill visa upp för vår omvärld är vad 

som kännetecknas av våra personliga egenskaper som vi själva ser upp till och som vi då även 

vill få uppskattning av andra för (ibid s.18). Om man tittar på hur det kan se ut i arbetslivet 

kan det vara så att vissa företag inte har en fast struktur och där framtiden är svår att förutspå. 

Att då vara flexibel och ha tolerans för det som kan hända kan vara en utmaning, men det kan 

skapa en trygghet. Att lyckas vara självständig i arbetet kan göra att man anpassar sig till 

begreppet flexibilitet enklare och då även till arbetet som ska utföras inom företaget (Sennett, 

2007 s.42-43).  
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Förändringar som kan ske inom nätverk kan ha en maktkoncentration utan en faktisk 

centralisering av makten ifråga. Sennett syftar till att anställda på lägre nivåer då har 

möjligheten att skapa mer kontroll över de egna arbetsuppgifterna. Genom att lyckas behålla 

en flexibel inställning till arbetslivet anser Sennett att människor kan ta sig fram och uträtta 

saker i livet (Sennett, 2007 s. 78-79, 87).    

 

I boken Den nya kapitalismens kultur (2007) talar Sennett om det svårdefinierade begreppet 

socialt kapital. Sociologerna har en svårighet i att hitta en klar definition på begreppet i och 

med att det finns olika skolor som säger olika saker kring det sociala kapitalet. Sennetts 

personliga syn på socialt kapital lyder ”Enligt min åsikt är det sociala kapitalet lågt när 

människor anser att deras engagemang är av dålig kvalitet och högt när människor tycker att 

deras sociala umgängen är av god kvalitet” (ibid s.50). Sennett refererar till tre andra 

sociologer. Robert Putman menar att det sociala kapitalet är människans frivilliga 

engagemang, viljan att engagera sig inom sociala organisationer. Alejandro Portes och 

Harrison White tittar på det sociala kapitalet som något som finns inom familjen och ens 

närmaste miljö så som till exempel utbildning och arbete. Portes och White tittar på hur djupt 

engagerad en person väljer att vara, ibland inträffar det att det inte är viljan som styr över 

engagemanget utan nödvändigheten. Att ta reda på om en människa är lojal eller inte kan på 

ett bra sätt testas genom det sociala kapitalet. Det krävs ett deltagande från båda parterna för 

att det ska infinnas lojalitet, då det krävs en motpart att vara det emot. Då är det möjligt att 

titta närmare på människors sociala umgängen (ibid s.50-51).  

 

För mig handlar flexibilitet om att vara öppen till förändringar som kan uppstå i livet. Att vara 

flexibel kan bland annat skapa ökad effektivitet på arbetsplatsen genom mod att våga testa 

nya saker. Flexibilitet kan ge människor en ökad frihet att kunna utforma sina liv och göra vad 

de vill med det. När människor ska träffa nya människor och i vissa fall göra nya affärer vill 

jag använda mig av Richard Sennetts teori om bland annat flexibilitet och människans sociala 

kapital för att se på vilket sätt det kan fungera i verkligheten. Kan jag, från mina 

intervjupersoner, få svar på om det sociala kapitalet är till hjälp och om det är en fördel att ha 

ett flexibelt tänk inom nätverkande?  

3.2.3	  Erving	  Goffman	  
Vi umgås med människor varje dag på en mängd olika sätt. I varje situation vill vi presentera 

och bete oss på ett visst sätt – vi definierar situationen för att avgöra hur det ska gå till 
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(Goffman, 2009 s.11). Begrepp som framträdande, scen, publik och roll/ rutin används av 

Erving Goffman.  

 

När vi ska träffa nya människor vill vi gärna göra ett gott första intryck och Goffman talar om 

att människor kommer försöka göra allt i sin makt för att framställa sig själva i ett så 

fördelaktigt ljus som möjligt (Goffman, 2009 s.16). Goffman definierar en interaktion som om 

det vore all interaktion som sker vid just ett tillfälle. Det kan också vara en interaktion när 

många människor möts samtidigt – som på en nätverksträff (ibid s.23). Framträdandet är den 

aktivitet som deltagarna gör vid ett visst tillfälle för att på något sätt kunna påverka och 

medvetandegöra andra deltagare. 

 

Ett citat från Goffmans bok Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik (2009) 

som jag vill relatera till hur vi ser på nätverkande lyder: ”De kan lita på vad individen säger 

om sig själv eller på de dokumentära bevis han lägger fram om vem och vad han är. Om de 

känner, eller känner till, individen genom erfarenheter de haft före den aktuella interaktionen 

kan de sätta sin lit till antaganden om stabiliteten och den allmänna tillämpligheten i hans 

psykologiska egenskaper som ett medel att förutsäga hans beteende i nuet och i framtiden” 

(ibid s.11). När en person har försökt förstå sig på en annan person, har personen ifråga då 

kunnat ta del av det Goffman nämner som en typ av kommunikation? Det finns utsända 

uttryck där individen använder sig av de traditionsenliga verbala symbolerna, som språket, för 

att kunna uttrycka sig som han vill och det finns överförda uttryck. De överförda uttrycken 

utförs med hjälp av en aktivitet hos individen, till exempel gester för att förstärka vad han 

menar. Dessa uttryck är mer teatraliska och situationsbundna än vad de utsända uttrycken är 

(ibid s.12-14).  

 

Goffman använder ord som publik och scen och det går att koppla samman hans begrepp med 

nätverkande. I detta fall är platsen för nätverkande scenen och dess deltagare är publiken. 

Handlingsmönstret – framträdandet, som utförs av en av deltagarna mot de andra deltagarna – 

publiken, kan kallas för roll eller en rutin som utspelas (Goffman, 2009 s.23). Under 

interaktioner med människor är det av stor betydelse för personen ifråga att det han vill 

förmedla genom en aktivitet framträds under interaktionen – på så sätt kan den bli 

meningsfull för andra att ta del av (ibid s.35). Inför ett framträdande för en publik kan det 

falla sig att människan rättar till sina fel och misstag, för att kunna dölja misstag som begåtts 
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och sedan rättats till. Att människan är vill framstå som ofelbar uppvisas då det är den bästa 

sidan av en själv som man vill visa inför andra för att göra ett gott intryck (ibid s.45-46).  

 

Mina frågeställningar kan på ett tydligt sätt kopplas samman med Goffmans nämnda begrepp. 

Som jag tidigare skrivit beter sig människor på ett visst sätt när de ska träffa nya människor 

och ställas inför nya utmaningar. Människor vill visa sig från sin bästa sida i hopp om att ge 

ett bra intryck ifrån sig. Vidare kommer jag analysera hur det ser ut i verkligheten för att se 

om Goffmans begrepp går att tillämpa på mina genomförda intervjuer.  

3.2.4	  Pierre	  Bourdieu	  	  
Pierre Bourdieu talar om värdet av kapital som människor innehar. Kapital är de tillgångar 

och resurser som människan har och vilka kan användas på olika sätt. Det finns minst fyra 

kapitalformer: symboliskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt (Broady, 1990 s.171).  

 

Samhället erkänner olika saker som värdefullt. Det finns olika symboliska kapital och en 

beskrivning av begreppet är att det är det som erkänns som någonting värdefullt av andra 

sociala grupper (Broady, 1990 s.172). Det kan till exempel handla om utbildningskapital – 

vilken nivå på en akademisk utbildning en person har kan påverka ens kapital (Bourdieu, 

1999b s.97). Att det finns olika slags symboliska kapital får mig att fundera på att intresset för 

vissa nätverk kan komma att vara mer eller mindre intressanta för vissa individer.   

 

Det ekonomiska kapitalet innefattar en grupps gemensamma tillgångar. När människor ska 

använda sig av sina nätverk kan det ekonomiska kapitalet vara till stor nytta. Då man har flera 

människors tillgångar till sitt förfogande blir tillgångarna större och de är tillåtna att användas 

av den gemensamma gruppen (Broady, 1990 s.212-213).  

 

Bourdieu talar i sin bok Praktiskt förnuft – bidrag till en handlingsteori (1999b) om begreppet 

habitus. Habitus är ett begrepp som förklarar hur människor ser på världen omkring sig. 

Habitus är inget som vi själva väljer, utan det är ett resultat av socialisationen runtomkring 

oss. Det skapas en enhet där människorna som ingår i den även får en enhetlig livsstil. Vilket 

habitus som skapas beror bland annat på människans respektive kultur och etnicitet. Habitus 

berättar vad som anses vara bra och dåligt för en viss grupp, men alla grupper behöver inte 

tycka lika. Olika beteenden till exempel kan för en grupp anses vara bra och för en annan 

grupp kan det vara något dåligt (ibid s.18-19, 116). Bourdieu vill även lyfta fram fältet som 
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skapas inom det sociala rummet. Det sociala rummet är den miljö runtomkring oss vi ser var 

dag. Fältet är den plats där alla handlingar utförs, där människor tvingas ta ställning och göra 

aktiva val. Ett exempel på fält kan vara nätverk där kvinnorna investerar och gör vinst på sitt 

kapital (Bourdieu, 1999b s.45-46). Där bestämmer, i detta fall, kvinnorna hur de vill gå 

tillväga för att göra nätverket intressant för dem och hur de på bästa sätt ska kunna få ut så 

mycket som möjligt av medlemskapet inom ett visst nätverk. Fält finns konstant runt omkring 

oss människor och man väljer själv hur man vill agera inom detta. ”Mot bakgrund av den mer 

eller mindre originella position som författaren intar på fältet och som han värderar olika 

beroende på vilka dispositioner han bär med sig från sitt sociala ursprung, orienterar han sig 

mot den ena eller andra av de möjligheter som står till buds, och detta oftast på ett helt 

omedvetet sätt.” (ibid s.66). För denna uppsats räkning kan detta citat från Bourdieu stämma 

in på vad som kan hända vid en nätverkssträff. Det kan vara så att man har en viss tanke på 

hur man förväntar sig att det ska gå till, men när man väl är på plats kan ett beteende 

omedvetet dyka upp och fältet intas på ett sätt som man inte trodde från början.   

 

Kan kvinnors nätverk hjälpa dem att komma till högre positioner inom arbetslivet? Bourdieu 

talar om jämlikheten mellan kvinnor och män i arbetet: ”Det stämmer till exempel att 

kvinnorna blir allt mer representerade i statlig och kommunal tjänst, men det är alltid de lägsta 

och mest osäkra positionerna som är reserverade för dem” (Bourdieu, 1999a s.108). Detta kan 

liknas vid hur det idag ser ut på en del arbetsplatser runt om i landet.  

 

Bourdieu och hans teorier om olika kapital hjälper mig att se hur människor, i detta fall 

kvinnor, ska kunna ta sig fram i arbetslivet. Hur kan de använda sitt uppbyggda nätverk och 

sprida kunskapen om sitt symboliska kapital?  

3.2.5	  Carl-‐Göran	  Heidegren	  
Människans liv består av relationer mellan en själv och andra. Att erkänna en annan människa 

är något som inträffar var dag – i varje relation. Det sker genom att attityder, gester och 

handlingar utförs mot någon annan. Det som inträffar är att en människa erkänner en annan 

människa på det sättet att personen ifråga kan vara en del av en annan persons relation. Att 

låta varje part vara fri i relationen tillåter en handlingsfrihet som ökar erkännandet mellan 

parterna. ”Erkännande är en social mekanism som genererar social integration” (Heidegren, 

2009 s.8). Att bli erkänd av andra stärker människans självbild och det är något vi eftersträvar 

i livet. Erkännandet av en människa kan förändras över tiden till antingen det bättre eller till 
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det sämre. Det beror på hur människan tar vara på sin relation och på vilket sätt den tas om 

hand, men livet är utformat på det sättet att människor kräver att bli erkända för den han 

faktiskt är (Heidegren, 2009 s.8-14, 20-21).  

 

Interaktion mellan människor är inte alltid lätt, det innebär även ett visst risktagande. Det kan 

inträffa missförstånd och försägningar som i sin tur kan ge utslag i känslor som skam och 

fientlighet. Relationen kan i och med det bli sämre. Om vi visar respekt och aktning inför 

andra visar vi på att vi erkänner personen och det i sin tur kan då även stärka självbilden hos 

den personen (Heidegren, 2009 s.20). Att se en koppling mellan Heidegrens begrepp och 

mina frågeställningar faller sig naturligt enligt mig. Att bli erkänd och skapa interaktion är 

vardagsmat för den som en van att gå på nätverksträffar. Dessa begrepp är viktiga i sin helhet 

och kan påverka hur människor väljer att agera under en nätverksträff.  

 

Heidegren refererar till Axel Honneth. Honneth talar om tre former av erkännande; mänskliga 

primärrelationer, rättsligt erkännande och social uppskattning. Inom den tredje typen av 

erkännande finns det utrymme att utvecklas vilket i sin tur kan bidra till att det skapas en ökad 

variation av varje persons individuella egenskaper vilka i sin tur kan skapa ytterligare nya 

livsstilar. Vid nätverksträffar kan dessa begrepp dyka upp och att en person får känna att den 

är socialt uppskattad av andra kan bidra till känslan av att bli erkänd, precis för den man är. 

Social uppskattning innebär bland annat att man inför andra människor uppmuntrar dem och 

är öppen för nya sinnesintryck. Att bli erkänd av andra bidrar till att man känner en 

självuppskattning inför sig själv. Om det en person väljer att göra uppskattas av omgivningen 

ökar självuppskattningen (Heidegren, 2009 s.27-31).  

 

Ytterligare en person som berättar om sin syn på erkännande är Stephan Voswinkel. 

Heidegren tar upp hans tre olika handlingsmönster inom erkännande och missaktning. Ett av 

handlingsmönstren som Voswinkel talar om är en pragmatisk dimension som innebär att en 

handling är sakorienterad och att ett visst mål finns i sikte. Inom den pragmatiska 

dimensionen utövas arbetsuppgifter och på så sätt kan man visa att man är kompetent i det 

man gör. Han talar vidare om att en pragmatisk dimension kan gå vidare till att bli en 

dramaturgisk dimension då man väljer att framställa sig på ett visst sätt inför andra 

människor, vid någon typ av interaktion (Heidegren, 2009 s.42-43). När kvinnor träffas via 

nätverk och en kvinna väljer att hjälpa eller stötta en annan kvinna inom nätverket kan det ses 

och uppfattas som värdefullt, vilket ökar den kvinnans självuppskattning. Dessutom har 
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kvinnan som fått stöd förhoppningsvis fått hjälp att komma vidare i sitt arbetsliv. Detta kan i 

sin tur bli något som Honneth kallar för ”en posttraditionell eller modern samhällelig 

solidaritet. Denna utgör en allmän värdehorisont som är öppen för olika slag av 

självförverkligande, samtidigt som den tjänar som en övergripande referensram för 

uppskattning” (Heidegren, 2009 s.31).  

 

4.	  Analys	  	  
I detta kapitel skall jag analysera det empiriska material jag samlat in genom att tillämpa 

teoretiska begrepp. Jag kommer att utgå från den problemställning jag ställt och svara på de 

frågeställningar jag har satt upp. Jag kommer dela upp analysen i olika avsnitt där varje 

avsnitt belyser en frågeställning.   

4.1	  Hur	  upplevs	  kvinnliga	  respektive	  mixade	  nätverk?	  	  
Kvinnliga nätverk och mixade nätverk är båda bra att engagera sig i, men mina 

intervjupersoner ser ändå att det finns en viss skillnad dem emellan. Hélène Hernmarck 

Olsson säger: 
 

Jag tycker att det är bra att det finns kvinnliga nätverk men jag tycker att nätverk idag ska vara 

mångkulturella. Nätverk kan bestå av olika nationaliteter, unga som gamla, halta som lytta och 

självklart både kvinnor och män – det viktigaste är att alla bidrar med något. För mig handlar 

det inte om man är blå, gul, svart eller vit, man eller kvinna utan för mig handlar det om: Vad 

kan vi uppnå tillsammans?  

 

Gunilla Ahrén tycker att det är bra att vara engagerad i både kvinnliga och mixade nätverk, 

men hon kan också stöta på andra som tycker annorlunda:  

 
Kvinnor som vill vara moderna ser det som tramsigt att endast vara med i kvinnliga nätverk. 

Mixade nätverk är bra att göra business i, men de öppnar inte upp lika mycket för att skapa 

personliga band som kvinnliga nätverk kan göra.  

 

Meg Tivéus svarar på frågan om det upplevs som att det finns någon skillnad i kvinnliga 

respektive manliga nätverk: 

 
Ja, jag tycker nog att det finns en skillnad. Jag tycker egentligen att mixade nätverk är de mest 

roliga att vara med i, därför att då blir intressegemenskapen det övergripande. Jag gillar 

egentligen inte ensidighet och att bara vara kvinnor är en form av ensidighet, tycker jag.  
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Tivéus kommentar, att hon tycker att de mixade är roligare att vara med i kan relateras till 

Bourdieus teori om det ekonomiska kapitalet. Genom att ha ett stort ekonomiskt kapital kan 

nätverket växa när fler får ta del av det. Vid mixade nätverk är det både män och kvinnor 

närvarande och genom att de har olika intressen och arbeten kan nätverket snabbt växa sig allt 

större. Nätverken har lite olika inriktningar och syften, beroende på vilka som är med i dem.  

 

En genomgående trend bland mina intervjuer var att mixade nätverk var något som alla 

behövde vara med i och de kvinnliga nätverken fungerar som ett komplement till de mixade. 

Att endast vara med i antingen det ena eller det andra fungerar, men att få en blandning av 

dem båda är det bästa. Skogström Feldt berättar att det i mixade nätverk kan talas om ett slags 

”offermentalitet” bland kvinnorna. Hon menar att kvinnor kan tycka att de blir orättvist 

behandlade och att det är nödvändigt att simplifiera saker. Det som Skogström Feldt berättar 

kan styrkas av det som också Tivéus vill göra klart för mig:  

 
Det är inte synd om kvinnor. Det finns ju hur många fördelar som helst med att vara kvinna.  

 

Anna Kober är som marknadskonsult beroende av sina kunder, som hon ofta fått genom olika 

nätverk. Hon tycker också att mixade nätverk alltid är bra att vara med i och som hon säger: 

 
I mixade nätverk får vi lära oss av varandra, då män och kvinnor kan ha olika syn på saker och 

vi kan komplettera varandra.   
 

Kober talar vidare om fördelarna med kvinnliga nätverk: 

 
Kvinnor behöver förebilder och de kan vara bättre på att hjälpa varandra och inspirera till 

utveckling som i sin tur kan ge nya insikter.  

 

Det är viktigt att hitta ett gemensamt intresse som kan göra att människor kommer vidare 

inom ett nätverk. Det finns de som tror att det är svårt för kvinnor att göra karriär och lyckas i 

arbetslivet, men om viljan och engagemanget finns menar Sennett att det sociala kapitalet kan 

öka. Det i sin tur kan leda till att man respekteras högre hos andra människor. Det viktiga är 

att få någon annan att se det man faktiskt åstadkommer. Skogström Feldt berättar hur hennes 

syn på kvinnliga och mixade nätverk ser ut: 
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I kvinnliga nätverk pratar man kanske mera om utmaningarna som man möter som kvinna än vad man 

gör i ett mixat nätverk. Att man kan diskutera sådant som kvinnor råkar ut för och man kan dela med 

sig och framförallt höra hur andra tacklar problem. I mixade nätverk blir det nog lite mera inriktat på 

affärer och ett försök i att hitta nya leverantörer och kunder.    

 

Att vara med i ett mixat nätverk tycker Skogström Feldt är bra om man har för avsikt att 

synas. Det kan vara så att någon söker ett nytt jobb och att då vara med och visa sig i ett mixat 

nätverk kan öka chanserna att någon ser en. I ett mixat nätverk kan det finnas fler personer 

från olika branscher som på ett eller annat sätt kan komma till hjälp. Det viktiga är att hitta 

fördelarna med båda nätverken och på bästa sätt använda sig av dem.  

 

Med hjälp av nätverken som kvinnorna idag väljer att engagera sig i skapar de själva 

förutsättningarna för hur de vill att deras framtid ska se ut. Om Bourdieu ansåg att 

det var de lägsta positionerna inom företag som var tänkta för kvinnorna kan de 

gemensamt, genom nätverken, försöka komma högre upp i arbetslivet. Det skapas 

mer och mer en jämlikhet mellan kvinnor och män, men precis som mina intervjuer 

har sagt mig är det beroende av båda typerna av nätverk.   

4.2	  Bidrar	  nätverket	  till	  effektivisering	  i	  det	  personliga	  arbetsutövandet?	  
Jag inledde mina intervjuer med att ställa frågan vad ordet nätverk betydde för dem. 

Skogström Feldt beskrev nätverk som ett ”spindelnät” där alla trådar spreds till olika 

människor. Trådarna i sig gör att många olika punkter kopplas samman. Spindeln i mitten är 

det som skapar strukturen men är inte den som levererar, det är det människorna i trådändarna 

som gör. Det mest centrala i ett nätverk, som alla intervjupersoner hållit med om, är att alla 

ska vara delaktiga. Skogström Feldt berättar:  
 

Det ultimata nätverket för mig är när folk ger utan att förvänta sig att få någonting tillbaka, för 

det har jag sett så många gånger att så länge man delar med sig av det som man kan och har 

och så vidare så kommer det någon gång tillbaka. Man bara öppnar upp och bjuder på sig själv 

så kommer det komma någonting någon gång. 

 

Lundqvist och Swärdh beskriver i sin rapport att syftet med deras forsknings- och 

utvecklingsarbete var att skapa ett nätverk som skulle kunna fungera som ett stöd till deras 

medlemmar och även en mötesplats för dem att träffas på. Martling och Widerstedt talar om 

att ett deltagande i nätverk i slutändan kan vara effektivt för ens arbete och även en möjlighet 

att skapa sig makt på. Detta tankesätt är en genomgående trend bland mina intervjupersoners 
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svar. De ser alla nätverk som en mötesplats av något slag. Granovetter talar om de 

interpersonella nätverken där person A skapar nya kontakter mellan sig och andra. Om det är 

en ökning av ens effektivisering som kvinnan är ute efter kan det vara värdefullt att ta till sig 

av Granovetters tankar. Om en kvinna går med en annan person till en nätverksträff kan det 

vara så att personen du går dit med presenterar dig för en ny bekantskap där det visar sig att ni 

har mer gemensamt än vad ni kunnat tro. Sennett talar om flexibilitet och detta begrepp, 

tillsammans med Granovetters, ser jag som någonting väldigt viktigt inom nätverkande och 

det har även kunnat styrkas genom svaren jag fått från mina intervjuer. Att våga ha ett öppet 

sinne för nya människor skapar en större sannolikhet för en själv och att ens privata nätverk 

ska kunna effektiviseras. Kurki pratar om: 

 
Att kunna vara rörlig, att våga ta steget att gå till en annan person och inte att stanna vid en och 

samma person hela kvällen är en fördel. Man ska aldrig sätta sig bredvid någon man känner 

sedan tidigare, utan sätt dig alltid vid någon ny. Det är bra att vara nyfiken och inte ha en redan 

klar presentation om sig själv utan var öppen och nyfiken och intresserad av den andra 

personen. 

 

Detta som Kurki beskriver ovan tycker jag återigen hänger samman med Sennetts begrepp 

flexibilitet. Hon beskriver tydligt att om man vill testa på något nytt måste man våga ta steget 

– att våga vara flexibel kan hjälpa människor att komma långt på vägen.     

 

Hélène Hernmarck Olsson beskriver nätverk som en samling av alla de människor hon känner 

och de kontakter hon har skaffat sig genom åren. Att vara engagerad i nätverk säger hon är 

viktigt för att kunna bygga upp ett förtroende, vilket framförallt är av betydelse när affärer ska 

göras. En trovärdig relation skapas då människor träffar människor ansikte mot ansikte.  En 

relation skapas och då kan de som möts ge och ta kunskap och information från varandra. Hon 

belyser att det är mycket viktigt att en relation alltid ska gå åt båda hållen:  

 
Varför är man med i ett nätverk? Jo, för att det är ett give and take! 

 

Att skapa effektivitet kräver att det finns något att ta av, som till exempel människorna i ens 

olika nätverk. En av anledningarna till att Kurki är med i olika nätverk är dels att det är viktigt 

för hennes arbete som konsult och dels att det handlar om att vara synlig bland andra 

människor. Hon berättar: 
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Vi är beroende av att skapa ett universum runt oss, trots att man tillsammans med kollegor har 

många bra kontakter. Det handlar om att vara en potentiell vara till våra kunder. Då anser jag 

att jag kan vara min egen reklam.  

 

Hernmarck Olsson berättar i sin bok Förför och berör – nätverk och event utvecklar 

människor och affärer (2013) att det mest kostnads- och tidseffektiva sättet att skapa sig nya 

kontakter är via personliga möten. Att nätverka är inte gratis och nätverken behöver konstant 

underhållas för att kunna utvecklas. Hon jämför nätverk med träning – de behöver båda 

underhållas och är färskvaror båda två. Alla människor har olika sorters relationer till 

varandra och det är bland annat via dem som nätverk kan utvecklas. Relationerna är de som 

utvecklar oss till bättre människor och som kan få oss att se vad som är betydelsefullt för oss 

själva. Relation till oss själv och till andra är något som Heidegren talar om. Hernmarck 

Olsson nämner att relationer kan utvecklas och att erkänna en annan människa genom till 

exempel gester och attityder kan göra att vi kan komma att utvecklas. Genom erkännandet 

tillåter vi att en annan person får vara en del av ens egen relation, vilket i sin tur kan utveckla 

människans nätverk.  

 

För Tivéus betyder nätverk att människor har kontakt med varandra och genom ett nätverk 

finns möjligheten att hålla kontakten med varandra och utveckla den.  
 

Nätverk kan idag vara allt från djupa vänner i ett nätverk till väldigt ytliga bekantskaper som på 

nätet, där folk inte behöver ha en aning om vem de är utan att fråga om de kan bli vänner.  

 

Att nätverkande skulle bidra till effektivisering av det personliga arbetsutövandet tolkar jag 

utifrån mina intervjuer som möjligt. Ahrén säger att det är viktigt att fundera över vilka 

nätverk som man vill vara delaktig i och att det är betydelsefullt att hitta avvägningen mellan 

den tid man kan lägga ner på ett nätverk och även se nyttan och glädjen som nätverket kan 

bidra med. Under åren man arbetar säger Ahrén att det är betydelsefullt att engagera sig i 

olika nätverk, men det är viktigt att se till att man är med för rätt syfte och att man delar 

värderingar med nätverkets medlemmar.  

 

För att kunna upprätthålla effektivisering inom nätverken och för att ens egna affärsliv ska 

kunna rulla på bra kan det vara kan det vara en fördel att vara givmild och erbjuda sin hjälp. 

Kober berättar: 
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Det är lätt att dela med sig och att vara generös, men det kan finnas dem som man inte vill 

hjälpa, till exempel om de befinner sig inom samma bransch som en själv. Jag skulle kanske 

inte välja att hjälpa en av mina konkurrenter att få ett jobb framför att jag själv skulle få det. 

Men överlag upplever jag inte att det uppstår konkurrens mellan människor i nätverken.  

 

Ett citat som jag vill ta fram och där dess innebörd kan relateras till bland annat Bourdieus 

och Goffmans teorier är från Kurki där hon talar om varför hon är engagerad i nätverk: 

 
Det handlar om att nätverket är en plats där jag kan visa upp mig. På så vis är det en arena där 

jag kan profilera mig och liksom röra upp lite damm sådär, men det är också en arena där jag 

kan få andra saker tillbaka. Jag kan ju få nya idéer, jag kan få inspiration, jag kan få 

kompetensutveckling via nya personer jag möter. Lika mycket som jag kan få måste jag också 

ge. Man måste bjuda på saker i nätverket för att det ska kunna fungera. 

 

När Kurki talar om nätverket som en arena där hon kan profilera sig får det mig att tänka på 

Goffmans begrepp scen och publik. Scenen är i detta fall platsen där nätverkande äger rum 

och det går även att relatera till Bourdieus begrepp fält som är den plats där alla handlingar 

utförs. Människors fält kan i sin tur inspireras av vårt olika habitus som vi får tilldelat oss. 

Habitus betyder olika saker för människor, på samma sätt som fält gör. Publiken i detta fall, 

relaterat till scenen, är de människor som också är med vid nätverksträffen. Av alla som är 

med i ett nätverk utförs det en roll eller rutin när människor träffar nya människor. Goffman 

beskriver det som att scenen och publiken hör ihop, vilket i detta fall stämmer. Fältet är också 

närvarande och jag skulle vilja påstå att begreppen fält och scen i vissa fall kan gå hand i hand 

– som vid en nätverksträff. Sedan är det publiken, där varje individ själva får avgöra hur de 

ska gå vidare med den information som de fått ta del av från scenen.  

4.3	  Kan	  det	  stärka	  kvinnans	  karriär	  om	  hon	  har	  ett	  starkt/stort	  nätverk?	  
Lundqvist och Skogh lärde sig att det tar tid att starta upp och etablera ett nätverk. Det krävs 

mycket tillit och de talar om att ett nätverk kan gå igenom två faser. Fas ett innefattade en 

mobiliseringsfas där medlemmarna fick träffa varandra och så småningom kände de 

gemenskap vilket tillslut gjorde att de kunde bilda en grupp. Fas två inträffade långt senare, då 

deltagarna insåg deras olikheter och styrkor och svagheter. Det fanns stora skillnader i 

kunskap och intresse vilket gjorde att det föll sig naturligt att nya grupper inom den redan 

etablerade gruppen skapades. Som ett av många svar på min frågeställning tycker jag 

Lundqvist och Swärdh svarar på att det kan stärka kvinnans karriär att ha ett starkt/ stort 

nätverk. Med tiden lär de sig vilka de inom gruppen har mest gemensamt med men också att 
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det kan finnas flera som de på ett eller annat sätt kan tänkas behöva någon gång eller så 

behöver en annan person deras kompetens och hjälp. Skogström Feldt svarar vidare på detta: 
 

Ett stort nätverk är mycket bra att ha. Och jag har svårt att se att det skulle kunna bli för 

stort.  

 

Hernmarck Olsson säger: 

 
Nätverka är idag en viktig del av mångas arbete, och det måste ses som en del av den dagliga 

verksamheten. Nätverk är inte mingel utan nätverk är en del av din profession. För en 

framgångsrik karriär behövs social skills och viljan att träffa nya människor - det kan vara 

kunder, kollegor och konkurrenter. 

 

Heidegren talar om hur en relation kan se ut från en själv till en annan person och att 

människor ska kunna erkänna andra människor och även ha förmågan att kunna visa social 

uppskattning till någon annan. Kvinnors nätverk skulle kunna, med hjälp av Heidegren 

begrepp, stärkas om det visade sig att hon har förmågan att kunna erkänna en annan kvinna 

eller man. Genom erkännandet kan en ny kontakt skapas och om det fortsätter i den riktningen 

kan ens privata nätverk blir större. Förhoppningsvis kan hon, med hjälp av hennes stora 

nätverk, ha kunskapen om sina kontakter vilket kan göra att hon kan leta reda på just rätt 

person som hon behöver när någonting behöver göras. Inom ett stort nätverk finns många 

kontakter och en fördel är att ha kontakter inom olika slags branscher just för att kunna dra i 

olika trådar vid olika tillfällen. Skogström Feldt säger vidare: 
 

Sharing is caring. Ju mer man är villig att ge, desto mer får man tillbaka. 

 

Tivéus anser att man ska vara med i professionella nätverk och att det är en fördel att 

prioritera andra människor. Som hon säger ger det:  

 
en vind i ryggen att komma i kontakt med nya människor 

 

Förhoppningsvis kan det bidra med något till ens egen business i framtiden eller så kan hon 

själv hjälpa till. Att ha ett stort intresse för något och ha förmågan att hitta andra med samma 

intresse kan skapa gemenskap vilket bidrar till något positivt för bägge parter.  
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Ahrén berättar att: 

 
Du vet aldrig vad som händer, och det betyder att du kan träffa någon som du inte tror att du 

kommer ha någonting gemensamt med och det blir till något fantastiskt. 

 

Att ha ett öppet sinne för att träffa nya människor är en viktig egenskap hos människor om 

man vill bredda sitt nätverk. Som Granovetter tar upp i sin teori om att tre parter som lär 

känna varandra kan det här kopplas samman till det Ahrén även säger. Det går inte att till en 

början veta hur en relation kommer att se ut, men det kan faktiskt bli någonting väldigt bra av 

det.   

 

Vid frågan om ett nätverk kan bli för stort tycker Kober att: 

 
Det är viktigare att känna färre bättre. 

 

Hernmarck Olsson har en annan syn på om nätverket kan bli för stort: 
 

Nätverk för mig handlar om kvalité och inte kvantitet, ett nätverk kan bli för stort. Det är 

viktigt att man avgränsar sig någonstans och att man tar sig tiden att verkligen prata med dem 

som man träffar på de olika nätverken. De är ju där för att de vill träffa dig och du vill träffa 

dem. Nätverk är ett partnerskap och om du inte kan bidra ska du gå ur nätverket.  

 

Utifrån Kobers kommentar tänker jag mig att det är upp till var och en inom ett nätverk att 

själva bestämma hur stort eller litet deras nätverk ska vara, men jag kan hålla med henne i 

hennes kommentar. Om man vill få ut så mycket som möjligt ur ett nätverk kan det nog vara 

en god idé att inte låta nätverket svämma över av människor. Det är något som även 

Hernmarck Olsson belyser i citatet ovan. Det är viktigt att komma ihåg att ta vara på varje 

enskild individ inom nätverket, för att på lång sikt kan dennes kunskap komma till 

användning för en själv.  

 

Kurki berättar hennes tankar kring hur kvinnor kan skapa sig ett större nätverk som i 

slutändan kan stärka deras karriär: 

 
Jag tror att man måste ge mer för att på lång sikt få eller kunna ta. Jag tror också att om du ger 

får du också respons på det du har gett. Du kan få ganska kvick pay-back. Men man måste 
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börja med att gå in med någonting. Man kan inte bara sitta där och vänta, utan det bygger 

någonstans på ens egen aktivitet.  

	  
	  
5.	  Slutsatser-‐	  och	  diskussionsavsnitt	  
Syftet med denna studie har varit att ge en ökad förståelse över professionella nätverk och hur 

kvinnor uppfattar dem och dess verkan. Är det någon skillnad på kvinnliga respektive manliga 

nätverk och kan nätverken bidra till effektivisering eller stärkande av kvinnornas nätverk?  

 

Som jag inledningsvis berörde kan begreppet nätverk betyda olika saker. Det finns informella 

nätverk, formella nätverk, privata nätverk etcetera. I denna uppsats har jag lyft fram och 

definierat formella, professionella nätverk. De kan både influera människans arbetsliv och 

privatliv. Sammanfattningsvis finner jag att mina intervjupersoner anser att professionella 

nätverk är nyttiga och värdefulla att vara med i.  

 

I analysavsnittet har det framkommit att det finns ett syfte att engagera sig i nätverk, oavsett 

riktlinjen på det. Vi har alla olika intressen och runt omkring oss finns det ett nätverk som 

borde passa alla på ett eller annat sätt. Om människan har ett behov av att träffa andra 

människor och skapa ett utbyte med andra är ett professionellt nätverk en utmärkt plattform 

att inleda detta utbyte av bland annat kunskap. Det är mycket människor kan lära sig av 

varandra och det är ett sätt för människor att även skapa nya kontakter. Att vid nätverksträffar 

våga visa sitt riktiga jag tror jag är viktigt för att skapa en relation och tillit till nya människor. 

Genom att visa sitt riktiga jag inför en publik eller andra deltagare i nätverk kan det skapas ett 

gott ord om en själv som inom ett nätverk kan spridas vidare till andra människor, både inom 

och utanför ett nätverk. Ifall människor då vågar visa sitt sanna jag kan det leda till att nya 

affärer skapas och en utveckling av ens kunskap och personlighet kan komma att bli en bonus. 

Det kan finnas oändliga orsaker och anledningar till att människor inte väljer att engagera sig i 

nätverk, men genom mina intervjuer har jag förstått att det tillkommer mycket positiva saker 

med det. Ett konkret exempel på att de tycker att nätverk är fördelaktiga att vara med i är att 

två av mina intervjupersoner, Anna Kober och Helena Kurki, har fått ett eller flera nya jobb 

ifrån dem. Hélène Hernmarck Olsson har länge varit engagerad i nätverk och har genom sina 

år samlat på sin information som slutligen blev en bok hon nyligen publicerade. Meg Tivéus 

får fortsatta möjligheter att föreläsa inom olika nätverk och berättar om sin syn på bland annat 

ledaregenskaper. Åsa Skogström Feldt och Gunilla Ahrén har båda startat nätverk: nätverket 
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Göran och Ruter Dam och dem har vuxit sig stora och för många kvinnor har de blivit en 

viktig mötesplats att träffas och bland annat göra affärer på. Bevisligen kan nätverk gynna 

människor på olika sätt. 

 

Denna uppsats har varit lärorik och jag har med hjälp av vald metod lyckats genomföra 

intervjuer som har gett mig mycket betydelsefull information och det har samtidigt varit 

lärorikt att få gå igenom denna process. Innan jag började genomföra och samla in material 

till denna uppsats hade jag en tanke om hur kvinnor, eller jag själv, såg på nätverkande. Jag 

fick för mig att kvinnorna jag skulle träffa skulle vara inriktade på att kvinnliga nätverk var de 

viktigaste att vara med i. Att de där fick ta den plats de ville och kunna få möjligheten att 

skapa sina egna förutsättningar för framtiden. Inte för att det inte går att göra i mixade 

nätverk, men det var den tanken som slagit mig innan. Jag fick däremot lära mig att det 

snarare var tvärtom. Mixade nätverk är den portal där kvinnor ser sina möjligheter växa sig 

större och kvinnliga nätverk är en bonus inom nätverken. Business görs framförallt inom 

mixade nätverk och inom kvinnliga nätverk skapar sig kvinnor en plattform där de kan lära av 

varandra och ge handfast tips, från kvinnor till kvinnor.  

 

En lärdom jag tar med mig till nästa gång denna sortens studie ska genomföras är att redan 

från början försökt ha formulerat frågeställningar. Det underlättar intervjuns gång och det 

skapar ett tydligt fokus på vilken riktning man ska åt. Att jag valde att endast intervjua 

kvinnor kan också vara något att fundera över till nästa gång. Det kan möjligtvis vara nyttigt 

och spännande att få höra hur män ser på mixade nätverk och för deras del manliga nätverk. 

Kan de se någon betydelsefull skillnad där eller är det som med kvinnorna jag har träffat – att 

de tycker att kvinnliga nätverk är ett bra komplement men att de mixade nätverken är de 

viktigaste? Kommer det i framtiden fortfarande finnas behov av enkönade nätverk då 

förmodligen jämställdheten även på högre befattningar i arbetslivet har ökat? Den frågan får 

framtiden svara på.     
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7.	  Bilaga	  	  

Intervjufrågor   
1. Hur skulle du beskriva ordet nätverk?  

2. Vad betyder ordet nätverk för dig? 

3. Hur länge har du varit engagerad inom nätverk? 

4. Tycker du att man ska engagera sig inom nätverk? Varför?  

5. Hur går det till vid en nätverksträff? 

6. Hur underhåller du ditt nätverk? Gör du det aktivt/ medvetet? 

7. Har du fått användning av dina kontakter som du har i ditt nätverk?  

8. Lägger du ner tid på ditt nätverk och prioriterar du det framför annat? 

9. Kan du se någon skillnad i nätverk som endast riktar sig till kvinnor och nätverk som 

är mixade?  

10. På vilket sätt tycker du att kvinnor använder sig av nätverk idag? 

11. På vilket sätt skulle du vilja att vi använder oss av nätverk idag?  

12. Uppstår det konkurrens mellan kvinnor på nätverksträffar?  

13. Vilka fördelar finns det att med vara engagerad i ett kvinnligt respektive ett mixat 

nätverk? 

14. Vilka nackdelar finns det med att vara engagerad i ett kvinnligt respektive ett mixat 

nätverk?  

15. Har du andra personliga reflektioner som du vill lyfta fram är det även intressant för 

mig att höra om dem. 

 

 


