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NÄTVERKA DIG TILL

TOPPEN
VI SVENSKAR 
uppfattar oss gärna 
som exceptionellt 
framåtskridande 
och nytänkande 
jämfört med övriga 
världen. Bortsett 
från att stoltsera 
med Ikea, Abba och 
Stieg Larsson när vi 
är på resande fot så 
skryter vi gärna om 
vår fantastiska 
jämställdhet. Och 
(delvis) med rätta. 
Sverige har länge 
toppat listorna som 
bäst i Europa på 
könsfördelning och 
jämställdhetsarbete 
inom näringslivet.

Vill du starta eget företag, men vet inte 
hur? Vill du jobba dig upp på din 

arbetsplats, men saknar 
självförtroende? Har du en fantastisk idé 

men inga kontakter? Lucky you – idag 
finns en rad kvinnliga affärsnätverk där 

du kan mingla dig till kunskap                    
och framgång!

Text: Emeli Emanuelson Foto: Luca Mara

Tyvärr säger detta mer om det 
usla läget i Europa än om vår 
förträfflighet. Visst, nästan 
hälften av alla anställda i 
Sverige är numera kvinnor, 
enligt Statistiska centralbyrån 
– men ju högre upp i hack-
ordningen vi kommer, desto 
färre blir vi. 

Synd och skam, med tanke 
på att företag med jämnare 
könsfördelning och fler 
kvinnor i höga chefspositioner 
faktiskt presterar bättre. Det 
visar studien Women Matter 
utförd av den globala konsult-
firman McKinsey & Company. 

Utvecklingen går framåt, 
men sakta. Så här i väntans 
tider, vad kan vi kvinnor själva 
göra för att snabbare nå 
framgång i karriären?

Gå med i ett nätverk, säger 

experterna. Women Matter-
studien utnämner just 
nätverkande till en av de bästa 
vägarna till kvinnlig framgång. 
Nina Jansdotter, karriärcoach 
och expert på sociala medier, 
kan inte annat än hålla med.

– Den övervägande delen av 
alla jobb får vi via kontakter, 
säger hon. Och kontakter 
skapar vi genom att nätverka.

Tänk bortom syjuntan
– Män har en lång tradition 

av affärsnätverk medan 
kvinnor, om jag hårdrar det, 
bara haft sina syjuntor, 
förklarar Nina Jansdotter. Men 
där träffades man inte i första 
hand för att göra business och 
skapa kontakter – vi kvinnor 
tenderar att vara mer 
relationsbyggande än 
affärsbyggande. 

Ytterligare en anledning till 
att det tog ett tag för kvinnor 
att organisera sig 
professionellt var rädslan för 
motsatt effekt. När Maria 
Forssén startade nätverket 
Shenet 1999 var hon ganska 
ensam på marknaden.

– Det fanns väldigt få 
moderna förebilder för 

kvinnliga nätverk på den tiden, 
säger hon. Folk var rädda för 
att skrämma upp killarna så det 
blev lätt väldigt mycket jippon 
och klipp- och klistra. Jag ville 
skapa ett tilltalande och 
inspirerande forum för 
yrkeskvinnor i alla branscher .

Intresset har vuxit
På senare år har intresset 
för nätverkande ökat 
markant.Klara K är ett 
av de mer framgångsrika 
karriärnätverken i Sverige. 
Grundarna Susanne Özmete 
och Anna Cederquist kommer 
från vitt skilda branscher (IT 
och fastighet) men efter att 
båda slagit i glastaket bestämde 
de sig för att göra något åt 
problemet.

– Kvinnor behöver ta mer 
plats och behövs på fler nivåer 
och positioner, konstaterar 
Susanne Özmete. Nätverk är 
ett sätt att nå dit. Vi lär unga 
kvinnor saker man annars 
fattar först när man är i 
50-årsåldern.
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Oavsett om du går på regel-
bundna träffar i ett stort nätverk 
eller själv drar ihop ett gäng 
vänner till ett jobbmingel, har du 
mycket att vinna på att ha en 
mingelstrategi. 

10 SMARTA 
MINGELTIPS

1. SÄTT UPP 
MÅL
Bestäm vad du vill ha 
ut av kvällen innan 
du går på en 
nätverksträff.

2. VAR PÅLÄST
Gå igenom 
deltagarlistan i 
förväg, bestäm vilka 
du vill prata med och 
läs på om dem.

3. VÅGA GÅ 
FRAM
Utmana dig själv och 
prata med någon/
några du inte känner.

4. GE ETT 
GOTT FÖRSTA 
INTRYCK
Förbered en kort 
presentation av dig 
själv så att du snabbt 
kan göra intryck.

5. VAR DIG 
SJÄLV
Bjud på dig själv, visa 
din personlighet – då 
kommer folk lättare 
ihåg dig och gillar dig.

6. ATT TIGA ÄR 
GULD …
Prata inte för mycket 
om dig själv utan var 
nyfiken på andra. 
Lyssna och ge beröm.

7. PRESENTERA 
VARANDRA
Presentera folk för 
varandra (lättaste 
sättet att sedan mingla 
vidare), eller be någon 
att presentera dig om 
du tycker att det är 
pinsamt att bara gå 
fram. 

8. DRICK MED 
MÅTTA
Där vinet går in går 
vettet ut, som man 
säger ...

9. FÖLJ UPP
Be om visitkort och 
skriv något personligt 
på baksidan så du 
kommer ihåg vem som 
är vem. Följ upp med 
dem som du vill ha 
fortsatt kontakt med, 
till exempel via ett 
mejl, och boka in en 
fika eller lunch.

10. NÄTVERKA 
PÅ FRITIDEN
Våga ha ett större 
företagsfokus, 
separera inte alltid 
privat- och yrkesliv. 
Det behöver inte vara 
fult att marknadsföra 
sig själv på ett 
30-årskalas, så länge 
det görs på rätt sätt.

NÄTVERKA  
PÅ NÄTET
Nina Jansdotters  
6 bästa tips

3  Ge mer än 
du tar
Du måste 

bidra med något 
för att få något 
tillbaka. Ha en 
peppande ton, dela 
andras inlägg och 
interagera.

Engagera 
dig online 
Det räcker 

inte att kika in på 
Facebook eller 
Twitter en kvart i 
veckan om du vill 
nätverka online. 

1  Ha ett syfte
Olika sociala 
medier har 

olika huvudsyften, 
så bestäm först vad 
du vill ha ut av ditt 
nätverkande innan 
du väljer plattform. 
Vill du bygga ett 
varumärke, sälja 
något, ha nytt jobb, 
skaffa nya kunder? 

6  Skaffa 
förebilder
Följ fem 

personer som du 
gillar och som är 
bra på att engagera 
människor. Se hur 
de gör och ta efter 
det som passar dig. 

5  Sätt upp 
mål
Bestäm till 

exempel hur 
många du ska 
följa/bli vän med, 
hur många du vill 
ska följa dig eller 
hur många inlägg, 
tweets eller bilder 
du ska ladda upp. 
Var konkret.

4  Ha tålamod
Tänk lång-
siktigt – det 

tar tid att bygga 
nätverk. Du måste 
först etablera din 
närvaro och låta 
folk lära känna dig.

Den gamla föreställningen 
om att kvinnor skulle ha 
svårt att hålla sams och ofta 
motarbetar varandra, är 
ingenting Susanne Özmete 
känner igen.

– Det där är skitsnack. 
Kvinnor hjälper varandra 
oerhört mycket. Vi har jobbat 
med tjejer dagligen i sju år 
och de är otroligt generösa 
med sin tid och rekom-
menderar varandra gärna till 
lediga tjänster. Ber man om 
hjälp så får man den.

Formella nätverk i all ära, 
men det är ofta i de informella 
nätverken som besluten 
mellan männen tas. På 
golfbanan, i omklädnings-
rummet och i bastun. 
Bortsett från att vi av 
naturliga skäl inte hänger 
med grabbarna i duschen så 
beror vår oförmåga att 
infiltrera dessa nätverk 
framför allt på två saker, 
enligt Nina Jansdotter.

– I och med att män 
fortfarande innehar fler 
maktpositioner än kvinnor så 
blir det också lättare för dem 
att gadda ihop sig på jobbet. 
Sen har tyvärr de flesta 
kvinnor fortfarande det 
största ansvaret hemma. Man 
har inte tid att springa runt 
på golfbanor, säger hon.

Anna Bråkenhielm, vd för 
produktionsbolaget 
Scandinavian Studios samt 
magasinet och nätverket 
Passion for Business (som 
riktar sig till framgångsrika 
karriärkvinnor), pekar på 
ytterligare en anledning till 

att vi lätt hamnar utanför: 
Duktighetsfällan.

– Tjejer ska alltid vara så 
jäkla duktiga och göra allt, 
både på jobbet och i hemmet. 
Där kan vi dra nytta av att ta 
efter männen lite mer, och 
låta någon annan stå för 
detaljerna så att vi kan 
fokusera på the big picture. 

Prova dig fram
På Passion for Business 
nätverksträffar undviker 
man därför helst att prata 
livsbalans och livspussel och 
fokuserar mer på rena affärer. 
De bjuder även in manliga 
lyssnare och gästföreläsare till 
sina event.

– Vi pratar hardcore 
samhällsekonomi som man 
har nytta av i sin karriär, 
diskuterar siffror och vikten 
av mångfald, ger handfasta 
tips, peppar unga tjejer att 
stötta varandra, bli mer 
självständiga och tjäna sina 
egna pengar. Ju fler kvinnor 
som kommer fram i 
näringslivet desto lättare blir 
det även för oss att hålla 
varandra om ryggen så 
småningom, säger Anna 
Bråkenhielm.

Okej, att gå med i ett 
nätverk låter med andra ord 
som en rätt bra grej. Men 
vilket nätverk passar just dig?

– Hittar du inte rätt nät- 
verk för dig kan du alltid 
starta ett eget eller använda 
dig av sociala medier som 
LinkedIn, Facebook, Twitter, 
Google + och Instagram, 
säger Nina Jansdotter. n
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PASSION FOR 
BUSINESS
Grundare: Anna Bråkenhielm

Syfte: Att inspirera och coacha 
kvinnor att nå sina karriärmål.

Målgrupp: Karriärkvinnor, 
entreprenörer och egen-
företagare i alla åldrar och 
branscher.

Antal medlemmar: 4 000

Antal träffar: 1–2 per månad

Medlemsavgift: 1 495 kronor 
per halvår.

Finns i: Stockholm, Göteborg, 
Malmö och på nätet.

Mer info: passionforbusiness.se

KLARA K
Grundare: Susanne 
Özmete och Anna 
Cederquist

Syfte: Att lyfta fram 
kvinnliga förebilder 
så att de kan dela 
med sig av sina 
erfarenheter, tips och 
goda råd. Jobbar för 
att fler kvinnor ska 
kunna ta nästa steg 
framåt eller uppåt 
och därmed synas på 
alla nivåer.

Målgrupp: Kvinnor 
mitt i livet från alla 
branscher som 
tacklas med både 
familj och karriär. 
Många chefer men 
även en del 
specialister på 
mellannivå i 
näringslivet.

Antal medlemmar: 
Cirka 160 som träffas 
fysiskt. 2 500 
medlemmar i det 
digitala nätverket.

Antal träffar: Minst 
sex gånger per år.

Medlemsavgift: 
10 000 kronor i 
Stockholm, 5 000 
kronor i Uppsala, 
gratis på nätet.

Finns i: Stockholm, 
Uppsala och på nätet.

Mer info: klara-k.com

SHENET
Grundare: Maria 
Forssén

Syfte: Att skapa ett 
forum där den 
moderna, urbana 
storstadskvinnan kan 
inspireras av och 
nätverka med 
likasinnade samt 
hålla sig uppdaterad 
inom aktuella 
områden som 
ledarskap, omvärlds-
bevakning, design, 
mode, konst, hälsa, 
ekonomi och ny 
teknik.

Målgrupp: I huvud-
sak kvinnor mitt i 
livet med akademisk 
utbildning i en 
beslutandeposition 
inom det egna 
företaget eller som 
anställd.

Antal medlemmar: 
Cirka 300

Antal träffar: 1–2 
gånger per månad

Medlemsavgift: 495 
kronor per år.

Finns i: Stockholm, 
Malmö, Köpenhamn, 
Litauen och Shanghai

Mer info: shenet.nu


