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1 KARRIÄR, KVINNOR OCH NÄTVERK 

1.1 ETT VERKLIGT PROBLEM 
I början av 1990-talet insåg revisions- och konsultfirman Deloitte & Touche i USA att alltför 

många av deras kvinnliga talanger lämnade koncernen. I kunskapsföretag är det de mänskliga 

talangerna, det vill säga medarbetarna, som utgör företagets huvudtillgång. Kunskaps-

företagens främsta resurs är således det mänskliga kapitalet och att den kvinnliga delen av vad 

som är företagets främsta resurs är mer benägen att lämna organisationen är oroväckande. 

Företagsledningen på Deloitte & Touche insåg vikten av att behålla kvinnorna inom 

organisationen, vilket kom att kräva en djup förändring i hela koncernen. (McCracken 2000) 

 

För att få en inblick i hur konsekvenserna av det kvinnliga talangsvinnet ter sig i Sverige for 

vi till Deloittes huvudkontor i Stockholm. Där träffade vi två kvinnor1 som dagligen arbetar 

med personalfrågor och med att finna lösningar på ovan nämnda problem. Deloitte är 

nämligen ett av de framsynta företag som har insett allvaret och konsekvenserna av 

situationen och infört ett åtgärdsprogram, Equal Opportunities, för att få bukt med att 

talangfulla kvinnor lämnar företaget. Ytterligare ett kunskapsföretag som tagit fram ett 

åtgärdsprogram för att underlätta kvinnors väg till höga positioner är Accenture. Genom 

programmet A Great Place to Work for Women vill företaget visa att Accenture är en attraktiv 

arbetsgivare för kvinnor med karriärambitioner.  

 

Att förhindra det kvinnliga talangsvinnet genom åtgärdsprogram är ett sätt att försöka minska 

kostnaderna för oönskad personalomsättning. De ekonomiska konsekvenserna av att förlora 

duktiga medarbetare är svåra att kvantifiera men ytterst reella. Det handlar inte om att göra 

det som är rätt eller rättvist, inte ens att öka på företagens goodwillkonton. Nej, detta är en 

ekonomisk fråga som bottnar i företagens bristande förmåga att tillvarata och fullt ut nyttja 

hela kompetensreserven. 

1.2 ETT SAMHÄLLSPROBLEM 
Ovan diskuterade problem sträcker sig utanför Accenture och Deloittes gränser och har 

frekvent debatterats i media2 de senaste åren. Enligt Fagerfjäll (2003) föreligger politiska 

incitament till att fler kvinnor borde återfinnas på näringslivets topp; hälften av alla politiska 

                                                 
1 Marlene Brink-Sinervo, Human Resources på Deloitte och Frances Broman, extern konsult, möte 2005-01-13 
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poster snart kommer att innehas av kvinnor. Kvinnor utgör hälften av väljarna, hälften av 

befolkningen och hälften av konsumenterna, menar Fagerfjäll vidare, och påpekar att kvinnor 

i genomsnitt har högre utbildning än män och står för hälften av begåvningsreserven. Även 

Boschini (2004) menar att kvinnor utgör en bortglömd kompetensreserv och understryker att 

den genomsnittliga lämpligheten som chef är samma hos det kvinnliga könet som hos det 

manliga. Hon hävdar vidare att näringslivet skulle tjäna på att rekrytera från båda könen då 

den genomsnittliga chefskompetensen skulle höjas.  

 

I dagsläget återfinns få kvinnor på poster som leder till toppositioner. Enligt SCB (2003) 

uppgick andelen kvinnliga chefer år 2003 till 19 procent inom den privata sektorn och andelen 

kvinnliga representanter på vd-poster och i styrelser var än mindre. Björling (2002) skriver i 

DN att andelen män i börsbolagens styrelser uppgår till 94 procent och hon menar vidare att 

”alla känner alla” i den svenska näringslivstoppen och att rekryteringsbasen därmed är liten. 

Även Pernilla Petrelius, medförfattare till SNS-studien Rekrytering av koncernstyrelser, 

förvånas över att ”de personliga kontakterna helt styr” vid tillsättning av höga positioner. 

1.2.1 Aktuell forskning kring kvinnor på arbetsmarknaden 
Även om vi befinner oss på 2000-talet och FN3 flera gånger utsett Sverige till världens mest 

jämställda land visar statistiken tydligt att den manliga överordningen inom näringslivet 

består. Trots att kvinnor utgör hälften av begåvningsreserven och att flera studier [se 

exempelvis Blomqvist (1995), Fagerfjäll (2003), Johrén i SOU (1994:3)] visat på de 

ekonomiska vinsterna med mer jämställda företagsledningar är mansdominansen i svenskt 

näringsliv fortfarande påtaglig. Maktobalansen på höga positioner har resulterat i en 

könsordning där män och mäns egenskaper sammankopplas med ledarskap, vilket gjort det 

svårt för kvinnor att ta sig in på maktpositioner [se exempelvis Holgersson (1999, 2003), 

Höök (2003)]. Många är de svenska forskare [se exempelvis; Hirdman (2001), Höök (1998), 

Wahl (1992b),] som teoretiserat kring, och letat förklaringar till, den manliga 

överrepresentationen i näringslivets topp. Gemensamt för teorierna och förklaringarna är den 

manliga överordning som anses dominerande i samhället och som bidrar till ett normerande 

av mannen till nackdel för kvinnan. Hirdman (2001) tar upp könsordningen, som strävar efter 

ett återskapande av den manliga överordningen, som förklaring till kvinnors under-

representation på toppositioner i näringslivet. Enligt Alvesson och Billing (1999) hävdar de 

                                                                                                                                                         
2 Se bland annat Björklund i DN 2004-02-02, Elding i Affärsvärlden 2004-03-02, Olsson i DN 2003-02-24 
3 FN-rapport 1994 i Höök 2001 
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flesta feminister att kön och könstillhörighet ses som överordnat alla de faktorer som påverkar 

människor i organisationer.  

 

Det har skrivits många artiklar, rapporter och handböcker om hur kvinnor ska bete sig för att 

ta sig in bland männen på toppen; kurser och personlig coachning erbjuds för att lära kvinnor 

hur de ska avancera in bland män. Nätverk, eller bristen på detsamma, lyfts fram som ett 

problem som måste åtgärdas för att kvinnans möjligheter ska förbättras. Gemensamt för dessa 

strategier och åtgärder är enligt Marshall (1984 i Höök 2001) att kvinnorna saknar något som 

de måste lära sig och att detta något är att de inte är som män.  

1.3 NÄTVERKETS BETYDELSE FÖR KVINNORS KARRIÄR 
I Anita Göranssons studie Kvinnor, män och karriärer (2004) framhålls manliga informella 

nätverk som en viktig anledning till att kvinnor inte når toppositioner. I samband med studien 

intervjuades Göransson i Dagens Nyheter, och artikelförfattarna Björklund och Koblanck 

(2004) skriver att det finns många förklaringar till den kvinnliga underrepresentationen. En av 

de viktigaste förklaringarna är att män ingår i mer inflytelserika nätverk och därmed har en större 

chans att synas när rekryteringar är aktuella. ”Utmärkande för de kvinnor som har lyckats nå 

toppchefsnivå är att de har goda informella nätverk och då handlar det om nätverk där män ingår” 

säger Göransson. Resultatet i hennes studie visar att det främst är faktorer som har med 

informella strukturer att göra som anses ha bäring på kvinnors karriärer. Även i Franzén 

(1994) framgår att manliga företagsledare anser att orsakerna till problemet med få kvinnor på 

toppen är att kvinnor saknar rätt kompetens, har fel utbildning, väljer bort karriär, inte kan 

spelreglerna eller har fel kontaktnät.  

 

Att använda sig av kontakter för att klättra i karriären och vid sökandet av det första jobbet 

har Ensel (1979 i Wegener 1991) definierat som ett beteende som kvinnor använder sig av i 

betydligt mindre utsträckning än män. Även Fredrik Andersson4 och Margareta Neld5, båda 

grundare av formella nätverk, anser att kvinnor är sämre på att utnyttja sina nätverk än män 

och framhåller att detta är något kvinnor måste förbättra. Som åtgärd föreslår Margareta Neld 

att kvinnor som ett första steg kan börja öva på att nätverka i mindre grupper bestående av 

enbart kvinnor. Båda är dock överens om att de bästa nätverken består av både män och 

kvinnor och att ett diversifierat nätverk med många kontakter kan fungera som omvärlds-

                                                 
4 Fredrik Andersson, vd och grundare av talangnätverket Nova100, intervju 2005-03-15 
5 Margareta Neld, grundare av det kvinnliga nätverket W.I.P - Women In Progress, intervju 2005-03-16 
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bevakning. Enligt Fredrik Andersson och Margareta Neld är män generellt mer riskbenägna, 

offensiva och bättre på att framhäva sig själva, vilket Margareta Neld anser är något kvinnor 

bör ta efter för att kunna nå toppositioner i näringslivet. Att så få kvinnor återfinns på 

näringslivets topp menar Fredrik Andersson beror på att kvinnor har svårare att synliggöra 

sina prestationer och berätta vad de är bra på, något han ser som ett hinder för kvinnorna. Han 

framhåller att nätverk är allt för att göra en bra karriär. 

 

Vikten av nätverk, både formella och informella, tas upp i flertalet studier [se exempelvis 

Elvin-Nowak och Thomsson (2004), Farmer m.fl. (1997)], som ett av de primära verktygen 

för avancemang i karriären. Även enligt Göransson (2004) sker avancemang tack vare 

erfarenhet och kontakter och hon betonar att nätverk är avgörande för kvinnors framgång i 

yrkeslivet. Författaren anser vidare att benägenheten att byta företag torde vara låg om de 

kontakter individen har inte finns utanför företaget. Att klättra i karriären tar lång tid och sker 

oftast inom samma bransch och även gärna inom samma företag, hävdar Göransson. Att då 

redan i rekryteringsförfarandet se till att individens mål och visioner är kongruenta med 

organisationens anser Fredrik Andersson vara viktigt för att säkerställa att ”man kan springa 

länge tillsammans”. 

1.4 KARRIÄR PÅ ACCENTURE OCH DELOITTE 
I de aktuella undersökningsföretagen, Accenture och Deloitte, sker rekrytering till högre 

positioner till övervägande del från den egna organisationen. Detta sker då de båda företagen 

har tydliga karriärvägar uppbyggda av hierarkiska nivåer. Denna karriärmodell grundas på att 

avancemang sker steg för steg, uppåt i hierarkin, i enlighet med en förutbestämd tidsplan och 

noggrant specificerade krav. Betyg och utvärdering är centrala inslag i företagens karriär-

modeller och dessa modeller är globala koncept som gäller för alla kontor världen om.  

 

Med det uttalade problemet på Deloitte, tillsammans med studier och rapporter som pekar på 

att informella nätverk och informella strukturer utgör ett stort hinder för kvinnors 

karriärframgång, inleds vår studie. För att undersöka vilken betydelse nätverk har för kvinnors 

möjlighet till avancemang väljer vi att undersöka Accenture och Deloitte då båda företagen 

återfinns inom konsultbranschen och har liknande, formaliserade karriärmodeller. Företagen 

bedriver huvuddelen av verksamheten i projektform men är hierarkiska i den bemärkelsen att 

de anställda tillhör en tydligt definierad hierarkisk nivå. Båda företagen klassas som 

kunskapsföretag.  
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1.5 VAD ÄR PROBLEMET - VARFÖR SÅ FÅ KVINNOR PÅ TOPPEN?  
Accenture och Deloitte är två företag där avancemang grundas på prestation som mäts med 

hjälp av betyg och sker enligt en förutbestämd tidsplan. De anställda erbjuds utbildning, 

förmåner, spännande projekt och trevliga arbetskollegor, vilket ger den enskilde individen 

många möjligheter och arenor att forma sin egen karriär. I utbyte kräver företagen säker 

leverans och att den anställde möter de uppställda kraven. Går karriären enligt planerna, det 

vill säga uppåt, är en framgångsrik karriär innehållandes prestige och förmåner att vänta. En 

karriärmodell som bygger på prestation och där avancemang är avhängigt betyg torde ge alla 

anställda, män som kvinnor, samma förutsättningar. I dessa företag, där betyg, formella 

meriter och formaliserad utvärdering tillämpas vid rekrytering och befordran, borde således 

ovan förda diskussion kring informella nätverks betydelse för karriären inte vara relevant. De 

informella nätverken torde inte ges utrymme givet det meritokratiska tankesätt som 

karriärmodellerna bygger på.  

 

Enligt samma logik borde könstillhörighet ha ringa, om någon, betydelse för karriären. Detta 

till trots finns förhållandevis få kvinnor på höga positioner i undersökningsföretagen. Vi 

undrar om detta kan hänföras till den i samhället rådande manliga dominansen, eller 

könsordningen, som diskuteras i aktuell forskning. Beror den kvinnliga fåtaligheten i 

Accenture och Deloitte på att informell rekrytering, lik den som diskuterats ovan, gör sig 

gällande även här? Vi frågar oss om detta gäller i undersökningsföretagen, där den 

meritokratiska ambitionen är så tydligt uttalad. Företagens hierarkiska, strikta och tydligt 

utformade karriärmodeller, som bygger på ett meritokratiskt ideal, borde återspeglas i de 

normer och värderingar som råder. Skulle då avsaknaden av kvinnor på höga positioner kunna 

härröra från att kvinnor presterar sämre? Frågan tycks obefogad; Boschini (2004) framhåller 

att den genomsnittliga chefskompetensen är lika mellan män och kvinnor. Om nu kvinnor 

presterar lika bra, utvärderas på samma kriterier som män och befordran är avhängig 

utvärdering leder det oss fram till frågan om vad som är den egentliga anledningen till 

underrepresentationen på chefspositioner.  

 

Cross och Parker (2004), som genomfört en studie på Accenture i USA, har kommit fram till 

att det som särskiljer en framgångsrik anställd är dennes tillgång på stora och diversifierade 

nätverk. Att prestera bra för att lyckas är en grundförutsättning, men som författarna antyder 

är det tillgången till informella personkontakter (”invisible structures” och ”social networks” 
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s.10) och hanteringen av dessa som avgör om medarbetaren anses vara högpresterande. Detta 

öppnar för frågan om vilken roll personliga kontakter spelar för avancemang på företag med 

karriärmodeller liknande den på Accenture.  

 

Inledningsvis diskuterades att förekomsten av informella nätverk är högst påtaglig i svenskt 

näringsliv och att kvinnors brist på tillgång till dessa är en av anledningarna till att de inte når 

toppen. Vad är då ett informellt nätverk? Med utgångspunkt i ovan förda diskussion kring 

informella nätverk resonerar vi att dessa borde innefatta personkontakter som har bäring på 

individens karriär, alltså sådana kontakter som individen kan utnyttja för att bli befordrad eller 

rekryterad. Vi återgår till undersökningsföretagen och undrar om det där kan finnas ett 

samband mellan tillgången på informella nätverk och underrepresentationen av kvinnor på 

toppen av undersökningsföretagen.  

 

Problemet med varför så få kvinnor finns på toppen i dessa företag kvarstår den 

meritokratiska karriärmodellen till trots. Vad är det då som orsakar problemet? Vad kan 

Accenture och Deloittes meritokratiska karriärmodeller ha för konsekvenser på just kvinnors 

karriärer? Hur överensstämmer utstakade karriärmodeller med visionen om fler kvinnor på 

toppen och kan de personliga kontakterna vara en del av förklaringen till den kvinnliga 

underrepresentationen? Frågan om den manliga överordningen, och strävan efter att bibehålla 

densamma, är möjlig i ett företag som så tydligt idealiserar prestation och resultat tycks 

befogad. Kan effektivitet och vinster ses som överordnad könstillhörigheten eller är 

könsordningen så dominerande som Hirdman (1990) argumenterar?  

 

Genom att undersöka hur de anställda på olika hierarkiska nivåer i de båda företagen 

resonerar kring karriär och nätverk och ställa det mot karriärmodellerna vill vi se vilken 

betydelse nätverk har för kvinnors karriär. Ovanstående diskussion leder oss fram till två 

problemställningar som är särskilt intressanta att empiriskt söka svar på.  

1.6 PROBLEMFRÅGOR 
• Vilken inverkan har företagens karriärmodeller för avancemang för medarbetare i 

allmänhet och kvinnor i synnerhet? 

• Vilken betydelse tillskrivs personliga kontakter för rekrytering och befordran och 

skiljer sig denna betydelse beroende på var i karriären individen befinner sig? 
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1.7 SYFTE 
Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv förklara hur nätverk och meritokratiska 

karriärmodeller påverkar karriären. Vi vill även undersöka i vilken utsträckning den 

meritokratiska kontexten lämnar utrymme för andra krafter än genusordningen. Därmed vill 

vi undersöka hur pass applicerbara rådande teorier kring genusordning är i den aktuella 

kontexten.  

1.8 AVGRÄNSNING - OM KARRIÄRMODELL OCH LOKAL KONTEXT 
Vi avgränsar oss till att undersöka Accenture Sverige, huvudkontoret, och Deloitte Sverige, 

huvudkontoret. I studien kommer Accentures och Deloittes formella karriärmodeller att 

utgöra det som betecknas ”lokal kontext”. För att ge läsaren en klar bild av vad som menas 

med denna avgränsning vill vi kort förtydliga innebörden av begreppet karriärmodell och 

lokal kontext i studien. Med karriärmodell menas en uttalad och nedtecknad plan för hur 

individerna inom en organisation ska röra sig under sin karriär. Modellen är uppbyggd på att 

karriär likställs med avancemang och då organisationerna är pyramidformade ligger det i 

modellens natur att alla inte kan nå den absoluta toppen. Genom kontinuerliga och 

formaliserade utvärderingar betygsätts individerna för att säkerställa att de som erbjuds 

avancemang är de som presterat bäst.  

 

Karriärmodellen utgör en formaliserad organisationsstruktur som alla har att anpassa sig efter 

och som öppet kommuniceras till samtliga nyanställda. Accentures och Deloittes prestations-

baserade karriärmodeller kan ses som system som speglar en sammanhängande helhet där alla 

vet sin hierarkiska position och där en tydlig och planmässig ordning råder. 
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1.9 DISPOSITION 
För att skapa en förståelse för studiens uppbyggnad samt hur de olika kapitlen i studien 

förhåller sig till varandra illustrerar vi vår disposition i modellen nedan. Därefter följer 

förklaringar till vad som kommer att ingå i respektive kapitel. 

 

Kap 3 M etod 

 

Syfte 

 
Kap 9 Slutsatser och Vidare Forskning 

 
Kap 1 Inledning och Problemdiskussion 

 

 
 

     Kap 5, 6, 7 
Empiri 

 

 
 

       
       Kap 8 Analys 

Kap 2 Företagspresentation 

Syfte 

 
 

       
Kap 4 Teoretisk Referensram  

  

 
Kapitel 1:  Inledning och problemdiskussion 
Inledningen avser att skapa en bakgrund till och relevans för studien och kapitlet leder läsaren 

genom en problemdiskussion som mynnar ut i de problemfrågor och syfte som är relevanta. 

Syftet illustreras i cirkeln i modellen ovan och verkar som ett ramverk för studien. 

 

Kapitel 2:  Företagspresentation 
Kapitlet syftar till att introducera de två undersökningsföretagen och att närmare göra läsaren 

bekant med företagens karriärmodeller som spelar en central roll i studien. 
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Kapitel 3: Metod  
Metodavsnittet syftar till att skapa en förståelse för de synsätt och antaganden som ligger till 

grund för studien. En presentation av studiens genomförande följer efter en diskussion kring 

vårt feministiska perspektiv och det kunskapsperspektiv som genomsyrar arbetet.  

 

Kapitel 4: Teoretisk referensram 
Under denna rubrik kopplar vi samman relevant teoribildning för att ge läsaren en förståelse 

för det genusperspektiv som vi avser att utgå ifrån i diskussioner och tolkningar i analysen.  

 
Kapitel 5, 6, 7: Nätverk, karriär och genus - vad säger du? 
Det empiriska materialet är indelat i tre kapitel. De bearbetade intervjuerna avser att skapa en 

nyanserad bild av respondenternas syn på karriär i respektive företag.  

 
Kapitel 8: Välskräddat - karriärmodeller och nätverk som håller formen  
Här avser vi att analysera hela det empiriska materialet utifrån de teorier som presenterats. 

Analysen är uppdelad i två delar där vi i den första delen för resonemang kring karriär-

modeller och nätverkets betydelse ur ett genusperspektiv i syfte att söka svar på studiens 

empirinära problemfrågor. Den senare delen av analysen innehåller en teoretisk diskussion 

kring könsordning i de aktuella kontexterna för att uppfylla studiens syfte. 

 

Kapitel 9: Slutsatser och vidare forskning 
Det sista kapitlet knyter ihop säcken och avser att besvara problemfrågorna och syftet som 

genomsyrat studien och som vi analyserat kring. Vidare resonerar vi kring det forsknings-

bidrag som studien genererat samt öppnar för vidare studier. 
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 

2.1 ACCENTURE 
Företaget har funnits i Sverige sedan 1979, men verkat under ett annat namn fram till januari 

2001, då namnet Accenture togs. I Sverige har företaget cirka 650 anställda på kontor i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. 1989 blev företaget ett eget bolag i den dåvarande 

moderkoncernen med fokus på konsulttjänster inom management och IT. Åren därefter 

fokuserade företaget på att leverera integrerade tjänster till sina kunder. Lösningarna 

kombinerade teknologi, processer och organisationer med strategi. I dagsläget är Accenture 

ett världsledande tjänsteföretag inom management, IT och outsourcing och omsättningen 

uppgick under räkenskapsåret 2004 till 1,021 miljarder kronor. Företagets strategi är ”att röra 

sig utanför gränserna för vad som traditionellt sett är konsulttjänster och bidra till att skapa 

nya marknader”. (www.accenture.com) 

 

Accenture har tre affärsdrivande verksamheter: Consulting, Technology Solutions, och 

Outsourcing. Dessa tre verksamheter har sina specifika inriktningar samtidigt som de 

samverkar mellan varandra mot kund. Outsourcingverksamheten koncentrerar sig på ett 

helhetsansvar för att leverera en överenskommen servicenivå inom ett visst område under en 

längre tid. Technology Solutions fokuserar i sin tur på marknadens efterfrågan på djup IT-

kompetens och ännu bredare helhetsansvar av IT-projekt. Den tredje verksamheten, 

Consulting, inriktar sig på att leverera en bred uppsättning av affärskompetens för att kunna 

bygga affärslösningar genom att länka ihop människor, processer, tekniker och strategier. 

(www.accenture.com) 

 

Accenture jobbar i team och framhåller på sin hemsida att ”rätt människor ger både individ 

och företag möjlighet att utvecklas och prestera framgångsrika lösningar”. Företaget erbjuder 

sina medarbetare ”unika möjligheter att utvecklas och att skapa en karriär”. 

(www.accenture.com) 

2.1.1 Karriärmodellen 
Företagets erbjudande till de anställda innefattar utmanande arbetsuppgifter, goda utveck-

lingsmöjligheter, kamratskap i en unik företagskultur samt individuell attraktivitet. Karriär-

modellen är tydlig och det långsiktiga målet är tillägna sig expertis inom ett segment och 
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komma till toppen inom det segmentet. För att bli framgångsrik krävs analytisk förmåga, 

social kompetens, flexibilitet samt ambition och drivkraft. Tack vare modellen säkerställs att 

dessa förmågor kanaliseras och att individerna utvecklas, vilket ligger i allas intresse; 

företagets, klientens och medarbetarens.6 

 

Karriärmodellen är utformad efter fyra grundläggande nivåer: analyst, consultant, manager 

och partner. Under de två första åren bygger konsulten upp en grundläggande 

konsultkompetens bland annat genom utbildning. Med tiden ökar ansvaret och på de två 

översta nivåerna har medarbetaren eget projektansvar och arbetar föra att utveckla sitt 

marknadssegment. Utvecklingen underlättas tack vare att medarbetarna tilldelas en counselor, 

en mer erfaren kollega som hjälper medarbetaren att formulera mål för sin egen utveckling 

och karriär. 6 

2.2 DELOITTE 
I början av 1980-talet gick fyra revisionsbyråer samman under namnet Touche Ross och då 

lades grunden till det nuvarande revisions- och konsultföretaget Deloitte. I Sverige har 

företaget idag cirka 1000 anställda på ett fyrtiotal orter runtom i landet. Omsättningen 

uppgick under räkenskapsåret 2003/2004 till 952 miljoner kronor. Företaget är verksamt inom 

de flesta branscher och kunderna återfinns inom stora internationella företag, mindre och 

medelstora företag samt organisationer och offentlig verksamhet. (www.deloitte.se) 

 

Företaget är indelat i fyra affärsområden: Audit, Tax, Consulting och Financial Advisory. 

Audit driver aktiviteter inom revision och revisionsnära tjänster medan affärsområdet Tax 

befattar sig med skattefrågor för både individer och företag. Consulting är i sig indelat i tre 

områden som består av Strategy & Operations, vilka arbetar med att ge råd och implementera 

lösningar inom Customer Relationship Management, Enterprise Applications, vilka löser 

kunders komplexa afffärsproblem och inför standardiserade IT-lösningar samt Business 

Process Outsourcing, vilka övertar företags ekonomifunktioner. Financial Advisory arbetar 

främst med stöd och rådgivning kring företagsvärdering, fusion, omstrukturering och 

försäljning av verksamheter.  

 

                                                 
6Carl Schylter, associate partner, företagspresentation av Accenture vid Linköpings Universitet, 2005-04-20.  
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Deloittes målsättning är: “We are committed to helping our clients and our people excel.” 

Deloitte betonar företagets starka kundfokus och hur de arbetar för att uppfylla klienternas 

behov. Arbetet sker i svenska eller internationella team och Deloittes styrka är att klienterna 

får tillgång till alla globala resurser: ett av världens ledande nätverk av professionella 

medarbetare på 700 kontor världen om samtidigt med kvalitetssäkring på lokal nivå. Det 

globala samarbetet säkrar ett omfattande kunskapsutbyte och god kommunikation, vilket 

borgar för uppdaterade och kunniga medarbetare. (www.deloitte.se) 

2.2.1 Karriärmodellen 
Deloittes karriärmodell kallas för Global Excellence Model (gEm) och syftar till att ge alla 

medarbetare ”ett gemensamt ramverk av färdigheter och kompetensområden” och säkerställa 

att man som anställd har en garanti för att den kunskap man besitter är aktuell och att 

karriären utvecklas i önskad riktning. Samtidigt säkerställer gEm att medarbetarens 

prestationer och mål är i linje med företagets visioner och strategier, vilket gör att företaget 

kan behålla och förstärka den unika företagskulturen. De kompetenser som betonas i gEm är 

klientservice och förmågan att utveckla och bibehålla goda klientrelationer, marknadsföring, 

ledarskapsförmåga och effektivitet samt kärnkompetens inom det område man arbetar. gEm-

modellen används vid rekrytering, medarbetarutveckling och utvärdering. Vidare utarbetas en 

individuell karriär- och utvecklingsplan för varje medarbetare och alla har stöd av en mentor, 

en mer erfaren kollega, som stöttar individen under hela karriären. Vidare omfattas 

medarbetarna av ett väl utvecklat utbildningsprogram, men den viktigaste utvecklingen 

erhålls genom att arbeta med krävande och spännande klienter. (www.deloitte.se )  
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3 METOD 
FÖLJANDE AVSNITT SYFTAR TILL ATT ge läsaren en beskrivning och förklaring av de metodval 

och ställningstaganden som uppsatsen vilar på. Kapitlet inleds med en beskrivning av det 

genusperspektiv som präglar studien samt vår feministiska ståndpunkt. Därefter presenterar vi 

vår syn på kunskap, motiverar våra tillvägagångssätt samt för resonemang kring studiens 

trovärdighet och generaliserbarhet. 

3.1 GENUSPERSPEKTIV 
Den tidiga forskningen kring kön och organisation handlar till stor del om att ”lägga till 

kvinnor” till redan befintliga teoribildningar. Genom detta ses kvinnor som de som utgör 

problemet, ett problem som behöver åtgärdas. (Sundin 1998) Genusforskningen domineras av 

feminism där olika uppfattningar om hur begreppet ska definieras florerar. Vi har valt att 

använda oss av Chafetz (1988:5 i Alvesson och Billing 1999) definition av feminism: en teori 

som används för att beskriva, motverka eller förändra ett status quo som missgynnar eller 

nedvärderar kvinnor.  

 

Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver feministisk forskning som att ett kvinno- eller 

genusperspektiv anläggs på ett socialt fenomen. Den feministiska forskningen söker ge en 

förståelse för att kön spelar roll för hur samhället konstrueras och fungerar, menar Wahl 

(1998). Sundin (1998) framhåller att kön som begrepp inte är objektivt givet, eller evigt sant, 

utan något som konstrueras i det sociala systemet.  

 

I denna studie avser vi beskriva och tolka den sociala kontexten i undersökningsföretagen 

utifrån ett feministiskt perspektiv. Vi tar i studien fasta på Ackers (1992 i Höök 2001) 

resonemang om att samhället kan förstås genom att studera relationen mellan organisation och 

individ då det är på organisationsnivå som individen möter samhället. Acker menar att 

samhällets könsordning skapas och återskapas inom organisationen och genom att studera 

organisationen kan samhället således förstås.  

 

Vidare avser vi belysa karriärmodeller och nätverk utifrån ett genusperspektiv (även kallat 

könsperspektiv). Genom att se dessa fenomen ur ett genusperspektiv vill vi öka medveten-

heten om könsordningens betydelse inom organisationerna. Anledningen till varför vi har 

antagit ett genusperspektiv i vår studie är att vi har stött på ett reellt problem att kvinnor 
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saknas på toppen varför det känns naturligt att söka finna förklaringar till fenomenet med stöd 

i genusforskning.  

3.2 TRE KVINNOR SOM FORSKAR OM GENUS - SUBJEKTIVT? 
Enligt Alvesson och Billing (1999) är forskare aldrig helt objektiva och neutrala men detta 

problem är än större när forskningen avser könsförhållanden. Könsförhållanden tillhör ett 

känsligt ämne som kan väcka starka känslor och forskaren har alltid personliga erfarenheter 

och åsikter inom området, vilket påverkar objektiviteten. Enligt Jaggar (1990 i Alvesson och 

Sköldberg 1994) har forskarens känslor en central betydelse i all forskning och författaren ser 

ingen motsättning mellan god vetenskap och känslor. Jaggar anser dock att forskaren 

kontinuerligt kritiskt ska reflektera kring, och bearbeta, sina känslor under forsknings-

processen. Då studien påbörjades var vi alla tre mycket kritiska till att skriva en uppsats ur ett 

genusperspektiv på grund av våra egna och andras fördomar mot feminism. Begreppet är 

laddat och vi upplever att det görs en obefogad åtskillnad mellan feminism och jämställdhet. 

Under processen, i takt med att vi har lärt oss mer om ämnet, har vi bearbetat våra fördomar 

och skapat ett mer upplyst förhållningssätt till feminism men behållit ett kritiskt 

förhållningssätt. 

3.3 KVINNLIGT, MANLIGT OCH MERITOKRATISKT 
Vi vill betona att kvinnor och män ska jämföras på rättvisa villkor och vår uppsats grundar sig 

i antagandet att kvinnor och män i genomsnitt är lika intelligenta, men att det finns vissa 

skillnader mellan könen, likväl som det finns skillnader inom samma kön. Vi har själva ett 

meritokratiskt synsätt och förespråkar vikten av att utnyttja de mänskliga resurserna till fullo 

och därmed öka effektiviteten inom organisationen i enlighet med Alvesson och Billings 

(1999) resonemang kring meritokrati. Vår uppfattning är den att ett företag fungerar bäst med 

en könsblandad ledning och att fler kvinnliga representanter behövs på chefspositioner av 

effektivitetsskäl.  

 

Cockburn (1991:162 i Alvesson och Billing 1999) anser att forskare inte bör bortse från 

biologin som förklaringsvariabel då könsstrukturer varken kan ses som ett direkt uttryck för, 

eller helt sakna samband med, naturliga biologiska skillnader. Det är därför vanligt inom den 

feministiska ståndpunktsforskningen, som tas upp nedan, att biologiska skillnader ses som en 

förklaringsvariabel bland andra. Som anhängare av det meritokratiska synsättet anser vi att 

den enda biologiska skillnaden som har bäring på karriärmöjligheter är att kvinnor föder barn. 
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Familjebildning är dock en faktor vi i denna studie väljer att inte behandla i någon större 

utsträckning då det ligger utanför rapportens fokus. Vi är av den uppfattningen att män 

respektive kvinnor tillskrivs vissa attribut och egenskaper och att det finns en generell 

uppfattning i samhället om vad som anses vara typiskt manligt alternativt kvinnligt beteende.  

 

Det meritokratiska perspektivet har kritiserats av bland annat French (1986 i Alvesson och 

Billing 1999) för att ge ett intryck av att de som är bäst lämpade når toppen och att 

perspektivet förnekar att individens möjlighet att lyckas är beroende av uppväxtförhållanden, 

stöd från familj, socioekonomisk bakgrund och andra omgivande faktorer. Vi håller med 

French om att individen inte agerar skild från sin omgivning och att uppväxtförhållanden och 

stöd från den sociala omgivningen spelar en betydande roll för individens möjligheter att 

lyckas. Det blir därför viktigt att poängtera att vi empiriskt undersöker individer som redan 

genomgått en akademisk utbildning och uppfyllt kraven för rekrytering. Det meritokratiska 

perspektivet i denna uppsats har sin utgångspunkt i organisationens önskan om ett effektivt 

utnyttjande av befintliga resurser.  

3.4 VETENSKAPLIG ANSATS 
En epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning visar på vilken grundsyn forskaren 

har beträffande vad som är eller vad som ska betraktas som kunskap inom ett visst område 

(Bryman 2002). Detta visar med andra ord hur vi anser att kunskap genereras och därmed hur 

vi avser bidra till forskningen. De kunskapsteoretiska uppfattningarna åtskiljs ofta i två olika 

skolor: hermeneutik respektive positivism. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) finns alla 

epistemologiska ståndpunkter, från hermeneutik till positivism, representerade inom 

feminismen. Nedan förklarar vi det förhållande vi har till respektive ståndpunkt, vilket 

utmynnar i vår samlade kunskapssyn. 

3.4.1 Positivistiska ekonomistudenter och levande hermeneutiker 
Efter fyra års ekonomistudier har vi som studenter och forskare blivit skolade att ha ett 

objektivt, opartiskt och förklarande förhållningssätt till kunskap. Detta har bidragit till att vi 

söker kausala samband, något som givit oss en plats i positivismens skola. Positivismen har 

sin utgångspunkt i att sanningen existerar oberoende av aktörerna (Hellgren 2005)7 och att 

verklighetens verifierbara mönster kan observeras och förklaras (Patton 2002), en syn vi alltså 

har med oss från vår utbildning. 

                                                 
7 Hellgren, Bo, Föreläsning i kursen Magisteruppsats 2005, Linköpings Universitet, 2005-02-28 
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Vi har som karriärsökande och nätverksbyggande kvinnor självklart en förförståelse och ett 

brinnande engagemang och intresse för området vi ämnar studera. Detta skulle i enlighet med 

Bryman (2002) förespråka att vi har ett mer hermeneutiskt angreppssätt i studien. 

Hermeneutiken bygger på en empatisk förståelse för och tolkning av människors beteende 

enligt Bryman (2002). Utgångspunkten för hermeneutiken är enligt Kvale (1996) ett cirkel-

resonemang som leder till att relationen mellan förförståelse och förståelse av delar och helhet 

påverkar tolkningen av innebörden i texter och intervjuer. Vår förkunskap, engagemang och 

omfattande tolkningar av respondenternas tankar och handlingar gör sålunda att studien får en 

hermeneutisk prägel. 

3.4.2 Feministisk ansats 
Det finns enligt Alvesson och Billing (1999) olika inriktningar inom den feministiska 

forskningen som kan delas in i tre ansatser: ”kön-som-variabel”-synsättet, feministisk 

ståndpunktsansats och poststrukturalistisk feminism (nedan kallat postfeminism). Uppsatsens 

ansats bygger främst på ett feministiskt ståndpunktsperspektiv som förutsätter att det finns 

något som utmärker kvinnor i deras roll som just kvinna. Vidare ses kvinnor som mer än en 

isolerad variabel som ”läggs till män”. Ståndpunktsteoretiker bryr sig sällan om att söka efter 

en objektiv sanning utan inriktar sig på att ge bidrag till en omprövning av rådande före-

ställningar. Detta överensstämmer med vår ambition att öka medvetenheten om köns-

ordningens påverkan på karriärmöjligheter.  

 

Vi tar även till viss del avstamp i Alvesson och Billings (1999) postfeminism. Vi anser att 

postfeminismen i sin helhet alltför starkt problematiserar kring själva begreppen man och 

kvinna och är alltför relativistisk. Vi ser vidare att en enbart postfeministisk ansats i studien 

skulle medföra en uppsats som reducerar könets betydelse till en språklig argumentation av 

filosofisk karaktär utan möjlighet till könskategorisering och jämförelse. I Alvesson och 

Billing (1999) framgår dock att en tillämpning av postfeminism på lokal nivå kan användas 

för att urskilja mönster. Vi ser fördelar med postfeminismens ansats om kvinnligt och manligt 

som beroende av den kontext inom vilka de existerar. Vi har undersökt genusproblematiken 

inom en avgränsad kontext: de undersökta företagen. Vi anser, med stöd i Alvesson och 

Sköldberg (1994), att vi genom att komplettera ståndpunktsansatsen med en postfeministisk 

ansats ger studien ytterligare en dimension. Postfeminismen öppnar för möjligheten att i 

uppsatsen kunna problematisera kring begreppen manligt och kvinnligt som en konstruktion 

av den verklighet genom vilka de betraktas. 
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3.4.3 Vår samlade vetenskapssyn 
Enligt Alvesson och Billing (1999) motsäger postfeminister den positivistiska idén om att en 

sanning existerar och kan studeras. De anser att sökandet efter sanning hindrar forskaren från 

att hantera mångfald, tvetydighet och skapa en förståelse för hur verkligheten konstrueras. 

Vår bakgrund som ekonomistudenter utgör dock grunden för vår syn på kunskap och vi 

hävdar följaktligen att vårt inlärda synsätt grundar sig i positivismen. Men, vår feministiska 

inriktning bidrar till en mer tolkande studie i hermeneutisk anda och genom att använda oss 

av en feministisk ståndpunktsansats vill vi, i likhet med Ressner (1985 i Sundin 2002) 

identifiera generella mönster och strukturer som fungerar genderiserande inom organisationer, 

vilket inbegriper en stor del tolkande inslag. Genom att, i enlighet med Alvesson och Billings 

(1999) resonemang, inta ett kritiskt tolkande perspektiv på det empiriska materialet, vill vi 

fånga skillnader och variationer samtidigt som vi vill urskilja mönster. 

3.5 VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT 
De vanligast förekommande angreppssätten för att behandla relationen mellan teori och 

empiri är att forskaren antar en induktiv alternativt en deduktiv ansats, menar Alvesson och 

Sköldberg (1994). En induktiv ansats innebär att forskaren tar avstamp i empiriska studier och 

därifrån utvecklar hur en teori bör se ut. I motsats till detta bygger deduktion på att forskaren 

börjar sin studie utifrån teorin och skapar en hypotes som prövas i verkligheten utifrån 

empiriska data.  

 

Den aktuella studien tog sin början då vi kom i kontakt med ett företag som redogjorde för ett 

befintligt problem med kvinnlig underrepresentation på höga poster. Vi tar således avstamp i 

verkligheten, vilket ger en induktiv ansats. Vi har utvecklat det initiala problemet i vår studie 

med hjälp av en fördjupning i teori, vilket för över oss till en mer deduktiv ansats. 

Genomförandet och resultaten från intervjuerna har även bidragit till att vår resa genomgått en 

process som växelvis innehållit en deduktiv respektive induktiv ansats. Stödda av Weicks 

(1979 i Orton 1997) resonemang, att en studie gärna ska fungera som en process istället för att 

anta en alltför rigid form och efterföljelse av metod för att vara lyckad, har vår studie således 

tagit formen av en iterativ process där både induktion och deduktion figurerat.  

3.6 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Vi ser metod i likhet med Holme och Solvang (1996) som ett redskap på vägen för att kunna 

göra ett seriöst forskningsarbete och en hjälp för att kunna systematisera och planlägga 
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studien på ett professionellt sätt. I huvudsak skiljs de metodiska angreppssätten inom sam-

hällsvetenskapen åt i kvalitativa respektive kvantitativa metoder, men det behöver enligt 

Bryman (2002) inte vara en fråga om antingen eller. Dyer och Wilkins (1991) anser att 

skapandet av en alltför tungrodd metod med både kvantitativa och kvalitativa metoder bidrar 

till att forskningen förlorar fokus och blir hybrid. Vi använder oss uteslutande av en kvalitativ 

metod i vår studie, vilket enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är karaktäristiskt för en 

feministisk studie. Feministisk forskning utmärks enligt författarna av att forskarens och 

respondentens erfarenheter och engagemang är centrala för studien.  

 

Kvalitativa metoder innebär en liten grad av formalisering och har primärt ett förstående 

syfte. Närhet till informationskällan och fokus på en öppen och mångtydig empiri är centralt 

för en kvalitativ metod som utgår från studiesubjektens perspektiv (Holme och Solvang, 

1996; Bryman, 2002). Teorigenerering, som innebär en växling mellan prövning av teorier 

och data-insamling, föredras normalt sett av kvalitativa forskare (Bryman 2002). I vår studie 

utvecklas både teori och empiri under resans gång. Denna växelvisa process mellan teori och 

empiri har bidragit till en levande referensram.  

3.6.1 Datainsamling - kvalitativa intervjuer 
Enligt Dyer och Wilkins (1991) bidrar multipla case till att forskningen förlorar fokus och 

koncentration på få kontexter inom få organisationer förespråkas för att behålla fokus på 

uppgiften och skapa ett djup för att förstå en specifik social struktur. Författarna menar vidare 

att den huvudsakliga uppgiften är att framföra bra historier som forskare kan jämföra sina 

erfarenheter med och tillägna sig nya perspektiv från. För att behålla fokus i studien har vi 

valt att begränsa oss till få kontexter: två organisationer. Genom valet att lägga studiens 

tyngdpunkt i det empiriska materialet kan vi presentera mångfacetterade och intressanta 

historier och för att åstadkomma detta använder vi oss av kvalitativa intervjuer. Som 

komplement används sekundärdata från respektive företags hemsida samt information från 

företagspresentationer som företagen hållit på Linköpings Universitet. Då vi vill gå på djupet i 

både individ- och företagssammanhang och förstå föreställningarna så utförligt som möjligt 

väljer vi djupintervjuer. Syftet med intervjuerna i den aktuella studien är att fånga 

respondenternas tankar och känslor gällande nätverk, genus och karriär. Vi anser att kvali-

tativa intervjuer fångar detta bättre än en kvantitativ enkät där respondenten är mer styrd 

(Holme och Solvang, 1996) och inte ges tillfälle att utveckla sina tankegångar. Även 
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möjligheten att lyssna efter nyanser och ställa följdfrågor för att fånga en individuell historia 

gör att vi väljer att genomföra kvalitativa intervjuer.  

 

Vi använder oss av en så kallad semistrukturerad intervju, som enligt Kvale (1997) med 

fördel grundas på en intervjuguide. I ett tidigt skede genomfördes två pilotintervjuer via 

telefon med bekanta på Accenture för att öka förförståelsen och få idéer till hur intervjuguiden 

skulle utformas. Pilotintervjuerna genomfördes som öppna samtal där intervjupersonerna 

själva fritt fick berätta om sina erfarenheter och observationer kring manligt och kvinnligt, 

karriär-möjligheter och betydelsen av nätverk. Förstudien gav oss idéer om hur den färdiga 

intervju-guiden skulle utformas och den färdiga guiden testades på fem personer genom 

intervjuer som i hög utsträckning liknade de som senare genomfördes på företagen. Genom 

detta upptäcktes tolkningssvårigheter och direkta fel, vilka kunde justeras innan 

empiriinsamlingen på företagen påbörjades. Intervjuguiden utvecklades senare till tre 

varianter (se bilagor) som anpassades efter urvalet av intervjupersoner. De färdiga 

intervjuguiderna innehåller områdes-frågor och förslag på följdfrågor för att vi lättare skulle 

kunna lyssna aktivt under intervjuerna. Cirka en vecka innan intervjuerna genomfördes 

skickades områdesfrågor baserade på intervjuguiderna via e-post till respondenterna. Detta 

förfarande har bidragit till att respondenterna kunnat förbereda sig inför intervjun.  

3.6.2 Intervjusituation 
Intervjuarmiljön och användandet av diktafon kan påverka respondenten och Patton (2002) 

menar att det viktigaste är att respondenten känner sig avspänd i samtalet. Vi har använt oss 

av diktafon och kompletterat med anteckningar för att få en så riktig bild av intervjun som 

möjligt. Samtliga respondenter tillfrågades innan intervjun för ett godkännande av diktafon 

och vi upplevde inte att de reagerade negativt på inspelningen. Intervjuerna har skett i 

förbokade konferensrum på respektive respondents kontor vilket bidragit till att respondenten 

känt sig bekväm. En av intervjuerna har genomförts via telefon, som även den spelats in efter 

godkännande av respondenten. Kvaliteten på informationen som fås via en intervju beror till 

stor del på intervjuaren, menar Patton (2002). Vi har försökt hantera detta genom att vara 

pålästa inom ämnesområdet och inom intervjuteknik. Vidare har vi varit två personer vid 

varje intervju för att på så sätt öka tryggheten och minska stressen som annars kunnat uppstå 

för respondenten om tre intervjuare varit närvarande.  
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3.7 URVAL 

3.7.1 De undersökta företagen 
Studien började som tidigare nämnts i ett faktiskt problem på Deloitte. Intresset för problemet 

växte och utvecklades, och kontakten med företaget bibehölls då vi gärna ville ha tillgång till 

undersökningspersoner. För att skapa bredd ville vi även titta på ytterligare en organisation 

och valde ett storleksmässigt likartat konsultföretag. Båda företagen har tydliga karriär-

modeller, vilket vi trodde påverkade betydelsen av nätverk och könsordningen i organi-

sationerna. Nyfikenhet, personligt intresse samt uppfattningen om att individerna i dessa 

företag har intressanta tankegångar kring nätverk och karriär har gjort att vi valt de två 

företagen. 

3.7.2 Tre empiriska material 
Genom att anlägga ett genusperspektiv på sociala fenomen och studera dessa fenomen utifrån 

flera dimensioner hoppas vi få en riklig och nyanserad bild av verkligheten inom organisa-

tionen. Studiens fokus vilar i empirin och vi har valt att skapa en flerdimensionell empiri där 

ett socialt fenomen belyses ur flera synvinklar. Empirin har inhämtats på både individ- och 

organisationsnivå och studeras ur ett genusperspektiv. Individen möter samhället genom 

organisationen varför dessa två dimensioner känns relevanta att studera i empirin.  

 

Det initiala problemet på Deloitte visade sig vara ett generellt samhällsproblem varför vi 

vände oss till näringslivet för att finna svar på några av de frågor som väckts under förarbetet. 

Vi valde att intervjua två personer, Fredrik Andersson och Margareta Neld, som båda är 

grundare av formella nätverk. Dessa intervjuer gjordes i syfte att ge oss en uppfattning och en 

grund om hur nätverkskontakter optimalt ska användas och nyttjas för karriärframgång. Ett 

axplock från dessa intervjuer återfinns i inledningen av studien och ett renskrivet material 

återfinns som bilaga.  

 

Holme och Solvang (1996) menar att urval av undersökningspersoner ska göras systematiskt 

och utifrån medvetet formulerade kriterier. Då vi för tesen att hierarkiska nivåer inom 

företagen påverkar tankar och beteende kring nätverk och karriär är det viktigt för vår uppsats 

att urvalspersonerna tillhör skilda hierarkiska nivåer i företagen. Respondenterna har valts ut 

efter hierarkisk position och kön. En jämn könsfördelning på varje nivå har eftersträvats för 

att kunna urskilja eventuella skillnader mellan könen. För att få kontakt med respondenterna 
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har vi använt oss av våra egna nätverk, både personliga och professionella, och därefter har 

snöbollseffekten (Bryman 2002) gjort sitt till då vissa personer inte hade möjlighet att ställa 

upp och istället lotsade oss vidare till andra personer. På företagen har sammanlagt 11 

intervjuer genomförts: fyra nyanställda (två män och två kvinnor), tre mer erfarna 

medarbetare (en man och två kvinnor) samt två partners (en man och en kvinna) samt 

respektive företags personalchef.  

 

Genom att studera tre empiriska material på olika nivåer har vi som forskare fått en 

flerdimensionell bild av nätverkets betydelse för karriären. Det empiriska materialet 

presenteras i form av berättelser om respektive individ för att göra datainsamlingen levande 

och intressant att följa. Vi vill skapa en känsla för och en bild av hur de intervjuade 

personerna känner, tror och tänker kring nätverk och respektive företags karriärmodell för att 

ur ett genusperspektiv kunna belysa deras tankar och beteenden. Tre separata kapitel (kapitel 

5,6,7) skiljer materialen åt. Det första kapitlet presenterar tankar och berättelser från 

personerna på partnernivå tillsammans med respektive företags personalchef. Det nästkom-

mande kapitlet presenterar berättelser från medarbetare på mellannivå och i det sista kapitlet 

presenteras berättelser från medarbetare på de lägsta nivåerna.   

3.7.3 Trovärdighet och relevans 
Hur kvaliteten i kvalitativ forskning ska bedömas och värderas har länge varit omtvistat inom 

forskningen. Vi anser i enlighet med Lincoln och Guba (1985 i Bryman 2002) att begreppen 

reliabilitet och validitet, som främst inriktar sig på hur och om studien mäter vad den är 

avsedd att mäta, ska lämna plats för trovärdighet, som bättre passar in vid bedömningen av 

kvalitativa studier. Trovärdigheten består av tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt 

objektivitet (för diskussion kring objektivitet se 3.2). 

 

Tillförlitlighet i resultaten skapas enligt Lincoln och Guba (1985 i Bryman 2002) genom att 

forskningen utförs enligt gängse regler och genom att resultaten som kommer fram 

rapporteras till de personer som undersökts för att bekräfta att forskaren uppfattat dem på ett 

riktigt sätt. Vi har efter intervjuerna skickat det färdigredigerade material av respektive 

intervju till respondenterna, som i samråd med författarna givits frihet att revidera alltför 

känslig och/eller personlig information. Detta för att säkerställa att vi uppfattat personen 

ifråga på ett riktigt sätt och för att på så sätt öka tillförlitligheten i studien.  
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För att en studie ska vara pålitlig ska den ha utsatts för granskning och innehålla alla faser i 

forskningsprocessen såsom problemformulering, urval, intervjuutskrifter och dylikt. Dessa 

ska finnas tillgängliga för granskning. (Lincoln och Guba 1985 i Bryman 2002) Vid de 

seminarie- och opponeringstillfällen vi deltagit i har studien och dess problemformuleringar 

granskats och vi har varit öppna för kritik. Det empiriska urvalet har varit noga genomtänkt 

och samtliga intervjuer har bandats och transkriberats för att uppnå hög pålitlighet.  

 

Även relevansen i en undersökning är enligt Hammersley (1992 i Bryman 2002) viktig för en 

studies trovärdighet. Studien belyser viktiga teman och problem som är högaktuella när 

uppsatsen skrivs och genusperspektivet på dessa fenomen diskuteras både i de undersökta 

företagen, i näringslivet och i media. Detta bidrar till att relevansen för studien är mycket hög 

vilket ytterligare stärker studiens trovärdighet.  

 

Huruvida resultaten kan överföras till en annan kontext eller tidpunkt är enligt Lincoln och 

Guba (1985 i Bryman 2002) en empirisk fråga. De menar att forskarens uppgift är att skapa 

fylliga redogörelser av detaljerna i en viss kontext eller kultur. Detta för att förse läsaren med 

en bas att arbeta ifrån för att själv kunna bedöma hur pass generaliserbara resultaten är till en 

annan miljö eller tid. Vi anser att detta kriterium är uppfyllt då tyngdpunkten i studien ligger i 

empirin där individerna beskrivs på ett utförligt och fylligt sätt. Beroende på att de kontexter 

som studeras är väldigt speciella anser vi att generaliserbarheten i den empirinära delen av 

resultaten begränsas till organisationer med liknande karriärmodeller och en uttalad 

meritokratisk syn. Samtidigt vill vi ge ett bidrag till rådande forskning som bär relevans i 

diskussioner i större sammanhang. Bryman (2002) framhåller att resultaten i kvalitativa 

studier bör generaliseras utifrån kvaliteten på den teoretiska diskussionen och dess slutsatser, 

som i sin tur bygger på studiens kvalitativa data. Vi håller med och hävdar att den teoretiska 

diskussionen i den aktuella studien är överordnad kvaliteten på empirin med avseende på 

generaliserbarhet, men att den empiriska överförbarheten ändå bidrar till generaliserbarheten.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
DETTA KAPITEL SYFTAR TILL ATT ge läsaren en bakgrund till och inblick i teoribildning, 

undersökningar och samtida forskningsområden som är centrala inför en fortsatt diskussion 

om könsordning, karriärstrukturer och nätverk.  

4.1 KÖNSORDNING 
Könsordning har kommit att bli ett centralt begrepp när genusforskare ska beskriva makt och 

statusförhållanden inom en organisation eller en samhällelig kontext. Begreppet indikerar att 

det finns en ordning könen emellan och genom att beskriva denna ordning vill man synliggöra 

de strukturer som påverkar män och kvinnor inom en specifik kontext. Könsordning har 

kopplats till makt då den manliga överordningen och den kvinnliga underordningen 

manifesteras i samhället genom de normer och värderingar som styr det dagliga handlandet. 

Könsordning som teori har fått stor genomslagskraft. Den lanserades i Sverige av Yvonne 

Hirdman 1988 och beskrivs nedan. 

 

Könsordningen är enligt Hirdman (1998 i Abrahamsson 2004) ett sätt att beskriva hur arbets- 

och statusfördelningen ser ut mellan män och kvinnor. Ordet könsordning skulle kunna ses 

som ett könsneutralt ord, men empiriska undersökningar har resulterat i en teori om manlig 

överordning och kvinnlig underordning som utmärkande för de flesta samhällen, menar Wahl 

(1998). Könsordningen är kopplad till begreppet kön som socialt eller kulturellt betingat och i 

begreppet ligger ett maktförhållande där mäns överordning är rådande. Hirdman (1990 i Höök 

2001) menar att varje samhälle har något slags kontrakt mellan könen som visar på 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Detta könskontrakt beskriver mäns och 

kvinnors förpliktelser gentemot varandra och visar på det strukturella tvång som både män 

och kvinnor styrs av, menar Hirdman. Ordet kontrakt antyder en möjlighet till förhandling 

och att det är en överenskommelse könen emellan. Genom en överenskommelse, som kan 

vara kulturellt nedärvd, utgör kontraktet det fundament på vilket rättigheter och skyldigheter 

mellan könen regleras, menar Hirdman vidare. Kontraktet utgör med andra ord det system, en 

ordnad helhet, som individerna i samhället rättar sig efter. 

 

Även Svedberg (2003) anser att alla människor agerar utifrån någon form av könsförståelse. 

Han hävdar att vår västerländska kultur karaktäriseras av en dualistisk symbolisk ordning där 

manligt och kvinnligt konstrueras som motsatspar. Maskulinitet kopplas enligt Svedberg ihop 
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med förnuft och vetenskap i den offentliga sfären medan femininitet sammankopplas med 

reproduktion, passion och kultur i den privata sfären.  

 

Föreställningar kring vad som är manligt och vad som är kvinnligt har funnits i alla tider och 

kulturer. Kulturella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt ses av Alvesson och 

Billing (1999) som relevanta verktyg för att beskriva de restriktioner som styr och begränsar 

människor. Maskulinitet och femininitet behöver enligt författarna inte vara kopplade till det 

biologiska könet utan formas i hur individen tänker, känner och skapar mening i relation till 

dessa begrepp. Vidare kan individen enligt författarna förhålla sig mer eller mindre 

självständigt i sin relation till de restriktioner som styr människor. Sundin (1998) beskriver 

hur människor genom att stämpla vissa egenskaper, föremål eller uppgifter som typiskt 

manliga eller typiskt kvinnliga kan skapa ordning i tillvaron. Denna process, även kallad 

könsmärkning, innebär enligt Sundin (1998) att alla nya arbetsuppgifter och föremål stämplas 

som antingen manliga eller kvinnliga.  

 

Könsstämplingen följer könsordningen och enligt Wahl (1998 i Höök 2001) kan 

könsordningen inte skiljas från det pågående livet i en organisation utan manifesteras i tankar, 

strukturer och processer inom organisationen. Författaren menar att företags vardag bidrar till 

att vidmakthålla könsordningen. Könsordningen återskapas enligt Hirdman (1990 i Höök 

2001) på tre sätt: genom kulturell överlagring, social integration och genom socialisering. I 

dessa processer är både män och kvinnor medskapare, menar författaren. De könsmärkta 

processerna kan enligt Acker (1992 i Höök 2001) vara både synliga och dolda men 

Abrahamsson (1999 i Hirdman 2001) framhåller att gemensamt för de båda är att de fungerar 

återskapande. För att utmana könsordningen måste den synlig- och medvetandegöras för 

samtliga medlemmar i organisationen, menar hon. Könsordningen inom en organisation kan 

enligt Abrahamsson (2004) beskrivas utifrån två logiker: segregering och hierarkisering. 

4.1.1 Segregering och hierarkisering 
Begreppet segregering anger, enligt Alvesson och Billing (1999), att arbetsdelningen inom en 

organisation inte bygger på individens ”naturliga” färdigheter eller ”fria vilja”. Istället innebär 

segregering enligt Abrahamsson (2004) att det finns en stark intention att kvinnligt och 

manligt inte bör blandas och att organisationen medvetet eller omedvetet strävar efter att hålla 

dessa åtskilda. Graden av segregering inom organisationen beror enligt Wahl (1992b) på hur 

stark könsordningen är och författaren visar på att segregeringen sker snabbare och tydligare 
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inom en stark könsordning. Enligt Acker (1992 i Sundin 1998) finns könssegregering inom 

alla organisationer, om än i olika utsträckning, och fungerar hindrande för effektiviteten. 

Acker (1992 i Sundin 1998) menar att denna segregering skapas genom exempelvis symboler, 

formella strukturer och beteenden inom organisationen. Den könssegregerade interna arbets-

marknaden, där män har större möjlighet att nå prestige, hög lön och makt, verkar hindrande 

för den kvinnliga delen av arbetstagarna (SOU 1998:6). 

 

Hirdman (1998 i Abrahamsson 2004) menar att segregeringen kan vara horisontell, genom att 

kvinnor och män på samma nivå specialiserar sig inom olika områden, och vertikal genom att 

kvinnor återfinns på lägre nivåer än män. Ett exempel på horisontell könssegregering är att en 

lägre andel kvinnor återfinns inom privat sektor jämfört med män. Vertikal segregering kan 

uttryckas i att kvinnor med samma kvalifikationer som män återfinns längre ner i hierarkin 

(SOU 1998:6). Vidare kan vertikal och horisontell segregering enligt Johansson (2001) vara 

avhängig hur stark könsordningen är. I svaga könsordningar är segregeringen mindre 

framträdande och män och kvinnor överskrider de traditionella könsmönstren. Styrkan i köns-

ordningen kommer således att bli avgörande för hur segregeringen i arbetslivet är utformad. 

Med styrkan i könsordningen menas det kontrakt som finns mellan manligt och kvinnligt och 

som styr hur individer tänker, känner och handlar i relation till varandra.  

 

Hierarkisering innebär enligt Hirdman (1998 i Abrahamsson 2004) att det som är typiskt 

manligt värderas högre än det typiskt kvinnliga. Enligt hierarkiseringsprincipen är mannen 

norm och manliga egenskaper ses som mer eftersträvansvärda. Exempel på hierarkisering som 

Hirdman tar upp är att andelen män i ledande positioner och med kvalificerade arbetsuppgifter 

är betydligt högre än andelen kvinnor samt att ett yrkes status kan sänkas när fler kvinnor 

anställs inom området.  

4.1.2 Könskontraktet - kontextuellt beroende 
Maktrelationen mellan könen är central för att förstå organisationer och Wahl (1992b) menar 

att mäns överordning och kvinnans underordning ofta konkretiseras i organisationen genom 

könsordning. Könsordningen är rumsligt förankrad och ser olika ut beroende tid och plats, 

menar Forsberg (1997 i Pettersson 2004), som betonar vikten av att studera könsordningen i 

en lokal kontext. Även Johansson (2001) lyfter fram vikten av att studera (o)jämställdheten 

utifrån territoriellt avgränsade enheter för att dra slutsatser kring styrkan i könsordningen. 

Hon argumenterar för att olika nationella välfärdspolitiska modeller genererar olika 
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mellanmänskliga relationer, vilket kommer att ligga till grund för hur könskontrakten 

utformas. Johansson hävdar att denna argumentation kan appliceras även på lokala kontexter. 

Forsbergs (1997 i Pettersson 2004) forskning har visat att storstadsregioner och utbildnings-

orter bygger på ett mer jämställt könskontrakt som grundar sig i en funktionalistisk idé, 

snarare än en patriarkalisk idé, om ett effektivare samhälle. Dessa regioner har en större 

attraktionskraft på kvinnor och män som vill leva ett mer jämställt och modernt liv, menar 

Forsberg och enligt Johansson (2001) definieras regionerna som regioner med svag köns-

ordning.  

 

Styrkan i könsordningen kan, som ovan nämnts, förklaras av hur starkt kontraktet mellan 

könen är. Svaga könsordningar kan förklaras av att grupper med olika kollektiva erfarenheter 

- här den gemensamma föreställningen kring manligt och kvinnligt - möts och att det i detta 

möte sker en omförhandling mellan kontrakten. Kollektiva erfarenheter är erfarenheter som 

individen relaterar till en viss social tillhörighet såsom klass, kön, ras, religion och etnicitet, 

menar Johansson (2001). Kollektiva erfarenheter är inte stabila utan varierar med den sociala, 

rumsliga och tidsmässiga kontexten. Författaren framhåller vidare att det uppstår en mental 

krock och att givna förställningar ifrågasätts då sociala grupper med olika kollektiva 

erfarenheter interagerar, vilket kan leda till en försvagad könsordning. 

4.1.3 Strategier för att hantera könsordningen 
Det finns olika strategier som kan antas av kvinnor för att hantera den ovan nämnda 

könsordningen. Pettersson (2001) förklarar att en könsneutral strategi antas då kvinnan 

försöker anpassa sig och förneka könsordningen. Könsordningen ses då som irrelevant, 

osynligt och oproblematiskt. Enligt Wahl (1994) försöker kvinnan då tona ner könets 

betydelse för att skapa trovärdighet i sin roll som ledare. Kvinnor som istället framhåller 

fördelarna med att vara kvinna i en mansdominerad struktur hänger sig åt den så kallade 

positiva strategin, enligt Holgersson (2003). Ytterligare ett sätt att hantera könsordningen är 

enligt Holgersson omvärldsstrategin, där kvinnan försöker vara medveten om könsordningen 

och hantera situationen utifrån en förståelse för denna. Pettersson (2001) menar att kvinnan i 

omvärldsstrategin hänför direkt och indirekt diskriminering till omvärlden, och således ses 

könsordningen som något utanför kvinnans påverkan. Även Kanter (1993) resonerar kring 

strategier för att hantera könsordningen och menar att kvinnor i mansdominerade strukturer 

ofta har en konformistisk strategi. Denna strategi innebär att kvinnor framhäver sina likheter 

med majoriteten - männen - genom att se sig själva som undantag från den kvinnliga normen. 
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Att kvinnor på högre positioner anpassar sig till den manliga kulturen och anammar ett 

manligt beteende ses med besvikelse an av kvinnor längre ner inom organisationen.  

 

I Elvin-Nowak och Thomssons studie (2004) utvecklas resonemanget kring strategier att 

hantera könsordningen med konkreta exempel som de tillfrågade kvinnorna använt sig av för 

att nå framgång. Att hinna före tvivlen, det vill säga att ta chansen och utnyttja tempot innan 

kvinnan själv eller någon annan börjar tvivla på hennes förmåga, är en vanlig strategi. 

Kvinnorna i studien poängterar vidare vikten av att synas och söka acceptans genom att 

öppna munnen, berätta att man är ansvarig för viktiga utvecklingar i firman och att alliera sig 

med nyckelpersoner, särskilt innan man går på föräldraledighet. Att sikta högt och exempelvis 

söka ett jobb som meritförteckningen egentligen inte räcker till för, framhålls också som en 

viktig strategi. Genom att ta chansen innan man egentligen känner sig redo, ta en risk och 

sikta högre än förväntat, kan kvinnorna ta sig uppåt. Sist men inte minst gäller det att bevaka 

sina positioner och ha kontrollen. Det handlar om att agera medvetet och att ha en plan, 

exempelvis att tillskansa sig den där utbildningsplatsen man verkligen vill ha. 

 

Hirdman (2001), som grundade begreppet könsordning i Sverige, ställer sig skeptisk till de 

strategier som senare genusforskare och författare förordat. Hon anser att de strategier som 

kvinnor använder för att förbättra sina förutsättningar inom en given könsordning leder till ett 

åter-skapande av densamma. Genom att kvinnor anpassar sig, tonar ner sig eller accepterar 

könsordningen förstärks denna ytterligare. Författaren menar att alla ”make-the-best-of-it”-

strategier således leder till ett återskapande av de murar kvinnan försöker att klättra över.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att könsordningen anses vara överordnad alla andra organisa-

tionsprinciper. Könsordningen, och det kontrakt den bygger på, styr människors handlande i 

större utsträckning än någon annan princip. Denna ordning, som strävar efter att hålla manligt 

och kvinnligt åtskilt, kan variera i styrka men är alltid förekommande i någon form. Det blir 

därför intressant att beskriva de olika ståndpunkter som argumenterar för varför kvinnor ska 

återfinnas på högre positioner inom samhälle och näringsliv. 

4.2 FYRA STÅNDPUNKTER ANGÅENDE KVINNOR OCH MÄN I ORGANISATIONER 
Enligt Alvesson och Billing (1999) finns fyra olika ståndpunkter att anta i synen på kvinnor i 

organisationer i allmänhet, och på högre poster i synnerhet. Dessa ståndpunkter ska betraktas 



 

 
 

- 28 -

som resonemang som på olika sätt argumenterar för hur, var och varför kvinnor bör få ökade 

möjligheter att nå chefspositioner.  

 

       Lika                  Alternativa
  möjligheter              värden

  Meritokrati             Särskilt
          bidrag

Etiskt/politiskt intresse
(jämlikhet, humanisering av arbetsplatsen)

Betoning på
likhet mellan
könen

Intresse av effektivitet

Betoning på
olikhet mellan
könen

 
Figur: Olika sätt att närma sig en förståelse av kvinnor och ledarskap (Alvesson och Billing 1999 s. 

188) 

 

De två perspektiv som betonar olikheter mellan könen är de alternativa värdenas och det 

särskilda bidragets perspektiv. De alternativa värdenas ståndpunkt betonar starkast skillnader 

könen emellan och förhåller sig mycket kritiskt till mansdominerade institutioner. Grunden 

till att fler kvinnor bör få chefsroller ligger i detta perspektiv främst i en etisk eller politisk 

agenda. Vidare förespråkas att kvinnor inte bör anpassa sig till de dominerande normer som 

finns i samhället utan handla efter egna värden och behov. På detta sätt kan verkliga föränd-

ringar i mansdominerade verksamheter åstadkommas. Enligt det särskilda bidragets 

ståndpunkt har kvinnor kompletterande kvalifikationer beroende på måttliga men betydelse-

fulla skillnader och effektivitetsargument anges som skäl till ambitionen att öka andelen 

kvinnliga chefer. Kvinnor kan bidra med alternativa perspektiv på områden gällande 

kommunikation, samarbete, intimitet och synen på makt. Här handlar det inte om att kvinnor 

och män ska tävla på lika villkor utan istället om att kvinnor kan bidra med något utöver de 

typiskt manliga egenskaperna och färdigheterna. 

 

I Alvesson och Billings (1999) två återstående perspektiv, de lika möjligheternas och det 

meritokratiska perspektivet, står uppfattningarna närmare varandra då båda perspektiven utgår 

från att det finns missförhållanden mellan män och kvinnor och betonar likheten mellan 

könen. I de lika möjligheternas ståndpunkt betraktas män och kvinnor som likartade och 
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möjligheterna till befordran sägs bero på förhållandena på arbetsplatsen och särskilt på arbets-

givarens och chefens handlande. Intresset av att få till stånd en jämställd arbetsplats bottnar i 

detta perspektiv i ett etiskt eller politiskt intresse. Anhängare av det meritokratiska perspek-

tivet ser mer rationellt på användningen av kvinnor i organisationer och förespråkar en 

bekämpning av de krafter som hindrar fullt utnyttjande av mänskliga resurser. Som anledning 

till jämställdhet anges effektivitetsskäl och kvalifikationer, medan politiska eller moraliska 

skäl inte spelar in. Enligt båda dessa perspektiv hävdas att kvinnor och män ska jämföras på 

rättvisa villkor och bedömas efter strikta meriter. 

 

De tydligt hierarkiska karriärstrukturerna i undersökningsföretagen grundar sig som vi 

tidigare nämnt på prestation och meriter och anledningen till att en ökad andel kvinnor 

efterlyses bottnar i effektivitetsskäl, varför vi ytterligare förklarar begreppet meritokrati 

nedan.  

 

Enligt Alvesson och Billing (1999) besvarar de meritokratiska anhängarna frågan ”Varför ska 

det finnas fler kvinnliga chefer?” med effektivitetsargument. Fagerfjäll (2003) menar, vilket 

nämnts inledningsvis, att det finns ekonomiska och politiska incitament till att fler kvinnor 

bör finnas representerade på högre poster inom näringslivet. Att inte utnyttja den kvinnliga 

reserven är helt enkelt slöseri med samhällets resurser och inte försvarbart utifrån 

effektivitetssynpunkt, menar Fagerfjäll. Enligt Alvesson och Billing (1999) betonar före-

språkare för meritokrati att kvinnliga chefer bör finnas överallt, och inte enbart i vissa 

branscher eller organisationer som anses vara kvinnliga eller speciellt människoorienterade. 

Genom en bättre efterföljning av effektivitetskrav, konkurrensskapande och bättre styrning av 

mänskliga resurser, menar den meritokratiskt skolade att antalet kvinnliga chefer kommer att 

kunna öka, skriver Alvesson och Billing. Enligt författarna anser meritokratins anhängare att 

detta kan åstadkommas genom bättre rekrytering, bättre ledarskap och genom ett uttalat 

motstånd mot gammalmodiga och irrationella kulturmönster och socialiseringsprocesser som 

utestänger delar av arbetsstyrkan. Vidare argumenterar förespråkarna att marknadskrafterna 

och företagens önskan att attrahera och bibehålla den bästa arbetsstyrkan kommer att resultera 

i en jämnare könsfördelning. (Alvesson och Billing 1999)  

4.2.1 Meritokratisk effektivitet i kunskapsföretag 
I studien Könshierarkier i gungning, genomförd av Blomqvist (1995), använder 

respondenterna meritokratiska argument som anledning till varför en mer jämställd arbetsplats 
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eftersöks. I de kunskapsföretag som undersökts anges effektivitetsskäl och produktivitets-

argument som anledning till varför en jämnare könsfördelning är eftersträvansvärd. 

Resultaten visar att de kunskapsföretag som strävar efter en jämn könsfördelning är mer 

resultatinriktade än andra företag. I de undersökta kunskapsföretagen redovisas och utvärderas 

arbetsresultaten i reda pengar, vilket är något som uppskattas av kvinnorna. Att utvärderas på 

kriterier som är objektiva, tydliga, reliabla och påverkbara anses enligt Merchant och Van der 

Stede (2003) vara viktigt för att den anställde ska acceptera utvärderingssystemet och uppleva 

det som rättvist. Även Bohlander m.fl. (2001) poängterar vikten av att utvärdera den 

anställdes hela prestation och att den som genomför utvärderingen ska ha tillräcklig och 

relevant information om individens prestation. I Blomqvists (1995) studie framkommer att de 

könsneutrala utvärderingskriterierna på undersökningsföretagen synliggör kvinnorna på 

samma villkor som män och kvinnorna upplever att deras ekonomiska bidrag till företaget 

talar sitt eget språk.  

 

Företagsledningen i Blomqvists (1995) undersökning anser att en jämn könsfördelning leder 

till bättre kommunikation samt förbättrat samarbete och effektivitet, vilket styrker det 

meritokratiska perspektivet. Kvinnorna i studien anses vara mer prestigelösa, mer empatiska 

och mycket socialt kompetenta, egenskaper som anses ha stor vikt vid arbete mot kund. Att 

majoriteten av de anställda i kunskapsintensiva företag är unga underlättar enligt författaren 

för att bryta könsordningen. Vidare anser Blomqvist att kvinnor har bättre förutsättningar 

inom kunskapsföretag och att många av de hinder kvinnor upplever inom mansdominerade 

arbetsplatser saknas. De hinder som finns för kvinnor kan delas upp i hinder som beror på 

andras och kvinnans egen uppfattning kring hur kvinnan ska agera samt i hinder som kan 

hänföras till den struktur inom vilken hon befinner sig.  

4.3 MANLIGA STRUKTURER SOM HINDER 
Enligt Cockburn (1991 i Wahl 1992a) finns två hinder mot jämställdhet inom organisationer: 

strukturella och kulturella. Dessa hinder är samtidigt förekommande och beroende av 

varandra. Med strukturella hinder menas strukturer, processer och regler inom en 

organisation som formellt eller informellt styr hur individer agerar eller förväntas agera. Även 

i SOU-rapporten Ty makten är din… (1998:6) slås det fast att vissa organisationers struktur 

kan fungera hindrande för kvinnor. I en studie av Kvande och Rasmussen (1990 i Höök 2001) 

framkommer att kvinnliga civilingenjörer upplever sig ha större möjligheter till karriär inom 

nätverksliknande organisationer som är uppbyggda av nätverk (nedtonad hierarki), delegering 
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och samarbete. Även Billing och Alvesson (1989a i Höök 2001) framhåller att kvinnor har 

bättre villkor inom icke-hierarkiska företag än i hierarkiska företag.  
 

Med kulturella hinder menar Cockburn (1991 i Wahl 1992a) hinder som uppstår i 

interaktionen mellan män och kvinnor och som påverkar hur kvinnor och män känner, tänker 

och handlar. Cockburn menar att hindren uppstår i mötet när individer med olika erfarenheter 

och mentala föreställningar kring vad som är manligt och vad som är kvinnligt möts. Även 

Boschini (2004) tar upp kulturella hinder mot jämställdhet och menar att det finns en allmän 

uppfattning att kvinnor inte vill göra karriär. Författaren menar att det florerar myter om att 

kvinnor skulle vara sämre chefer än män. Även Wahl (1999) menar att det existerar en myt 

om att kvinnor saknar vilja, kompetens, självförtroende och rätt ledaregenskaper. Göransson 

(2004) lyfter fram skillnaden mellan mäns och kvinnors sätt att förklara kvinnors karriär-

hinder. Kvinnor framhåller motstånd bland män och svaga ansträngningar att rekrytera 

kvinnor som förklaring. Män hävdar å sin sida att problemet istället grundar sig i anledningar 

som har att göra med kvinnorna själva, som att för få kvinnor söker. Enligt Boschini (2004) 

kan myter och uppfattningar ses som något som, om de får fäste, blir till faktiska hinder för 

kvinnor på väg upp i karriären.  

 

Av ovanstående resonemang framgår att kultur och struktur återskapar könsordningen och ger 

vid handen att det manliga är normerande i organisation och samhälle. I Hööks studie (2001) 

framkommer att män konstrueras som könlösa och att kvinnor antar rollen som ”bärare” av 

kön, vilket leder till att kvinnan ses som ett komplement till mannen.  

 

Gatenby (1999 i Höök 2001) menar att resonemang om kvinnors brister och om hur dessa ska 

kompenseras verkar osynliggörande för de kompetenser kvinnor faktiskt besitter. Kvinnorna 

framstår som den part som utgör problemet och den allmänna uppfattningen är att det är 

kvinnor som ska anpassa sig till normen, menar författaren. Hirdman (2001) menar att 

kvinnor som interagerar med män förstärker den manliga idealbilden ute i arbetslivet eftersom 

kvinnan imiterar mannens beteende varpå detta beteende blir än mer eftersträvansvärt. 

Samtidigt bidrar en ökad diversifiering mellan könen inom yrkesgrupper till en utarmning av 

mannen som norm. Hirdman exemplifierar detta och visar på att fler kvinnor inom läkarkåren 

har lett till en uppluckring i föreställningen om att läkare är män. Att mannen dock fortfarande 

är norm är något som synliggörs bland annat genom föreställningar om hur en chef ska vara, 

vilket åskådliggörs i diskussionen nedan. 
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4.4 LEDARSKAP SOM EN KONSTRUKTION AV MANLIGHET 
Wahl (1994) hävdar att kvinnor på ledande positioner jämförs med män som om det manliga 

beteendet är det som är det riktiga. Att kvinnor finns på chefsbefattningar skapar förvirring 

genom att det stör föreställningen om ledarskap och kvinnlighet, menar Wahl vidare. Hon 

menar att kvinnor bedöms för sitt beteende och att de anses vara alltför ”manliga” eller 

”omanliga” i sitt agerande. Ett exempel är att kvinnor som väl blivit chefer ses som alltför 

auktoritära och manhaftiga av omgivningen. Huruvida en kvinnlig chef anses vara auktoritär 

eller inte bedöms utifrån vad män definierar som auktoritet. Wahl anser att kvinnor blir låsta 

genom detta manliga tolkningsföreträde inom organisationen. 

 

I SOU 1998:6 framkommer att själva uppfattningen om vad ledarskap är överensstämmer 

med existerande föreställningar om manlighet. Manlighet och ledarskap länkas ihop genom 

att de båda förenas med begrepp som tuffhet, framåtanda, tävlingsanda samt rationellt och 

logiskt tänkande, menar Burell och Hearn (1989 i Höök 2001). Enligt Höök (1998) existerar 

en föreställning om att ledarskap i allmänhet, och företagsledning i synnerhet, är något 

rationellt. Rationalitet och kontroll anses enligt Höök vara typiskt manliga egenskaper och 

enligt Hirdman (1988 i Höök 1998) representerar kvinnor det motsatta, alltså irrationalitet och 

emotionalitet, eftersom kvinnlighet och manlighet konstrueras i motsatspar.  

 

Ovan har Wahl (1994) och Höök (1998) visat på kulturella förklaringar till varför ledarskap 

ses som en konstruktion av manlighet. Då synen på ledarskap som något manligt utgör ett 

hinder för kvinnorna vill vi visa på vilka strukturella förklaringar som kan finnas till detta. 

Enligt Pettersson (2004) är det organisationsstrukturen som genom sin massiva påverkan på 

individen formar ledarskapet och synen på vilka egenskaper som är eftersträvansvärda. Elvin-

Nowak och Thomsson (2004) hävdar samtidigt att manlighet skapar en sorts garanti för den 

kompetens som krävs för ledarpositioner. De menar att kompetensen som krävs för att nå 

dessa positioner dessutom är paketerad på ett sådant sätt att den lätt känns igen. Av detta 

följer att de som innehar samma kompetens således lätt känner igen varandra. Pettersson 

(2004) menar att om organisationsstrukturen är utformad av män, och om män företrädesvis 

finns på toppen, så kommer mäns föreställningar om ledarskap att avspegla sig i strukturen. 

Hon menar att det sålunda är en fråga om makt och inflytande över organisationsstrukturen 

som styr föreställningen om ledarskap. Hur pass utpräglat det manliga tolkningsföreträdet är 

kommer av hur könsordningen inom företaget ser ut, menar Pettersson vidare. 
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Marshall (1984 i Höök 2001) beskriver att tanken bakom ledarskapsutvecklingsprogram eller 

andra åtgärdsprogram för kvinnor ofta grundar sig i att kvinnor saknar något som de måste 

lära sig för att lyckas som ledare. Detta något är att de inte är som män, påstår Marshall och 

även Kanter (1993) framhåller att föreställningarna om ledarskap är att män har det som krävs 

medan kvinnor ses som bristfälliga.  

 

Även om antalet kvinnliga chefer har ökat verkar den stereotypa inställningen att manlighet är 

kopplat till ledarskap att bestå. Powell m.fl. (2002) har studerat inställningen till kön och 

ledarskap under 15 år och kommit fram till att föreställningarna kring ledarskap har förändrats 

marginellt. Studien visar på att både kvinnor och män med varierande ålder, utbildning och 

erfarenheter tillskriver ledare egenskaper som de anser vara manliga. En anledning till att 

ledarskapsstereotypen inte förändrats nämnvärt är enligt Powell att för få kvinnor fortfarande 

befinner sig på de absoluta toppositionerna, vilket ger att männen på toppen fortfarande är 

normerande. Elvin-Nowak och Thomssons (2004) framhåller att det krävs en attityd-

förändring och en ändrad syn på ledarskap och rekrytering för att kvinnor ska kunna nå 

toppen.  

4.4.1 Informell rekrytering - en arena för ledarskapets konstruktion 
Holgersson (1999) visar på att företagsledare rekryterar från den egna kretsen och att 

konsensus, business as usual, supéer och öldrickande är viktiga och vanliga inslag i den ofta 

informella vd-rekryteringsprocessen. Vidare anses öppen intresseanmälan till vd-posten vara 

oönskad. Aspiranter kan göra sig synliga men detta ska ske diskret, menar Holgersson. Regler 

för framgång upplevs ofta som oskrivna i företag och saknas kunskap om de outtalade 

reglerna och kulturen kan det vara svårt att veta vad som krävs för att klättra i företagets 

karriärstege, menar samma författare. Av Holgerssons resonemang drar vi slutsatsen att 

personer som inte redan ingår i kretsarna närmast toppen får det oerhört svårt att bli påtänkta 

för ett toppjobb.  

4.5 LIKA MÄN LEKA BÄST? 
Holgersson (1999 i Holgersson 2003) menar att rekryteringen av företagsledare leder till ett 

återskapande av den manliga dominansen i svenskt näringsliv och hävdar att detta delvis kan 

förklaras av fenomenet homosocialitet. Enligt Höök (2001) är Rosabeth Moss Kanter en av de 

första som identifierat det faktum att män tenderar att orientera sig mot och söka bekräftelse 

genom andra män. Även Wahl (1994) beskriver homosocialitet som att män identifierar sig 
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med och orienterar sig mot varandra, vilket är något som sker då män har makten både i 

samhället och i näringslivet. Holgersson (2003) framhåller även andra anledningar till varför 

homosocialitet frodas bland chefer och hänvisar till Kanter (1977). Kanter (1977 i Holgersson 

2003) förklarar fenomenet med att män väljer män med att chefsarbete präglas av osäkerhet, 

kommunikation och total hängivelse, vilket förutsätter att chefen känner förtroende för dem 

han eller hon arbetar med. Detta leder i förlängningen till att män väljer män då de lättare 

förstår sig på och kommunicerar med det egna könet, menar Kanter. I SOU (1998:6) 

framkommer att beslutsfattare i de flesta situationer föredrar att arbeta med och hjälpa 

personer som socialt liknar dem själva. Samtidigt framhåller Höök (2001 i Gunnarsson och 

Andersson 2003) att manliga grupper inte behöver vara homogena för att homosocialitet ska 

uppkomma. Hon har studerat höga manliga företagsledare och funnit att det finns en 

acceptans och tolerans för olikheter inom gruppen.  

 

Lindgren (1985, 1992, 1999 i Höök 2001) hävdar att män skapar en kollektiv idealbild som de 

kan jämföra sig med, vilket bidrar till att de slipper konkurrera med varandra. Connell (1995 i 

Gunnarsson 2003) beskriver den kollektiva idealbilden som ett återskapande av den manliga 

överordningen som sker både i relation till kvinnor och i relation till andra män. Genom att 

konstruera en kollektiv idealbild, en ”hegemonisk maskulinitet” som finns i toppen av makt-

hierarkin, kan män garantera sin överlägsenhet gentemot kvinnor. Denna hegemoniska 

maskulinitet ska enligt Connell i första hand ses som en tankefigur, ett ideal som få män 

praktiserar, men som de flesta män förhåller sig till.  

 

En utveckling av homosocialitet till att även inbegripa kvinnor har kunnat urskiljas i 

konsultbranschen, enligt Gunnarsson (2003). Författaren har identifierat en skiftning från det 

Roper (1996 i Gunnarsson 2003) benämner homosocial desire till vad som benämns social 

desire. Social desire är en intressebestämd social identitet som innebär att kvinnor med ”rätt” 

fritidsintressen, åsikter och värderingar kan väljas in bland män. Detta innebär att gemen-

samma intressen på och utanför arbetet är viktigare för exempelvis projekttillsättning och 

rekrytering än vad könstillhörigheten är, menar Gunnarsson. Social desire ses enligt samma 

författare som ett modernt uttryck för homosocialitet som inkluderar kvinnor under vissa 

speciella förutsättningar. Vilka dessa förutsättningar är bestäms av mannen som privilegierats 

med tolkningsföreträde och de kvinnor som accepteras kan ses som bärare av egenskaper som 

anses överensstämma med männens normer, menar Gunnarsson. 
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I Lindgren (1985 i Gunnarsson och Andersson 2003) samt i Sundin (2002) framkommer att 

könsforskning visar på att det i företag existerar en speciell form av lojalitet män emellan, 

oavsett hierarkisk nivå. Detta beskrivs som ett slags manlig allians där kvinnor inte är 

välkomna. Holgersson (1996 i Wahl, Holgersson och Höök 1998) resonerar kring speciella 

aktiviteter mellan män som syftar till att skapa gemenskap och benämner dessa för male 

bonding. Detta beskrivs som ett slags lojalitetstest och innebär att deltagande i vissa 

aktiviteter visar på lojalitet gentemot andra män, och kan vara ett sätt för nytillkomna 

medlemmar att accepteras. Att inte delta ses som avvikande och den som inte följer med 

riskerar att gå miste om viktig information. 

 

Någon motsvarighet till ovan diskuterade manliga allians återfinns inte bland kvinnor. Höök 

(2001) menar att kvinnor i allmänhet är skeptiska till att organisera sig utifrån köns-

tillhörighet. Att kvinnor istället väljer att orientera sig mot män är något Lindgren (1983 i 

Wahl 1994) beskriver och kallar för heterosocialitet. Lindgren menar att grunden till detta 

fenomen är maktinnehavet och Wahl (1994) menar att kvinnor, som beskrivs som makt- och 

resurslösa, tvingas ty sig till männen då dessa besitter makten. Homosocialitet och hetero-

socialitet kan ses som två sidor av samma mynt då både kvinnor och män söker sig till det 

överordnade könet.  

 

Holgersson (2003) drar paralleller mellan det Lindgren (1992, 1996 i Holgersson 2003) kallar 

för informell koopteringskultur och informell rekrytering. Genom det fenomen som 

Holgersson (1999 i Höök 2001) beskriver som kooptering tas nya medlemmar upp i en ny 

överordnad grupp. Den som koopteras ska tillföra något nytt eller på annat sätt förstärka 

gruppens status. Kooptering beskriver hur gemensamma drag och formella och informella 

kriterier styr urval till en grupp. Hur det kommer sig att mannen skapar idealet enligt ovan 

förda resonemang grundläggs i mångt och mycket i informella strukturer på toppnivå. 

4.5.1 Starka informella strukturer på toppen 
Oakley (2000) hävdar att det existerar ett så kallat old boy network på toppen i många företag. 

Detta informella nätverk är ett manligt, socialt system som sträcker sig inom och över 

företags gränser och exkluderar mindre mäktiga män och kvinnor. Männen är ofta angelägna 

om att identifiera sig med varandra och differentiera sig gentemot andra män och kvinnor, 

menar Höök (2001), och Oakley (2000) hävdar att de informella nätverken fungerar som en 

social subkultur med eget språkverk och ritualer. Höök (2001) för samma resonemang och 
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menar att de manliga informella nätverken formar en viss art av maskulinitet som skapas 

utifrån typiskt manliga intressen såsom sport, bilar, kvinnor och alkohol. Existensen av den 

subkultur och den maskulinitet som skapats kommer att hotas om en alltför stor del kvinnor 

tillåts på toppen, varför nätverket enligt Oakley (2000) intar en försvarande ställning och 

sluter sig. Kanter (1993) menar att kvinnor har svårt att vinna tillträde till dessa informella 

miljöer då de ses som minoritet. 

De informella manliga nätverken ser vi som är en produkt av homosocialiteten där män 

identifierar sig med varandra varför vi anser det vara relevant att utveckla diskussion kring 

identitet. 

4.6 IDENTITET 
Alvesson och Billing (1999) menar att identitet är starkt könsbestämt eftersom det svårligen 

finns en kategori så avgörande för en persons självdefinition som könet. Författarna hävdar att 

det är viktigt att undersöka om könstillhörighet är mer avgörande än individualitet i en 

organisation. Män identifieras oftare som autonoma personer med en individuell identitet 

medan kvinnor tenderar att identifieras som del av ett kollektiv, hävdar Sahlin-Andersson 

(1994 i Alvesson och Billing 1999). Alvesson och Billing (1999) håller delvis med och menar 

att det finns en tendens till att kvinnor betraktas som en social kategori oberoende av 

hierarkisk position. 

 

Alvesson och Billing (1999) betonar att de moderna formerna av könsidentitet ter sig mer 

mångfacetterade i dagens samhälle. Öppenheten för homosexualitet har ökat och kvinnor 

möts på tv och film som poliser, detektiver och högt uppsatta politiker. Forskarna hävdar att 

vi möts av en idealiserande bild då fler framgångsrika kvinnor visas i massmedia än på en 

genomsnittlig arbetsplats, varför ideal och verklighet inte är kongruenta. Kollisionen mellan 

det öppet uttryckta idealet och de traditionella föreställningarna av innebörden av att vara man 

eller kvinna bidrar till att könsidentiteterna blir svaga och sårbara. Författarna menar alltså att 

två skilda bilder skapar en konflikt som gör det svårt för individen att identifiera sig.  

4.6.1 Social identitet 
Enligt Tajfel (1972 i Alvesson och Kärreman 2004) är social identitet det emotionella värde 

som individen tillskriver en grupptillhörighet samt individens vetskap om att denne tillhör en 

specifik grupp. Även Svedberg (2003) tar upp det emotionella värde som grupptillhörigheten 
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skapar och menar att den individuella identiteten formas i interaktionen med andra människor. 

Han anser att tillhörigheten väcker en längtan hos människor efter att få känna trygghet och 

att grupptillhörighet och sociala nätverk är en förutsättning för välbefinnande. Då individen 

har behov av att finna samhörighet för att förstärka den egna självuppfattningen kommer 

identifikation i grunden att handla om självdefinition, menar Vik (2001). Genom att dela 

samma kategorier för självidentifiering skapas tillit, vi-känsla samt en osäkerhetsreducering 

för individen, menar Alvesson och Kärreman (2004). Social identitet, som erhålls via identifi-

kation, handlar om att individer tenderar att klassificera sig själva och andra i sociala 

kategorier, menar författarna vidare.  

 

Vik (2001) menar att det finns två olika typer av social identitet. Den första varianten, 

organisationsbaserad social identitet, skapar tillhörighet och baseras på vad den anställde tror 

är distinkt, centralt och långvarigt i organisationen. Den andra varianten betecknas organisa-

tionsidentitet, och handlar om vad medlemmarna tror att personer utanför organisationen 

anser om denna. En stark identifikation kan även frambringa status som individen upplever 

som positiv och prestigefull, anser Alvesson och Kärreman (2004). 

 

När individens självuppfattning liknar det hon tror definierar organisationen och när hennes 

identitet, oavsett typ, som medlem av organisationen är tydlig betecknas identifikationen som 

stark, enligt Vik (2001). Förväntningar om beteende och person skapas mellan medlemmarna 

inom organisationen och ju starkare alla medlemmars organisationsidentifikation är, desto 

tydligare blir även tävlingsbeteendet mot utomstående grupper. Ju tydligare ”ingroups” desto 

tydligare ”outgroups” annorlunda uttryckt, menar Vik vidare. Styrkan i viljan att tillhöra en 

viss grupp diskuteras även av Forsyth (1990 i Svedberg 2003) som graderar denna styrka efter 

graden av kohesion. I starkt kohesiva grupper identifierar sig deltagarna i hög grad med sitt 

arbete, och fritid och personliga intressen smälter ihop med arbetet. Företag med stark 

organisationskultur har ofta en hög grad av kohesion, vilket ofta resulterar i ett gemensamt 

språk, elittänkande och en vördnad för dem som befinner sig på toppen, menar Forsyth. I 

mindre kohesiva grupper görs en åtskillnad mellan grupp, organisation och den egna 

identiteten. Medlemmarna av organisationen gör åtskillnad mellan privatliv och arbetsliv och 

relationerna i arbetsgrupper - projektgrupper - präglas av professionellt förtroende.  

 

Att företag söker eftersträva en likformighet i de anställdas värderingar, känslor, normer och 

identiteter genom identifikation kännetecknar det socioideologiska styrningssättet, menar 
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Alvesson och Kärreman (2004). Att individen är lojal och anpassar sig efter uppställda regler 

betecknas som förväntat beteende av de anställda, menar Vik (2001). Han resonerar att en 

stark identifikation som underlättar för socialt deltagande bidrar till att individen ytterligare 

engagerar sig för och deltar i aktiviteter i linje med organisationens intressen och framtid. 
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NÄTVERK, KARRIÄR OCH GENUS: 
VAD SÄGER DU? 

Nedan följer tre kapitel där det insamlade materialet presenteras. Intervjuerna 

genomförda på Accenture och Deloitte läggs fram i en hierarkisk ordning med 

de mest erfarna medarbetarna först. Här närmast följer en kort översikt av 

samtliga respondenter. Intervjupersonernas namn är fingerade. 

 
5 Toppen av pyramiden 
Angelica, partner Accenture. 
Gabriel, partner Deloitte. 
Astrid, personaldirektör Accenture. 
Lukas, personaldirektör Deloitte. 
 
6 Medarbetare mellannivå 
Kajsa, manager Deloitte. 
Alexandra, consultant Accenture. 
Peter, consultant Accenture. 
 
7 Nyanställda 
Johanna, analyst Accenture. 
Jens, analyst Accenture. 
Kristina, revisorsassistent Deloitte. 
Anton, revisorsassistent Deloitte. 
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5 HUR NÅS FRAMGÅNG PÅ ACCENTURE OCH DELOITTE?                
SAMTAL MED TOPPMEDARBETARE OCH PERSONALCHEFER 

Vi träffar Angelica, partner på Accenture, och Gabriel, partner på Deloitte. De har en 

framgångsrik karriär bakom sig och befinner sig i dagsläget på toppositioner inom sina 

respektive företag. Vårt samtal kommer att kretsa kring hur de själva gjort karriär och hur 

medarbetare ska bära sig åt för att lyckas på just Accenture och Deloitte. För att fördjupa 

diskussionen och få inblick i respektive företags personalpolitik bjuder vi in personal-

direktörerna; Astrid från Accenture och Lukas från Deloitte. Vi börjar med att diskutera 

respektive organisations företagskultur och vad det är som är speciellt med företag som 

Accenture och Deloitte. 

5.1 KUNSKAPSFÖRETAG - VAD ÄR SPECIELLT FÖR DET? 
Accenture ombildades till aktiebolag 2001 från att tidigare ha varit partnerägt. Rent formellt 

är företaget numera ett aktiebolag och alla partners är anställda även om de fortfarande 

titulerar sig partner, säger Astrid, personalchef på Accenture. 

 

Som vi nämnt tidigare spelar medarbetarna den centrala rollen i kunskapsföretag. I 

Accentures årsredovisning 2004 fastställs att: 

 

Our ability to deliver high performance to clients and apply its principles within 
Accenture rests directly on recruiting, training and retaining the very best employees. We 
consider ourselves an organization of motivated people doing extraordinary things. 

 

Lukas betonar att Deloitte som partnerägt kunskapsföretag är väldigt speciellt. Det faktum att 

företaget är partnerägt gör att det finns ett antal personer i aktiva, ledande roller som inte har 

ett formellt chefsansvar. Däremot krävs att beslut som tas i ledningen är väl förankrade hos 

partners. Enligt Lukas kan detta försätta operativa chefer i konstiga situationer ”där man kan 

undra vem det är som egentligen kör företaget”. Han tror att det alltid är viktigt att säga att det 

är företagsledningen som kör företaget. Det finns en mängd chefsnivåer och alla cheferna har 

ansvar för att deras del av affärerna sköts på ett bra sätt. Men, de mer övergripande besluten 

fattas av ledningen som måste kunna motivera dem. Med en ledning som då missar att ha örat 

mot rälsen och förstå vad de andra 52 partners som inte tillhör den operativa ledningen tycker, 

riskerar det att gå helt snett, berättar Lukas.  
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”Är man uppvuxen i den här typen av företag blir man rätt så mycket del av en stark 

företagskultur och då förstår man hur ett sådant företag drivs” säger Lukas. Att Deloitte är ett 

kunskapsföretag ställer speciella krav på cheferna, berättar han vidare. Verksamheten består 

nämligen av extremt talangfulla medarbetare som i många stycken kan jobbet bättre än 

chefen. Chefens uppgift blir då att ”skapa förutsättningar så att massa människors talang och 

energi kanaliseras till rätt saker. Och i den bästa av världar vet du hur du leder den typen av 

människor”. Det är enligt Lukas ett problem.  

5.1.1 Accentures värderingar 
På Accentures hemsida finns de sex grundvärderingar som håller företaget samman. Dessa 

”core values” är: ett stort globalt nätverk, de bästa medarbetarna, värdeskapande för kunderna, 

respekt för individ och kultur, integritet i form av god etik och moral, kontinuerlig utveckling 

av verksamheten och medarbetarna. Astrid berättar att alla nyanställda får en gemensam 

introduktion där dessa core values tas upp, och att en del av introduktionen går ut på att 

Accenture berättar vad företaget erbjuder de anställda och vad de förväntar sig. I en 

obligatorisk kurs tas vad som är önskvärt beteende upp och de nyanställda lär sig hur de ska 

agera i olika situationer. Accenture ger rekommendationer om beteende och om hur konfiden-

tialitet ska behandlas. Astrid fortsätter och berättar att det är väldigt mycket med 

företagskulturen som är väldigt stark och att de anställda lär sig kulturen av sina kollegor. Då 

diskuteras sannolikt en del om kultur och en del tar man efter genom att titta på andra. Man 

lär sig hela tiden som ny, menar Astrid.  

5.1.2 Deloittes värderingar 
Det som fogar samman medarbetarna på Deloitte är bland annat de gemensamma 

värderingarna, som enligt Lukas är enormt viktiga, och de konkretiseras i företagets etiska 

principer. De gemensamma värderingarna är ”att ha stark integritet, att skapa största möjliga 

värde åt klienterna, att arbeta hängivet tillsammans i team och att inse att företagets styrka 

kommer från vår mångfald”. (deloitte.se) 

 

Vidare berättar Lukas om företagets löften till medarbetarna. Där lovar Deloitte att försöka 

kommunicera effektivt, att attrahera och behålla de bästa, ge uppskattning för gott arbete, och 

att respektera och uppmuntra att folk har ett liv vid sidan av jobbet. Dessa är rättesnören för 

hur anställda ska vara mot varandra i företaget. ”Vi pratar mycket i termer av att man ska vara 
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juste mot varandra, man ska vara mot andra som man vill att andra ska vara mot en själv och 

så vidare” säger Lukas.  

 

Värderingarna och de etiska principerna synliggörs och konkretiseras via flera kanaler. 

Förutom att de finns att läsa på hemsidan får de nyanställda höra om det på introduk-

tionsutbildningen. Framför allt lyfter Lukas fram det viktiga strategidokument som finns och 

som medarbetarna förväntas vara klara över. I det står beskrivet bland annat var företaget 

befinner sig idag, vart företaget är på väg och hur det ska gå till. Värderingarnas värde och 

vad de etiska principernas roll är står också utförligt. För att medvetandegöra för 

medarbetarna att det inte bara är snack får varje nyanställd en sammanfattad version av 

dokumentet i form av en folder i kreditkortsstorlek, lagom för plånboken.  

 

I ett kunskapsföretag som Deloitte kan man enligt Lukas inte beordra folk. Istället får chefen 

förklara varför det är viktigt att vissa saker blir gjorda, det är nämligen kritiskt att få med sig 

medarbetarna, annars blir ingenting gjort. Det krävs att chefen jobbar med det man är överens 

om, annars kan man inte ha den typen av jobb. ”Så kallt tror jag att den här typen av företag; 

advokatbyråer, reklamfirmor, bolag där ägarna är verksamma i företaget.” Vi berättar för de 

nyanställda hur företaget styrs under introduktionen då ledningen är väldigt synlig genom 

paneldebatter bland annat.  

5.2 TONE AT THE TOP 
Som partner tycker Angelica att det har betydelse hur hon och hennes kollegor beter sig. Hon 

säger att partners pratar mycket om att föregå med gott exempel och till exempel bjuda in 

någon man normalt inte äter lunch med eller ta en stund och prata vid kaffeautomaten.  

 

Det är jätteviktigt. Hur vi agerar är otroligt viktigt. Vi har pratat mycket om det. Man blir 
lätt fokuserad och umgås bara med dem man brukar göra. Så vi pratar jättemycket om det 
faktiskt, inom [partner]gruppen.  

 

Angelica berättar att partnergruppen alltid brukar se till att några går på företagspubarna så att 

det blir lite blandning och att de håller kontakten med andra. Samtidigt menar hon på att det är 

svårare för de äldre som till exempel har bil, bor utanför stan och har respektive som är 

hemma och väntar. Cheferna får dessutom feedback från de anställda, vilket tas upp längre 

fram. 
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Att vara ett föredöme är något Deloitte tycker är viktigt, menar Lukas: ”Att vara en förebild, 

en rolemodel, det är a och o för att förmedla hur det här företaget ska funka, hur vi vill att folk 

ska vara mot varann.” Han förklarar att det är en av de viktiga sakerna som står i strategi-

dokumentet. Företaget kräver att alla ska vara ett föredöme men att störst krav ställs på chefer 

och partners. Anledningen till det sista är att folk lyssnar väldigt noga på vad man som chef 

säger, fortsätter Lukas, och säger att då ska man inte ”bluddra om vad som helst därför att 

folk kommer att höra vad du säger och tro att det har någon betydelse”.  

 

Även när klockan är sex och det är öl i glasen så är cheferna fortfarande chefer och förväntas 

bete sig därefter. Många i ledande positioner kan vara kvar sent men att någon skulle vara 

berusad eller bete sig på ett för personen onormalt sätt förekommer inte, menar Lukas.  

 

Även om Lukas anser sig ha rätt bra kontakt med personalen berättar han att en hög position 

kan distansera medarbetare och att en chef aldrig kliver ur den rollen. Det mentala gapet 

måste man vara uppmärksam på hela tiden, görs inget där blir gapet större. Lukas framhåller 

att ansvaret faller 100 procent på den som är mer senior8. Det är viktigt att personen inte 

skiljer på folk och är lika intresserad av den som började för ett halvår sen som den som 

började för 10 år sen, säger Lukas. 

 

När det kommer till klimatet, huruvida det är öppet eller inte, så säger Lukas att det är 

”sådär”. Han pekar på att den hierarkiska uppbyggnaden på Deloitte, precis som i många 

andra organisationer, lägger en begränsning på det. Någon kan tro att det inte är bra för 

karriären att tycka för mycket om personer en eller fler trappor upp. Lukas betonar att han inte 

alls tror att det är något problem, under förutsättning att feedbacken används på ett 

ansvarsfullt sätt. Arbetet med företagskultur och att kommunikation ska ske rakt och 

konstruktivt är ett arbete som aldrig blir klart. Det är frågor som enligt Lukas hela tiden 

diskuteras och bearbetas. 

 

Hur kommunicerar organisationen vad som är önskvärt beteende, kan man då undra. Lukas 

säger att ”överhuvudtaget är det viktigt att alla som är chefer är synliga i organisationen och 

förefaller vara tillgängliga och visar det i praktisk handling”. Chefer ska signalera att de är 

intresserade av vad medarbetare på alla nivåer tycker och tänker. I största allmänhet gäller det 

                                                 
8 Senior = erfaren 
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att vara hyggligt intresserad av varandra, tycker Lukas, ”ha lite koll på hur folk har det på 

hemmaplan”. Det kan röra sig om att veta att en kollegas pappa är svårt sjuk, ha koll på 

födelsedagar, resor, berättar Lukas vidare och tycker att chefer ska försöka göra mycket för att 

visa på ett öppet klimat.  

 

Lukas pekar på att utvecklingssamtal chefer emellan är en arena för kommunikation av 

önskvärt beteende, och ledarskap diskuteras även i ledningen. Senast i oktober förra året 

samlades ett stort antal operativa chefer för att under en dag diskutera ”hur vårt ledarskap ska 

funka, hur vi vill stärka vårt ledarskap, hur vi vill att chefer ska uppfattas i organisationen”. 

Lukas berättar även om hur han själv får feedback av sin chef, och att återkoppling chefs-

kollegor emellan kan handla om attityd och beteende i vissa situationer, exempelvis möten. 

Lukas kallar sig för en varm förespråkare av rak och öppen kommunikation. Han förklarar att 

det inte är det som är farligt utan det blir det om man samlar på sig en ”hel hög med ovett” 

under längre tid. I det läget blir det ohanterligt och feedbackprocessen fungerar inte.  

5.2.1 Balans 
Gabriel tar upp mindre signaler som är viktiga, exempelvis när det gäller att visa att det är 

viktigt att ha en bra balans mellan jobb och fritid: 

 

Som chef: även om jag jobbar till 23 så ska jag inte skicka ut mailet till alla anställda då. 
Jag kan skriva det men inte skicka det så att det står 23.00 eller 05.00. Jag får spara det i 
min draft inbox tills klockan är åtta och då skicka iväg det. Det är såna små signaler man 
får tänka på. 

 

Om en anställd till exempel skickar e-post 04.30 på morgonen kommenterar Gabriel det och 

frågar i förbifarten hur personens arbetssituation fungerar. Felbalans är betydligt vanligare hos 

tjejer än killar. Gabriel berättar att det har funnits några fall under de senaste åren där tjejerna 

blivit väldigt tävlingsinriktade gentemot varandra. Fångar man inte upp det i tid kan det leda 

till utbrändhet. 

5.2.2 Upward feedback 
Att ledarskap är centralt på Accenture och att det är viktigt att ha bra kontakt med 

medarbetarna på de lägre hierarkiska nivåerna ser Angelica som en självklarhet: ”Annars går 

det inte.” Personalen får chansen att ge feedback till sina chefer genom en formell 

utvärderingsprocess och Angelica beskriver klimatet kring utvärderingarna som väldigt öppet. 
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Feedbacken går åt alla håll; medarbetare utvärderar chefer och vice versa och därutöver ger 

kollegor varandra feedback. 

 

Konstruktiv kritik som riktas uppåt finns det utarbetade rutiner för även på Deloitte. Lukas 

berättar att det sker anonymt en gång om året. Och många utnyttjar tillfället: förra året 

utvärderades cirka 250 chefer och ledare och då inkom cirka 1000 enkäter. Mycket av det 

fungerar väldigt bra, fortsätter Lukas; de flesta medarbetarna är öppna och ärliga och 

konstruktiva och det hjälper verkligen mottagaren. Samtidigt händer det att vissa medarbetare 

inte är sakliga. Det fungerar bra om folk varit konstruktiva men så är det inte alltid.  

5.3 VAD KRÄVS FÖR ATT NÅ FRAMGÅNG PÅ ACCENTURE? 
Karriären är enligt Astrid väldigt utstakad enligt företagets karriärmodell. Accenture har en 

väldigt tydlig karriärutvecklingsplan och en professionell utvecklingsstruktur rent lönemässigt 

med förmåner etcetera. Vidare erbjuder företaget ”hela kulturen med duktiga medarbetare och 

kollegor och en positiv anda samt intressanta projekt och bra kunder i en intressant miljö”, 

vilket är en sorts erbjudande till de anställda, säger Astrid.  

 

Vi ber Astrid berätta mer om karriärmodellens uppbyggnad och hon beskriver de olika 

nivåerna. Först är den anställde på analystnivå, där personen arbetar ungefär två till tre år och 

när han eller hon är redo att bli befordrad och ta mer ansvar och handleda andra kan befordran 

till consultant ske. Consultant är ungefär som att vara delprojektledare och får personen sen 

mer ansvar kan den avancera ytterligare och bli projektledare och senare manager. Ansvaret 

växer hela tiden och på managernivå är man även ansvarig för införsäljning av nya projekt, 

eller nya delprojekt inom samma kund. Sedan finns det möjlighet att bli partner om personen 

har uppvisat betydande kompetens inom ett antal områden. Processen att bli partner beskrivs 

som rigorös och personen måste ha betydande kompetens inom områdena people developer, 

business developer och value creator.9 

 

När vi frågar Angelica om vad som krävs för att bli framgångsrik på Accenture får vi ett kort 

och kärnfullt svar: ”Att prestera bra i projekten.” Det handlar om att göra ett bra arbete i 

projekten och därmed få positiva utvärderingar. Till en början går alla kurser tillsammans, 

”det är väldigt utstakat”. Men sedan beror det på hur personen specialiserar sig av den 

anledningen att man samlar på sig kunskap och kompetens inom ett segment. Karriär görs 
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inom ett segment, berättar Angelica, och det gäller alltså att bli expert inom ett område 

och/eller vara duktig på att skapa kontakter med marknaden. Till sist nämner Angelica tur, det 

vill säga att vara på rätt plats vid rätt tid för att kunna ta de chanser som dyker upp. 

Olsson10 (2005) framhåller social kompetens som en oerhört viktig faktor för framgång på 

Accenture. Han menar att alla förväntas vara analytiska: ”Du köper ju inte en bil utan ratt…”, 

och menar att det är en hygienfaktor, en förutsättning. Istället är det i skapandet av relationer 

den anställde kan utmärka sig. 

 

Enligt Astrid ska anställda, för att lyckas på företaget, ha ett driv, framgång gentemot kunder 

och kunna driva projekt. Naturligtvis bryr sig en lyckad anställd om personerna som finns 

runtomkring den. Förutom att jobba i projekt ska man även engagera sig internt framhåller 

Astrid. Många engagerar sig internt inom exempelvis rekrytering eller olika kompetens-

områden som gör att företaget kan ligga på framkant. Om en anställd inte blir befordrad får 

personen enligt Astrid antingen vänta och jobba vidare en tid, eller, om personen fått negativ 

feedback många gånger, föra en diskussion om personen kanske ska lämna Accenture för en 

karriär utanför företaget.  

  

För att bli partner berättar Astrid att det finns olika kriterier som man mäts på och sen förs 

diskussioner på den enhet kandidaten är på om det finns möjlighet att ta in en partner till 

eftersom det innebär en kostnad. Det är olika hur många som kan tas in, förklarar Astrid 

vidare och säger att det är en omfattande och komplex global process där många människor 

ska tycka till. Det är enligt Astrid bara partners som för diskussionen om huruvida nya 

partners ska tas in eller inte. 

5.3.1 Utvärdering 
För att överhuvudtaget få börja på Accenture krävs en bra social förmåga, det är enligt 

Angelica ”viktigt att man gillar att jobba i team och göra kul grejer”, det värderas väldigt 

högt. Två gånger om året gås betyg, eller rating, igenom. Enligt Angelica borgar detta för en 

jämlikhet och transparens. Det är väldigt prestationsbaserat utifrån vissa kriterier, bland annat 

hur bra personen jobbar i team och vilken teamkänsla han eller hon skapar som projektledare. 

Ödmjukhet, lyhördhet och förmågan att kunna förstår att människor är olika värderas också 

                                                                                                                                                         
9 Kompletterande uppgift från Theresa Krook, personalchef Accenture, via e-post 2005-05-23 
10Andreas Olsson, företagspresentation av Accenture vid Linköpings Universitet 2005-04-20 
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högt. Angelica anser att det är svårt att få ett mer jämlikt system, samtidigt som hon 

framhåller att det ligger en subjektiv bedömning bakom kriterierna.  

 

Varje år hålls utvecklingssamtal där den anställde får feedback på vad som är positivt och 

negativt med avseende på exempelvis uppförande, berättar Astrid. Vidare tror Astrid att det 

vid diskussioner om betyg kan vara svårt att få feedback om den anställde är anonym. Om 

man är känd är det lättare, då kan information samlas in om personen för betygsättning på ett 

bättre och mer rättvisande sätt. 

5.3.2 Rätt attityd 
Angelica menar på att det är de som är ”relaxed och har självförtroende, tror på sig själva som 

lyckas längst”. Samtidigt är det den anställde själv som måste ta ansvaret för sin egen karriär, 

ingen gör det åt en, resonerar Angelica och framhåller samtidigt att det gäller oavsett 

arbetsplats. ”Ser man något man vill ha får man helt enkelt gå fram och ta det, eller 

åtminstone säga till att man vill ha det”, säger hon, men samtidigt måste man vara ”ödmjuk 

inför konkurrensen”.  

 

Angelica berättar vidare att tjejer och killar är olika bra på att hävda sig, vilket kan göras på 

olika sätt. Exempelvis kan den anställde berätta vad han eller hon gör, ta för sig och berätta att 

”nu tycker jag att det är min tur att gå vidare”. En tjej tycker att ”han borde ju se i mitt papper 

att jag gjort det här och det här”, men hon säger ingenting, menar Angelica. Där menar 

Angelica således att det finns en skillnad mellan tjejer och killar och säger vidare att man 

måste ”aktivt göra sig synlig, ta för sig, se om sitt eget hus helt enkelt”. Samtidigt behövs 

hjälp. Angelica har kommit långt, mycket tack vare stöttande personer, som enligt henne är ett 

måste för att nå toppen: ”För att bli partner behöver man absolut ha sponsorer.” 

5.4 VAD KRÄVS FÖR ATT NÅ FRAMGÅNG PÅ DELOITTE? 
Att prestera och anta utmaningar framstår som viktigt då vi frågar Gabriel hur man kommer 

framåt på Deloitte.  

 

Om du tar dig an avancerade arbetsuppgifter tidigt och visar att du kan klara av dem och 
visar att du har en förmåga att göra professionella bedömningar. Det är inte bara det 
tekniska utan det är också att du visar att du kan hantera dels personerna i ditt projektteam 
och utmanande kunder. Ju tidigare du visar att du kan klara av det då kommer du 
avancera snabbare. Men det är inte så att du kan direkt ta någon genväg och hoppa förbi 
steg utan du måste visa att du klarar av att prestera. 
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Lukas menar att det är just prestation som är nyckeln, det räcker inte att vara duktig. Han 

skiljer på begreppen kompetens och prestation. Kompetens är det att ha kunskap i mer 

teoretisk mening och kunna omvandla det till handling, vilket paras med bland annat 

personlig attityd. Det är nödvändigt för att prestera, men ingen garanti. ”Kompetens är input, 

prestation är output och det är det vi uppskattar och betalar för”, förklarar Lukas.  

 

Lukas menar också att företaget redan i rekryteringsprocessen försöker sätta upp krav-

specifikationer som gör att potentiellt långvariga medarbetare anställs: ”Helst rekryterar vi 

inte folk som inte har ledaregenskaper eller som inte kan bygga relationer internt och med 

klient.”  

5.4.1 Betygssättning på Deloitte 
Gabriel berättar att betygssättningen gick förhållandevis amatörmässigt till på hans tid. Nu har 

Deloitte en process med där medarbetarna för varje uppdrag på minst 40 arbetstimmar får en 

skriftlig utvärdering och feedback på ett strukturerat sätt av närmast överordnande. Sedan 

sammanställer counselor11 betygen två gånger per år och man går tillsammans igenom den 

anställdes utvärderingar, hur arbetet har gått samt en del andra frågor. Sedan sammanfattas det 

och en gång per år hålls ett möte där chefer och projektledare diskuterar den anställde utifrån 

förväntningar, om de möts, överträffas eller överträffas väsentligt. Gabriel förklarar att syftet 

inte är att utse en kursetta men gruppen delas in beroende på hur de möter förväntningarna. 

Lukas förklarar att utvärderingarna är basis för befordran, input till löneprocessen samt viktig 

input till den personliga återkopplingen. 

 

Gabriel nämner fem stora områden som de anställda bedöms efter: teknisk kompetens, 

management effectiveness (ett mer administrativt mått som handlar om hur duktig personen är 

på att vara projektledare, att driva och hantera projekt); leadership effectiveness (syftar till hur 

väl personen leder andra medarbetare och är ett kriterium som blir mer aktuellt ju längre man 

jobbar); marketing and sales (mer inriktat mot att sälja mot kund, att identifiera kundernas 

behov, det är också ju äldre man blir) samt personlig utveckling (vad den anställde går för 

kurser). Dessa summeras ihop och viktas till slutbetyg men Gabriel betonar att det inte är 

frågan om någon sifferexcersis. Istället synas komplexitet, vilket ansvar den anställde haft och 

om det är mer ansvar än vad som är brukligt på den aktuella nivån. 
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Lukas tillägger att man i grova drag tittar på ett antal finansiella aspekter, beroende på 

erfarenhetsnivå. På managernivå granskas hur stor volym personen hanterar i sin arbets-

ledande roll samt storleken på arvode eller timmar. Mindre erfarna medarbetare utvärderas på 

antal timmar extern tid, något som är svårare att påverka ju mer junior medarbetaren är. Där 

blir staffingen12 oerhört viktig för att säkerställa jämn beläggning. På assistentnivå beror det 

mycket på hur flitig personen är, på managernivå börjar det synas att vissa är väldigt hårt 

efterfrågade hos klienterna. Regelmässigt kan man säga att ju duktigare du är desto mer 

uppskattad av klienter och andra seniora och det finns stor risk att man jobbar extremt 

mycket, förklarar Lukas. Men företaget har ambitionen att även på managernivå jämna ut så 

att det blir en hyggligt jämn volym.  

 

Hur man lyckas hos klient är ett annat kriterium, hur nöjda klienter säger att de är med olika 

medarbetare. Gabriel framhåller att det samtidigt är viktigt att jobba brett och inte bara med 

vissa personer i firman. För att avancera måste medarbetarna visa prov på bredd i många 

avseenden:  

 

För att vi ska lära oss att se vilka [som] är våra kandidater för att avancera uppåt kan vi 
inte låta en person jobba med [bara en person]. Då blir det hög risk att det blir för mycket 
bias i utvärderingen. Har vi däremot fem personer som utvärderar den personen får vi en 
mer nyanserad bild. 

 

När vi frågar Lukas och Gabriel om objektiviteten i bedömningen berättar de att ambitionen 

är att det ska vara så objektivt som möjligt och att de försöker förbättra processen varje år. 

Genom att sätta upp regler och göra utvärderingarna så transparenta som möjligt, vara många 

personer som ger input, försöker Deloitte minimera risken för subjektivitet. Samtidigt är det 

ju så att det inte är ”maskiner som utvärderar maskiner enligt ett vetenskapligt mönster, utan 

det är människor som utvärderar människor, det finns ju alltid ett inslag av subjektivitet i det” 

säger Gabriel. Lukas tillägger att personliga attityder absolut spelar med, det vägs in som en 

del av prestationen, men om alltför mycket tyckande får fäste i dessa diskussioner så är det 

inte bra. 

5.4.2 Rätt attityd 
Både Lukas och Gabriel nämner att egenskaper och attityd har betydelse för hur man lyckas. 

Gabriel tänker tillbaka: ”…jag [är] som person är rätt orädd och frispråkig och nyfiken: frågar 

                                                                                                                                                         
11 Counselor betyder mentor. 
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och ifrågasätter”. Visst är det positivt men han betonar även att det är viktigt att ha en viss 

balans och göra det på rätt sätt ”så man inte ställer dumma frågor och framstår som en idiot”. 

Man kan skapa möjligheter både mentalt och fysiskt, menar Gabriel. Det handlar om att ta på 

sig jobb och skapa stor fysisk kontaktyta i företaget genom att röra sig i huset, gå på pubar 

och vara öppen som person. Att lyckas är ”en mix av tillfälligheter och att ta tillfälligheter när 

de dyker upp också. Att se möjligheter kontra att se problem.” 

 

Lukas tycker även han att en positiv och kanske lite djärv inställning är ett måste om man ska 

jobba på ett företag som Deloitte men uttrycker det på ett annat sätt: ”Man ska vara en ’why 

not:er’ och inte en ’yes, but:er’, det är roligare.” Han tycker att det är bäst både för ens egen 

och för omgivningens skull; det är dels roligt att prova på saker och dessutom är det tråkigt att 

ha folk omkring sig som ständigt ser hinder. Lukas tror att han inte är ensam om att tycka så: 

”[Det tror jag att] jättemånga är; ”ta-chansen-orienterade”, grip tillfället i flykten.” Till en viss 

gräns handlar det om tillfälligheter men det att ta chanser och säga vad man vill återkommer. 

Lukas jämför med sin egen väg: 

 

Det öppnas en dörr av en slump och så gillar man det. Jag var förmodligen ganska aktiv 
att vara väldigt synlig för de personer som då ledde det affärsområdet och visade mig 
förmodligen ganska intresserad av att vara med på den typen av projekt. Och då blev det 
fler projekt. Det kan vara slumpen att någon av de klienter jag jobbade med då skulle göra 
en affär just då, och då blev man involverad i en spännande process. 

 

Lukas framhåller att såna möjligheter öppnas precis hela tiden för alla medarbetare. Det kan 

vara just ”slumpartat, vi jobbar ju med klienter och vi lever väldigt mycket på klienternas 

villkor”. Första möjligheten kan således vara en slumpartad händelse men att sedan följa upp 

det och vara aktiv för att fortsätta vara involverad i aktiviteter man upplever vara givande är 

upp till en själv. 

 

I båda företagen framgår att det utan tvekan är prestation i projekten som är avgörande för 

framgång. Att hamna på intressanta projekt som ger den anställde möjlighet att utvecklas och 

visa upp sina färdigheter verkar således vara av vikt, vilket också Lukas på Deloitte betonar: 

”Det viktigaste är att se till att killar och tjejer får möjlighet att jobba med intressanta projekt. 

Det är det absolut viktigaste.” Vi diskuterar därför vidare hur bemanningen av projekten går 

till. 

                                                                                                                                                         
12 Staffing = bemanning. Härrör från att Deloittes schemaläggningsfunktion kallas för staffingfunktionen. 
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5.5 TILLSÄTTNING TILL PROJEKT 
På Accenture bemannas projekten enligt Angelica på ett formellt sätt, det finns verktyg för 

tillsättningen. Intranätet används vid projekttillsättningen på så vis att roller annonseras ut och 

de anställda får sedan aktivt söka. Anställda annonserar också själva ut vad de för närvarande 

gör och hur länge de ska vara på det aktuella projektet för att kunna bli kontaktade ifråga om 

nya projekt. Det hela är byggt på att projekten ska passa den anställdes profil och preferenser 

men ”till syvende och sist så är det ändå företagets intresse, businessen helt enkelt, som måste 

styra”, berättar Angelica. Det är en avvägning där man ständigt försöker ta hänsyn till 

personliga preferenser och den privata situationen. Det är en ganska komplicerad process att 

bemanna projekten och det är partnern, projektledaren eller båda två, som gör det.  

 

Deloittes bemanning fungerar på ett något annorlunda sätt. Lukas och Gabriel berättar om 

staffingen, den centrala schemaläggningsfunktionen, och funktionens vitala roll i tillsätt-

ningen av projektroller. Gabriel förklarar att det i typfallet bestäms att ett visst antal personer 

från olika nivåer på företaget behövs till ett projekt och då läggs en beställning till staffingen, 

som sköter tillsättningen efter hur det passar i den stora planeringen. De ser till att 

nyanställda, som får ett färdigt schema, arbetar med olika typer av uppdrag och har en bra mix 

av projekt. Gabriel säger att om anställda har önskemål kring projekttillsättningen, de har 

kanske gått direkt till projektledaren och fått ett okej, så måste det ändå gå via staffingen. 

Lukas är inne på samma spår och betonar att bemanningsfunktionen är ett sätt att minimera 

favorisering genom att man där försöker att helt bortse från namn och att det i ”det läget ska 

det inte vara att jag vill ha henne, honom och inte henne”. Samtidigt säger han att även om 

staffingen fungerar jättebra tillåts tyckande och favoriserande ibland komma in. I vissa 

avseenden är det väldigt mycket personkemi som ska stämma, även med klientens team. Som 

medarbetare i ett företag som Deloitte tillhör den anställde många team och byter ganska ofta. 

Gabriel tillägger att det för mer erfarna medarbetare handlar mer om specialiseringsområde. 

Personer kommer ifråga för vissa uppdrag för viss typ av komplexitet beroende på erfarenhet 

och kvalifikationer. Hänsyn tas till att personen som har en arbetsledande roll ska passa 

klienten medan det med yngre inte spelar så stor roll.  

 

Prestation framstår, som tidigare nämnts, som den avgörande faktorn men att ha rätt 

inställning och en passande attityd återkommer ständigt. Partners och personalcheferna på 

båda företagen framhåller att framgångsrika medarbetare är ta-chansen-orienterade, orädda 
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och framåt. Konsulterna och revisorerna vinner utan tvekan på att göra sig synliga, varför vi 

går djupare in på ämnet nedan. 

5.6 ATT GÖRA SIG SYNLIG OCH TA FÖR SIG PÅ ACCENTURE 
”Ingen kommer att lägga chefsrollerna i knäna på dig. Man måste säga vad det är man vill och 

jobba för att passa för den rollen. Och då tror jag nätverk naturligtvis är jätteviktigt.” Att göra 

sig synlig är enligt Angelica mycket upp till en själv. Främst handlar det som hur mycket man 

jobbar i projekten och hur man presterar där. Men det finns många andra sätt att visa upp sig 

på, till exempel genom att engagera sig i kompetensgrupper eller sociala aktiviteter. ”Ju mer 

man involverar sig desto synligare blir man” menar Angelica. Synlig kan man även göra sig 

via sin counselor, eller hos någon annan person man har förtroende för, säger Angelica. 

Prestationen måste finnas i botten, samtidigt som man måste ha sponsorer för att komma till 

toppen, men Angelica betonar att man inte kan ”fjäska” sig till en karriär. Världens bästa 

nätverk ger inga som helst garantier för framgång.  

 

Astrid framhåller att anställda kan göra sig synliga genom att ta för sig, engagera sig i olika 

grupper, rekrytering eller visa om man har någon kunskapsfördel. Det finns många sätt att 

engagera sig i olika utvecklingsgrupper. Hon har inte observerat någon skillnad i hur tjejer 

och killar gör sig synliga och menar på att tjejer och killar har samma förutsättningar men att 

det inte är alla som tar tillvara på dem. Alla har möjligheter att utvecklas och det spelar ingen 

roll om man är tjej eller kille, säger Astrid. 

 

Vad de anställda däremot behöver, enligt Angelica, är personer som ser dem, som tror på och 

stöttar dem, som ger dem chanser så att en karriär blir möjlig: ”Det handlar om att få chansen, 

ha tur, vara på rätt ställe vid rätt tid. Så måste man naturligtvis ta möjligheterna när de 

kommer också. Men får man aldrig möjligheterna är det ju väldigt svårt.”  

5.7 ATT GÖRA SIG SYNLIG OCH TA FÖR SIG PÅ DELOITTE 
Lukas tror att anställdas förmåga att bli sedda kan påverka möjligheterna för att ha en 

framgångsrik karriär. Verksamheten handlar om att jobba med kunder i projekt och då 

försöker Deloitte jobba aktivt med staffingfunktionen. Enligt Lukas försöker man vid 

bemanningen helt bortse från namn. Den som är ansvarig går till staffingen och säger att nu 

behöver vi bemanna. 
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Lukas menar att det inte är svårare att göra sig synlig än att kort och gott säga att om det blir 

fler projekt så vill jag gärna vara med. Att göra ett bra jobb på projekten är mycket viktigare 

än att sända ut subtila signaler, som enligt Lukas är ett sämre sätt att synas. ”Det bästa är att 

visa det praktiska men då måste man få chansen att göra det.” Gabriel håller förvisso med om 

att anställda bör säga vad de vill men menar samtidigt på att det inte går att ”snacka sig till” 

uppdrag. Ett uppdrag går möjligen att snacka sig till, men då måste man sen visa att man 

klarar av det. I annat fall påverkas utvärderingen negativt.  

 

Samtidigt som det egna ansvaret för att göra karriär betonas starkt av både Lukas, Angelica 

och Gabriel framgår att de anställda behöver lite hjälp på vägen och att det krävs att 

möjligheterna till att göra sig synlig måste finnas där. Nedan diskuteras därför de strukturer, 

både formella och informella, för stöd i karriären. 

5.8 KARRIÄRHJÄLP PÅ FÖRETAGEN: MENTORER OCH KVINNLIGA NÄTVERK 
Accenture tilldelar sin personal en mentor, counselor. Angelica förklarar att det är en person 

som den anställde har genom hela karriären om det fungerar bra. Mentorn ska stödja personen 

karriärmässigt, hjälpa till med projektroller och råd, och vad den anställde bör göra. Vid årliga 

möten, berättar Angelica vidare, diskuteras hur det gått under året och vad den anställde ska 

satsa på framgent.  

 

På Deloitte tilldelas samtlig personal en mentor med vars hjälp den anställde planerar sin 

karriär och framtida utveckling. Gabriel menar att counselorns uppgift är ”att vägleda och se 

till att den här personen får en bra och professionell utveckling under sin karriär”. Vid mötena 

ingår uppdragsmix och utveckling som parametrar i diskussionen. Saknar den anställde en 

viss typ av uppdrag eller komplexitet i sin mix försöker man lösa det genom att den anställde 

får gå en kurs eller jobba på vissa uppdrag. Gabriel säger vidare att det förvisso inte går att 

tillfredsställa allas önskemål men ambitionen finns. 

 

Accenture driver ett globalt initiativ som det satsas väldigt mycket på, berättar Angelica. 

Great Place to Work for Women heter det och syftar till att få fler kompetenta kvinnor till 

toppen. Då programmet lanserades var det för alla men Angelica förklarar att det blev för 

brett och det var svårt att ha någon mening med mötena. Nu är medlemmar från managers och 

uppåt välkomna eftersom det efter managernivå ”blir det ganska tomt mot toppen”. Så 

nätverket finns för att de som är lite äldre ska stötta managers, bli en andra mentor, och tipsa 
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om hur de kan ta sig uppåt, beteende, hitta rätt sponsor och så vidare, förklarar Angelica. Det 

hela följs upp med statistik, ”jättenoga faktiskt” säger Angelica.  

 

Även Deloitte har ett program, Equal Opportunities, som syftar till att ge alla medarbetare 

samma möjligheter till utveckling och karriär. Det riktar sig till kvinnorna inom företaget och 

innefattar olika aktiviteter. 

5.9 ARENOR FÖR INTERAKTION  
Olika grupper inom företaget skapar olika möjligheter för interaktion på Accenture. Angelica 

menar att man först umgås väldigt mycket med startgruppen och företaget anordnar 

exempelvis luncher och andra events när man börjar för att den anställde ska få träffa folk och 

ställa frågor. Efter en tid på företaget övergår kontakterna mer till att innefatta de personer 

man jobbar med, berättar Angelica. Den organisatoriska tillhörigheten på företaget blir 

viktigare och enligt Angelica är det egentligen den gruppen som man tillhör som man träffar 

mest. Inom Angelicas grupp hålls bland annat företagsmöten ett par gånger om året, och 

därutöver ordnas events och parties. Även om hela företaget träffas en eller två gånger om 

året är det ändå ganska vattentäta skott mellan de organisatoriska enheterna. Sedan utgör 

själva projekten enligt Angelica en samhörighet och nätverk och samhörighet kan vara samma 

sak. Man söker ju nätverk för att få samhörighet eller också för att få hjälp, säger hon. 

 

Astrid betonar vikten av att nätverka på Accenture eftersom de anställda är på projekt hela 

tiden och det viktigt att lära känna sina kollegor. Det är extra viktigt om man kommer in som 

nyanställd, säger Astrid och förklarar: 

 

Man har ju ingen formell chef, eller linjechef, utan en projektledare som för tillfället är 
ansvarig. Det är extra viktigt att nätverka då man inte har någon vardaglig kontakt med 
sin chef. Här byter man projektledare hela tiden och då gäller det att veta vart man kan 
vända sig. Sedan är det ju viktigt för trivseln att man har kontakter.  

 

Vissa kan ju ha svårt att nätverka, fortsätter Astrid, men de flesta har någon form av social 

förmåga. Genom kontakter lär man sig hur företaget fungerar och ju mer känd man blir desto 

lättare blir det. Det är lättare att få ansvar om andra känner till en, menar hon och säger att det 

vid interna projekt är viktigt att vara känd för att få mer ansvar och kanske få leda en grupp 

inom företaget. Det är viktigt för ens personliga utveckling då det visar på att man har hjälpt 

till att utveckla företaget.  
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Arena nummer ett för interaktion på Deloitte är uppdragen. Lukas säger att kontaktytor främst 

skapas genom just klientjobben. Teamen är oftast bemannade med personer med varierande 

erfarenhetsnivå, exempelvis en partner, en eller flera manager, två till tre senior managers 

samt ett antal mindre erfarna medarbetare. På det viset får man väldigt mycket dialog mellan 

nivåerna, vilket är vad Deloittes verksamhet bygger på, berättar Lukas.  

 

Gabriel håller med och menar att interaktion mellan nivåerna är en förutsättning för jobbet. 

Denna interaktion kan komma till stånd på skilda sätt, och ett exempel är hur de anställda 

sitter. Även om man inte kan säga åt folk var de ska sitta försöker man placera folk mer 

utspritt genom att det inte finns fasta platser. Gabriel menar dock att ”vi är olika som personer 

och en del vill ha en mer avgränsad miljö och så länge man presterar väldigt bra där så är det 

okej också” men är det en partner så kommer jag att ta upp det i hans utvecklingssamtal att du 

behöver jobba med fler. 

 

Lukas tror att företaget signalerar att det är jätteviktigt att ha goda relationer på jobbet 

eftersom jobbet blir så mycket lättare då. Han tycker själv att folk tycker om varandra i de 

grupper han ingår i. Han betonar vidare vikten av kommunikation: ”Det handlar väldigt 

mycket om att sitta i öppna ytor, då kommunicerar man mer än om man sitter i sin egen lilla 

holk. Det är sånt som är kanonviktigt. Vi har inget av det där att chefen har eget rum och 

resten sitter ute i trälhavet. Så funkar det inte.” Samtidigt tror Lukas att han skulle få fler 

personliga besök om han hade eget rum. Det en avigsida men den är inte så stor att han skulle 

vilja byta ut närheten till teamet mot ett privat kontor. Det finns mötesrum att tillgå om man 

vill ha ett privat samtal, tillägger han. ”Men jag sitter väldigt lite på min plats, jag rör mig 

väldigt mycket i huset och möter hellre folk på deras rum.”  

 

Gabriel berättar om vad företaget gör för att uppmuntra de anställda till att utöka sina 

kontaktytor på företaget och nämner just de många mötesrummen, det ska nämligen vara 

enkelt att gå iväg och prata. Vidare finns det ”gamla vanliga”, kaffemaskiner och fruktskålar, 

utplacerade. Kaffemaskiner finns på många våningar men på bottenvåningen finns en väldigt 

dyr kaffemaskin som gör väldigt bra kaffe och Gabriel berättar att även om man sitter tre 

våningar upp så går man ner och tar en kopp kaffe.  
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5.10 ATT VARA CHEF OCH NÄTVERKARE 
Nätverk är något positivt och aldrig fult, fastställer Angelica. Sedan beror det på vad man har 

för personlighet, fortsätter hon och syftar på att det finns människor som gör saker av fel 

anledningar. Angelica säger att hon aldrig tyckt om sådana personer, falska människor, men 

menar att det snabbt lyser igenom.  

 

Angelicas första kontaktnät var startgruppen, som hon beskriver som en förlängning av 

universitetet. Gruppen utgjordes av en handfull personer som gick samma kurser och var på 

samma projekt. Angelica umgås fortfarande med dem hon började med, även de som inte 

jobbar kvar. Medarbetarna blev Angelicas bästa vänner och hon menar att man håller 

kontakten med kollegor som man tycker om.  

 

Själva projekten utgör enligt Angelica en samhörighet, och nätverk och samhörighet kan vara 

samma sak. ”Man söker ju nätverk för att få samhörighet eller också för att få hjälp.” Efter 

avslutat projekt väljer man att hålla kontakten med vissa personer och Angelica berättar att 

det är med ”dem man tycker om, såklart” man gör det. Och det gör man via e-post: ”vi har ju 

hela världen vid vårt skrivbord”. När man var yngre kunde det däremot vara bra att hålla 

kontakt med dem som ”är projektledare och partners, det är klart att det är bra att ha ett sådant 

nätverk”. Angelica framhåller att hon kanske inte tänkte så mycket på det i början, utan att det 

blir viktigare senare, ju längre man jobbar. ”I början är kontaktnätet snarare sådana man kan 

ty sig till, mer som kompisar”, menar hon. 

 

När det kommer till umgänge inom partnergruppen säger Angelica att alla inte umgås som 

grupp utan med dem man känner bäst. Det finns personer som Angelica ”gått hela vägen 

med” och hon menar att det är med dem, som varit partners ungefär lika länge, hon främst 

umgås.  

 

Lukas umgås inte med någon av sina kollegor privat, vilket delvis hänger ihop med hans roll i 

organisationen. Han menar på att det är väldigt lätt att hamna i situationer där ”den där 

integriteten som är så otroligt viktig för mig att ha, som är en av de absolut viktigaste 

värderingarna, att man måste tulla på den om man blir kompis”.  
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Gabriel har som affärsområdeschef ett eget kontor och sitter alltså inte ute i det öppna 

kontorslandskapet. Rent affärsmässigt sitter han alltså inte med medarbetare längre ner i 

hierarkin men berättar om sina ansträngningar utanför själva jobbet:  

 

Är vi ute med team eller på en pub eller på nån annan sån här kick-off eller liknande, då 
gör jag, men det är ju också mer medvetet för att jag är chef, jag vill försöka träffa så 
många som möjligt och prata med dem som jag normalt inte pratar med i vanliga fall och 
försöker lära känna nån mer person. 

 

Gabriel tycker dock inte att det går att kräva att alla ska göra det, folk umgås med dem de 

brukar. Han tycker inte att det är ett direkt problem, men det vore bra om man inte gjorde det. 

Samtidigt är det svårt att tvinga folk att ändra på såna beteenden, slår han fast.  

5.11 TANKAR KRING KÖNSSKILLNADER 
Lukas tror att killar mer offensivt visar framfötterna och syns och att det är mycket vanligare 

att tjejer tänker efter innan de öppnar munnen. Han menar också att killar reflexmässigt kan 

upprepa vad någon sagt för att bekräfta föregående talare, något tjejer inte gör. Så visst är det 

skillnad på hur män och kvinnor kommunicerar och därmed också beter sig i företaget, säger 

Lukas. 

 

Angelica tror att de anställda är väldigt tighta med den grupp de börjar i och att det då inte 

spelar så stor roll om man är tjej eller kille. Men med tiden blir det mer uppdelat, ”så blir det 

ju alltid. Vi pratar ju om olika saker privat. Det är ju så i samhället”. Angelica tror att det 

faller sig så ganska naturligt, precis som att det finns färre kvinnor ju högre upp man kommer 

på företag. Både på Accenture och ute hos kunderna ser Angelica det och menar att: ”Ja men 

det är också samhället, jag menar kvinnor föder barn.”  

5.11.1 Familj i kombination med jobb 
När det gäller att kombinera ett krävande jobb som partner på Accenture med familjeliv säger 

Angelica att det handlar väldigt mycket om inställning hos en själv, om man vill lösa det eller 

inte. Samtidigt tror hon att det finns en uppfattning om att det skulle vara ett problem 

eftersom en del mammor kanske vill börja jobba deltid och satsa mindre på jobbet. Och det 

går inte. Möjligen går det att få en deltidslösning men det är väldigt svårt att fortsätta i 

företaget, funderar Angelica vidare och säger att det är svårt att ändra på alla förutsättningarna 

hemma och sedan fortsätta på samma premisser i företaget. Det går dock ändå att lösa, menar 
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Angelica, man kan få barn och fortsätta arbeta ändå säger hon och syftar på de andra fyra 

kvinnliga partners som har barn. 

 

Gabriel förklarar den låga representationen av kvinnor på högre positioner i företaget med att 

revisorsbranschen traditionellt har varit ett väldigt mansdominerat yrke. Vidare har Deloitte 

ett system där personalen utvecklas oerhört mycket under de första fem åren, säger Gabriel. 

Är man borta ett år kommer de man började samtidigt som en själv att ha utvecklats väldigt 

mycket: ”När du kommer tillbaka så är du förbisprungen.” För två år sedan införde Deloitte 

förstärkt föräldrapenning för att uppmuntra killar att stanna hemma med barn. En nackdel är 

enligt Gabriel att folk skaffar barn för tidigt. Det är inte företagets sak att säga när man ska 

skaffa barn men många bildar familj när de jobbat i två år och då kommer man efter. Detta är 

frågor som Deloitte tittar på; vad kan företaget göra för att förbereda folk på föräldra-

ledigheten och se till att de kommer in på ett bra sätt efteråt. Historiskt sett har problemet varit 

att personen kommer tillbaka och känner sig förbisprungen. Kollegor har kanske slutat, man 

har inte samma nätverk kvar, man känner sig rotlös och har kanske förändrats som person. 

Det är nu den viktigaste faktorn som gör det svårt. Samtidigt är tjejer mer medvetna om det, 

fortsätter Gabriel. Det finns ju kvinnor med två, tre barn som samtidigt gör karriär men då har 

ju de en man hemma som kan ta en del av ansvaret, inte en man som knappt tar ut sina 

pappadagar. ”Men har du en man och ser till att han tar fem-sex månader då finns det ju 

möjligheter att inte halka efter för mycket.”  

 

Gabriel anser att det går bra att lämna företaget ett år för att prioritera familjen om man jobbat 

ett tag. Efter exempelvis sex år har den anställde den tekniska kunskapen, ett stort nätverk, 

man är känd och mer trygg i sig själv. Under ett år kan mycket hända, fortsätter Garbriel, men 

när personen kommer tillbaka kan han eller hon fortfarande göra en bra karriär. 

Familjebildning är enligt Gabriel inte en faktor vid rekrytering. Deloitte vill anställa 

människor som är nya från universitetet, och ålder och familjesituation vägs inte in.  

5.11.2 Företaget är en del av samhället! 
Lukas anser att det har betydelse att ledningen består av enbart män. Det är även ett 

bekymmer att antalet kvinnliga partners och chefer är litet och det är någonting företaget 

absolut vill ändra på. ”Men vi konstaterar samtidigt att vi är en del i ett samhälle som har 

precis den här situationen. Så man måste vara lite försiktig med hur stort område man 



 

 
 

- 59 -

greppar, man kan inte ändra samhällsstrukturer, men man kan jobba med sitt eget företag” 

säger Lukas och förtydligar: 

 

Målet hos oss är inte att vara 50-50, målet är att spegla den delen av samhället som är 
relevant för oss, det vill säga näringslivet och de organisationer vi jobbar med. Och där är 
det kanonviktigt att om vi möter ett näringsliv som har 20 procent eller 30 procent 
kvinnliga chefer så är det dumt om inte vi har det. Därför att förmodligen så kommer det 
företaget att undra: ”Vad är Deloitte för ett företag, finns det inga duktiga tjejer där?” 

 

En relativ underrepresentation av kvinnor skulle alltså kunna leda till att företag väljer att inte 

jobba med Deloitte av affärsmässiga skäl, fortsätter Lukas på samma tema. Kön är en sak, 

mångfald av etnisk bakgrund en annan. Näringslivet har blivit mer mångkulturellt i Sverige, 

företagare har invandrarbakgrund. Det är inte helt otänkbart att man som vd för ett företag 

skulle säga att det känns bättre att jobba med samarbetspartners som speglar det egna 

företaget. Och vi är inte där än. ”Att företagsledningen idag består av åtta män är mycket en 

effekt av beslut som fattades för 15-20 år sedan och dem kan man inte rätta till över natten.” 

Vad vi kan göra nu är att försöka fostra en kultur och en grupp medarbetare som är ca 50-50 

när vi anställer, som är cirka 50-50 när de befordras till seniors, som idag är ca 50-50 när de 

befordras till managers. Och ur den basen av talang försöka fostra talanger som går hela 

vägen.  

 

Trots mansdominansen i ledningen betonar Lukas att ledningen inte har aktiviteter som skulle 

kunna klassas som macho. ”Det faller sig helt naturligt att inte göra det, det har aldrig varit så. 

”Hade könsfördelningen varit annorlunda så hade det inte påverkat såna aktiviteter som 

ledningen har utanför kontoret”, säger Lukas.  
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6 PÅ VÄG MOT TOPPEN                                                                   
TRE ANSTÄLLDA MED MÅLSIKTET INSTÄLLT 

För att få en uppfattning om hur anställda med viss erfarenhet resonerar kring karriär och 

framgångsrecept på de två företagen intervjuas tre personer som jobbat mellan fyra och 15 år. 

Respondenterna presenteras i fallande erfarenhetsordning. Vi börjar med Kajsa på Deloitte, 

som jobbat längst, för att sedan gå vidare med Alexandra, som varit konsult på Accenture i 

drygt fyra år, och avslutar med Peter som varit på Accenture i drygt två år. 

6.1 KAJSA - MANAGER PÅ DELOITTE 
Kajsa, som är 42 år och senior-manager på Deloitte, stöter vi ihop med redan i fikarummet på 

företaget. Våra fördomar om att alla på de högre nivåerna bär mörk kostym slås ned när Kajsa 

uppenbarar sig. Kajsa ursäktar sig och förklarar att hon inte har haft tid att titta igenom våra 

utskickade frågor. Mötet inleds med att vi har en snabb genomgång av uppsatsämnet för att 

sedan gå in på hur Kajsas karriär på företaget artat sig.  

 

Kajsa har arbetat på Deloitte sedan samgåendet med Andersen år 2002 och arbetat i de båda 

bolagen sammanlagt i 15 år. Kajsa är jurist och det var när hon satt ting på Länsrätten som 

hon kom i kontakt med Andersen via en informationsträff. Hon berättar att hon var väldigt 

osäker på om hon ville börja på företaget och hade redan dragit tillbaka sin ansökan då en 

kollega på Andersen ringde henne och övertalade henne att börja trots allt. Kollegan som 

efterfrågade Kajsa har hon haft en mycket nära kontakt med under alla år tills han plötsligt 

gick bort i julas. Efter samgåendet med Deloitte blev Kajsa befordrad och säger: ”Beteck-

ningen senior-manager hade vi inte på Andersen-tiden men jag hade väl varit manager 

tillräckligt länge för att jag skulle bli befordrad vid samgåendet.” 

6.1.1 Kajsa om socialisering och kontakt  
Kajsa arbetar på en ganska liten avdelning och ingår där i två mindre undergrupper. En mer 

informell grupp som Kajsa ingår i är ”partner-managergruppen som är lite mer [som] 

ledningen. Vi känner varandra väl och umgås ibland även privat.” Kajsa beskriver att hon 

känner väldigt många människor på företaget och förklarar att ”i och med att jag har varit här 

i femton år så skulle jag nog säga att jag har många såna glesare kontakter.” Hon betonar att 

alla som arbetar tillsammans med henne sitter väldigt nära:  
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Vi sitter inne mycket mer, de andra sitter ju ofta ute hos kunder. Vi jobbar ju så nära 
tillsammans, man äter ju lunch och så tillsammans, men det är ju oftast med dem som 
sitter runt en. Sen sitter vi ju ganska uppdelade i huset, ska man ut och äta blir det ju 
oftast att man frågar de närmsta. Jag sitter i rum och delar det med en annan tjej som sitter 
på samma nivå som jag. Runt omkring sitter alla möjliga i landskap och i olika rum. 

 

På frågan om hon har kontakter på alla nivåer svarar Kajsa att man nog inte tänker så mycket 

på det: ”Projekt är det som ska göras och då ska man göra det på bästa sätt och då äter man 

lunch med alla. Vi [har] inte så många färskingar, så då blir det lite svårare att säga att man 

träffar alla nivåer där.” På hennes egen avdelning tycker Kajsa inte att det är ett stort avstånd 

mellan de olika nivåerna: 

  

Man försöker alltid blanda så att det fås en mix. Till exempel i fredags så var det curling 
med mixade lag så att man försöker få in dem som är mest nyanställda tillsammans med 
dem som har jobbat längst. Vi har utbildningar och grupper där man verkligen försöker 
mixa grupper och nivåer så att man lär känna varandra och de olika nivåerna [inom min 
avdelning].  

 

Kajsa beskriver att hon träffar människor från andra avdelningar på företaget om de har 

gemensamma klienter eller när hon går ner till en annan avdelning och hämtar kaffe. Eftersom 

de anställda sitter utspridda i huset är just vid kaffemaskinen där ”man träffar dem man inte 

jobbar direkt tillsammans med”, även om mötet blir kort.  

6.1.2 Hinder i Kajsas karriär och gamla mönster 
Kajsa menar att det hinder hon stött på i sin egen karriär är just att hon inte fick vissa projekt 

för att ”när man kom tillbaka efter mammaledigheten tog vissa för givet att man inte kunde 

vara med på vissa projekt bara för att man hade barn”. Hon beskriver dock att ”hemmafru-

tänket” inte har varit vanligt just på hennes avdelning och tror att det är vanligare på andra 

avdelningar. Hon nämner att vissa herrar har hörts säga ”Herregud, imorse fanns det ingen 

mjölk i kylskåpet!” och säger att ”det finns fortfarande folk som tycker att det är lika naturligt 

att sitta här till klockan elva på kvällen och då kanske de tycker att det blir lättare med en 

person som också tänker så”. 

 

Kajsa tycker att man inte alls måste ha en hemmafru för att bli partner då den nya tekniken 

blivit ett enormt hjälpmedel, men menar att tekniken tydligen inte har tagits emot av alla: 

 

Förr hade man sekreterare som skrev ut, vissa av de här herrarna får fortfarande sina mail 
utprintade. Lever man i den gamla bilden hur kommunikation fungerar så tror ju de här 
herrarna att man måste sitta på kontoret. Har man kommit in i det nya tänket att man kan 
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var uppkopplad hemma så fungerar det bra. Men det finns ju vissa kvar som inte har fattat 
detta. 

 

Kajsa tycker inte att hon har offrat något för att nå den position hon har idag, men tycker att 

”tydligare och klarare specifikationer på varje nivå” skulle ha kunnat underlätta för hennes 

karriär. Kajsa beskriver att det har varit lite ”halvflummigt” genom åren och säger ”jag tror 

inte att det är tillräckligt klargjort vilka krav som krävs. Det är lite oklart, så på så sätt kan nog 

företaget underlätta lite.” Hon förklarar att arbetet med detta har påbörjats och betonar att just 

vilka krav som krävs på varje nivå har efterfrågats vid flera utvecklingssamtal. Att utarbeta en 

”kalibrerad skala”, ha en neutral process med lika möjligheter för alla samt objektiva kriterier 

betonar Kajsa är viktigt och säger avslutningsvis att kompetensmodellen behöver förbättras.  

6.1.3 Synlighet - att komma in i de informella nätverken 
Kajsa menar att man gör sig synlig genom att visa sig duktig och intresserad och att det är på 

det viset och genom projekten som hon gör sig själv synlig. Kajsa vill bli partner inom kort 

och för att bli invald i partnerkretsen ska hon ”göra det jobbet som jag gör bra och se till att 

jag har mycket jobb som jag kan fördela ut på de yngre, vara verksam helt enkelt och vara 

ekonomiskt lönsam. Då ser de mig.” 

 

Kajsa menar att de nyanställda ser herrarna i toppen och eventuellt känner att ”de som har 

närvaron helt på kontoret får mer jobb” och säger att ”de nyanställda märker ju på så sätt att 

vissa uppmuntrar att man är på kontoret och att vissa inte har kommit in i tänket om de nya 

kommunikationstyperna.” Kajsa berättar att hon oftast använder e-post för att kolla att 

personen är där, sen söker man upp personen där de sitter. Kajsa säger att ”det är ju trots allt 

lättare att ha en personlig kontakt”. Hon redogör vidare för den partnerkultur som råder på 

företaget: 

 

Tittar man på partnerkulturen så är de flesta också lite äldre med en väldigt traditionell 
hemmabild. Hemmafrun ska vara hemma och så. Där ser man ju väldigt ofta den här 
traditionella informella gruppen, grabbar har ju då kanske lättare att snacka med grabbar 
som kanske då ”by the way” får göra det där uppdraget då. Jag tror nog att karriärgången 
för killar har varit snabbare på grund av just de informella grupperna däruppe. 

 

Kajsa siktar på att bli partner och tror inte att hennes nätverk har påverkat hennes egen karriär 

hittills. Hon menar att karriären främst grundas på i vilka projekt man har arbetat men att de 

informella kontakterna på företaget absolut kan hjälpa till; det är till sist det personliga 

nätverket som är avgörande när man ska bli invald i partnerkretsen. Kajsa tror att det är 
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genom projekt, företagspubar och andra evenemang som man kan komma in i de informella 

grupperna. Kajsa går på de saker hon hinner med, men erkänner att hon ofta inte har tid då 

hon har barn och familj hemma. Hon tycker att hon underhåller sitt nätverk i och med jobbet 

men att hon skulle vilja utvidga nätverket med de nya:  

 

Man borde utvidga det mer bland de yngre. Det är kul att lära känna dem, men det 
kommer ju så många och så försvinner de ut på uppdrag direkt. Många av de äldre har ju 
varit med och dem känner man ju ganska bra. 

 

Kajsa säger vidare att ”det gäller att skapa ett nätverk där man vet hur folk jobbar” och att det 

”underlättar extremt att jobba med folk man känner” men betonar att det tar tid att lära känna 

nya människor och att det inte är helt lätt att lära känna nya människor alltid.  

 

Kajsa betonar att ”tjejer måste våga ta för sig mer utan att tycka att det är skam om man 

tycker att beteendet ligger utanför sin personlighet”. Hon tycker att killar är bättre på att ta för 

sig och kan slänga sig in i uppgifter utan den säkerhet som hon tror att tjejer behöver:  

 

Killar är mycket bättre på att hålla i gamla kontakter, och behövs det rekryteras så är de 
inte rädda för att ringa. Många kommer in unga här, ganska nykläckta, så det fungerar 
kanske inte så här. Här kommer du in och jobbar dig uppåt. Här har man ju en längre 
process. I andra företag är det nog mer rekrytering inom de informella nätverken. 

 

Kajsa berättar att hon själv aldrig har rekommenderat in någon på företaget. 

 

Ett bra sätt att stärka tjejer tror Kajsa program som Equal opportunities är då alla nivåer ingår 

och att ett erfarenhetsutbyte därigenom kan ske. När vi frågar Kajsa om hennes känsla kring 

nätverk och skillnad i hur hon tror att individer tar kontakt har hon många funderingar om hur 

hon och andra fungerar på företaget. Kajsa tycker inte att nätverk är fult utan att det är något 

hon kanske borde tänka mer på. Hon beskriver nätverk som ”det låter positivt, men det kan 

ses som negativt också”. Kajsa berättar om det kvinnliga nätverk, Equal Opportunities, som 

finns på Deloitte och säger att killarna tycker att det är orättvist och visar tecken på 

avundsjuka: 

 

Equal Opportunities har det ju rynkats med näsan åt. Att tjejer får större chans än 
grabbarna är ju orättvist, säger grabbarna då och där har ju nätverkande en negativ klang. 
De känner väl att de inte får samma möjligheter.  
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Kajsa tror att det Equal Opportunities-programmet är viktigt för tjejerna beroende på ”den 

väldigt traditionella struktur som faktiskt finns” och tillägger att ”tjejerna som finns på 

partnernivå går att räkna på fingrarna”. Hon förklarar problemet med att tjejerna inte får 

tillräckligt intressanta projekt och att de behandlas annorlunda efter mammaledigheten:  

 

Många tjejer som kommer upp skaffar ju barn med tiden och det är ju många uppdrag 
som inte är lokaliserade i Stockholm utan innebär att du kanske måste vara borta i tre 
veckor, och den saken gör ju att familjelivet inte är kanske det lättaste. De som har varit i 
den situationen säger att de inte får tillräckligt intressanta uppgifter och vill inte flytta och 
väljer andra jobb istället. 

6.1.4 Mentorns betydelse 
Tanken med mentorerna är att de ska fungera som en hjälp och utvärdering, berättar Kajsa. 

Vidare säger Kajsa att diskussioner med counselor på reguljär basis gör att mentorn sprider 

vad hon som anställd vill och har för mål. Kajsas counselor har varit med genom hela hennes 

karriär och ”puschat” för henne. Kajsa berättar att hon jobbar mycket tätt ihop i projekten och 

att vissa är bättre än andra på att göra sig synliga för henne ”medan vissa behöver pushas på 

lite extra”. Hon tycker att man som konsult måste lära sig att ta för sig och att kunna jobba 

självständigt och säger att de som inte gillar konsulteriet själva väljer att gå andra vägar och 

då går till företag där man inte behöver ragga uppdrag på samma sätt: ”Ofta är det ju där det 

brister.” Kajsa tycker dock att det ska vara okej att stanna kvar på en ”expertroll” och anser att 

detta måste bli en ”synlig karriärväg”: 

 

Tanken är inte att vi ska ha up-or-out, utan att det ska vara okej att stanna kvar. Jag tror 
att det är viktigt att vi inför någon form av expertroll där du kan vara väldigt duktig, lite 
spetskompetens och att det också ska vara okej. 

 

När vi pratar om utvärdering med Kajsa nämner hon att systemet ”upward feedback” fungerar 

bra som utvärderingssystem och att det har givit resultat, men tillägger att det är synd att det 

kommer i maj när hennes avdelning har som mest att göra.  

6.2 ALEXANDRA - CONSULTANT PÅ ACCENTURE 
Vi träffar Alexandra, 29 år, på Accentures kontor under lunchtid. Hon har arbetat på företaget 

i fyra och ett halvt år och är i dagsläget consultant med målet att bli manager inom ett halvår.  
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Alexandra berättar att hon kände två personer från studietiden som redan jobbade på 

Accenture. Det var genom dessa tillsammans med företagets marknadsföring som hon fick 

upp ögonen för Accenture och hon blev rekommenderad utav en av kontakterna att söka.  

6.2.1 Rekommendation - tjänst och gentjänst 
Kontakten, som var en tjej, var hennes främsta på företaget och skulle hon behöva Alexandras 

hjälp någon gång skulle Alexandra inte tveka att ställa upp, trots att hon inte känt någon 

egentlig press att behöva återgälda tjänsten.  

 

Alexandra har själv rekommenderat personer med lägre rang för projekt inom företaget och 

hon tycker att man ska utnyttja sina personliga kontakter. Hon säger att ”kan man hjälpa 

någon så ska man naturligtvis göra det förutsatt att den personens meriter är adekvata”. 

Alexandra framhåller att det är mycket viktigt att skilja på kompisskap och kvalifikationer. 

”Jag skulle aldrig hjälpa någon utan rätt kvalifikationer, men om den personen har det, så 

kostar ett samtal till HR13 mig så lite, så varför inte?” Hon menar att man inte behöver ge 

någonting i gengäld, men säger att ”om det skulle dyka upp en situation framgent där det 

fanns utrymme för personen att återgälda tjänsten så är det klart att man kanske skulle kunna 

påtala det. Det skulle dock inte vara ett skäl till att jag hjälpte personen från början.” 

Alexandra fortsätter och betonar att rekryteringsprocessen inte kan kringgås, däremot 

påskyndas, och den sökande kan få ett plus i kanten. 

6.2.2 Att umgås på jobbet 
Alexandra beskriver Accenture som en ny miljö som den anställde kommer in i; först är det 

gymnasiet, sen universitetet och sen Accenture, och företaget ger ”goda förutsättningar att 

umgås socialt med sina kollegor”. Under starten tyckte vissa att det var ”jättespännande och 

hängde med gruppen hela tiden och bildade sig nåt nytt kompisgäng”. Alexandra tycker att 

det är jättekul att det finns så många kollegor hon tycker om och trivs bra med, men de flesta 

människor har ju ett umgänge redan, familj och vänner. Alexandra tycker att det sociala 

umgänget till en början är ”nyhetens behag” med många människor i samma ålder och med 

liknande intressen. Sociala aktiviteter är viktiga att gå på, menar Alexandra, men ”när man 

blir mer senior är det inte lika spännande längre”. Alexandra menar att hon i dagsläget ser 

events av social karaktär som mer jobbrelaterat än tidigare och att gränsen för hur mycket tid 

                                                 
13 Human Resources, personalavdelningen. 
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hon vill lägga på jobbrelaterat har flyttats med åren. Vidare ser hon de sociala aktiviteterna 

som anordnas av företaget som ”tillfällen att träffa andra kollegor och kolla vad som händer”.  

 

När det kommer till umgänge över de hierarkiska gränserna säger Alexandra att ”det är 

ganska mycket så att man håller sig på samma nivå”. Hon beskriver vidare: 

 

Det är lugnt att äta lunch med någon senior manager man jobbat med, visst, men det 
tenderar att bli så att man håller sig till sin nivå. Till viss del har det att göra med att man 
har samma jobbtempo. Är man mer erfaren har man kanske fler parallella aktiviteter, de 
informella kontakterna blir nog gärna med folk runt din nivå, något eller några år upp 
eller ner. 

 

Sociala aktiviteter ger möjlighet till interaktion och Alexandra beskriver att partners brukar 

umgås tillsammans i grupp när de är med på sociala aktiviteter, men säger att det inte är alltid 

de är med. Men, samtidigt tror hon att det inte är någon som räknar med att de ska vara det 

heller eftersom de anses ha många andra viktiga åtaganden. Alexandra säger att hon själv kan 

ha en mer informell relation till vissa seniora medarbetare än andra och upplever att personer 

på lägre nivåer har en mer formell framtoning gentemot personer på högre nivåer.  

6.2.3 Alexandras nätverk på företaget 
Alexandra umgås i första hand med projektkollegorna; under projekten är man ofta hänvisad 

till dem. Vidare umgås Alexandra med kollegorna inom affärsområdet hon tillhör. Hon tycker 

sig känna de flesta ganska bra inom sitt affärsområde, som är förhållandevis litet. Vidare 

berättar Alexandra att hon även varit mycket engagerad i rekrytering, affärsutveckling och 

offertarbete inom gruppen och dessutom engagerat sig i sociala evenemang som arrangör. 

Alexandra anser att hon har ett stort kontaktnät på firman och berättar att ”det finns många 

som jag skulle kunna stöta på i korridoren och fråga om vi ska äta lunch”.  

 

Alexandra tycker dock att man ska vara försiktig med att blanda jobb och socialt umgänge 

eftersom personen, exempelvis en projektledare, utvärderar arbetet och således påverkar 

karriärutvecklingen. Då måste man kunna skilja på de olika rollerna. Samtidigt är det tudelat, 

funderar Alexandra, det finns en poäng att utnyttja sina privata kontakter i jobbet och vice 

versa. Men, som anställd på Accenture lägger man ganska mycket tid på jobbet och då blir det 

viktigt att ha ett socialt liv som är skilt från jobbet. Man vill ju vara privat också, inte bara 

Accenture-anställd, säger Alexandra. 
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6.2.4 Vägen upp i företaget - utvärdering och bemanning 
Alexandra tror att det är viktigt att komma in rätt från början och att man har kontakter ”som 

kan hjälpa en att hitta rätt”. Det gäller enligt Alexandra att ständigt höra sig för, bevaka sina 

möjligheter och kolla med sin counselor och sina kollegor.  

 

Processen att avancera på företaget beskriver Alexandra som väldigt formaliserad. Hon säger 

att ”det vore konstigt att ha någon annan målsättning än inom den karriärmodell vi har” när vi 

frågar henne om mål i karriären. Hon beskriver den formella vägen att avancera i företaget 

med kriterier, utvärderingar, fasta nivåer, befordran och rekommenderade antal år på varje 

nivå och tycker att denna process fungerar rätt så bra. Individen kan säkerställa att 

”hygienkraven” är uppfyllda, att prestationen är tillräckligt bra, samt att man har bra relationer 

till dem som du vet ska utvärdera dig, förklarar Alexandra.  

 

Alexandra berättar om de kriterier enligt vilka personalen utvärderas. Hon beskriver att en 

person som ska bli befordrad utvärderas ur flera olika aspekter som till exempel hur länge 

personen har arbetat på den aktuella nivån och hur framgångsrika projekten varit. I den här 

processen menar Alexandra att det ”är en förutsättning om de som utvärderar vet vem jag är” 

då de kan föra hennes befordran framåt, men betonar vikten av att vara professionell i en 

utvärderingssituation och noga skilja på rollen som utvärderare och kollega. Processerna för 

utvärdering av prestationer för karriärutveckling är bra, tycker Alexandra, men betonar 

samtidigt att det aldrig är bara de formella processerna som avgör för utvärderingen och 

förklarar detta med att säga att ”så fungerar inte människor”.  

 

Alexandra håller kontakten med sina projektkollegor genom att hålla uppe en dialog, äta 

lunch och hålla sig informerad. Det är också viktigt att upprätthålla en bra relation till sin 

närmaste chef då ”det är han som bemannar och prioriterar resurser mellan projekt”. Vidare 

berättar Alexandra att hon även håller en ”hyfsat bra relation” till personer som kan komma 

att bli hennes projektledare och säger att det därför är av vikt att vara synlig. Att bli invald till 

projekt är nämligen till stor del en informell process: 

 

Staffingen är ju till väldigt stor del en informell process. Det handlar mycket om att en 
projektledare ska bemanna sitt projekt, han behöver en person med den här erfarenheten 
och den här profilen. Vilka känner han som har den profilen? Så kommer han på fem 
namn. Om ingen av dem är ledig, då kanske han börjar fråga andra: känner du någon med 
den här profilen? Det är inte så det ska fungera, men det är så det fungerar, åtminstone i 
små projekt. 
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6.2.5 Att vara synlig och strategisk 
Man kan visa framfötterna för dessa personer genom extrajobb och genom att ”man håller 

någon form av relation gående”, exempelvis genom att prata på företagspubar och liknande. 

Det handlar även mycket om att ”promota sig själv internt, berätta för folk att nu gör jag det 

här projektet och det är jättekul och jag har den här rollen och får göra de här och de här 

grejerna”, beskriver Alexandra. Hon tillägger att det därför är av vikt att bygga sitt eget 

varumärke internt genom att ”bygga relationer, hålla kontakten med folk, berätta vad man gör, 

höra sig för vad andra gör”. Om man då och då berättar för folk vad man håller på med, vad 

man gjort som är bra så är det mycket lättare för personerna att skapa sig en bild av dig, 

berättar Alexandra. 

 

Samtidigt som synlighet är viktigt betonar Alexandra att individer inte uppträder 

”streberaktigt” och ”besserwisseraktigt”. Hon menar att sådana attityder inte är populära vid 

rekryteringen och berättar att det finns vissa kriterier för hur man ska agera på företaget och i 

kundrelationer: 

  

Vi har olika kriterier och ett av dem är hur man agerar gentemot kund. När är det lämpligt 
att stå på sig? Här handlar det om att ha respekt för att de som är mer seniora sannolikt 
har bättre omdöme. Det är en balans mellan att vara kreativ, visa vad man kan, komma 
med nya idéer och samtidigt vara ödmjuk inför det faktum att de har bättre omdöme än 
du. 

 

Killar och tjejer synliggör sig olika mycket, uppfattar Alexandra, och anser att tjejer måste 

promota sig själva betydligt mer och vara mer offensiva. Hon säger att ”tjejer är sämre på att 

berätta vad de är bra på och vad de gjort för bra grejer. Killar kan vinka förbi en och säga 

’kolla på det här business caset jag gjort, det är så himla bra’”. 

 

När vi diskuterar känslan kring att nätverka säger Alexandra att hon tycker att det är positivt 

men tillägger att det kan ligga en viss förpliktelse i att nätverka. Hon säger att det ”ibland 

känns som att det skulle vara rätt skönt att bara hänga med sina tre-fyra polare och inte 

behöva anstränga sig mer än så”. Hon tycker att det ligger en viss ansträngning i att 

upprätthålla ett nätverk, men att det för det mesta blir naturligt. ”Det är en naturlig process i 

att jobba, annars kan man ju inte ha den här typen av jobb. Vi exponeras ju för nya kontakter i 

princip hela tiden” säger hon och menar att nätverk definitivt uppmuntras av företaget: 
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Vibbarna [från mer seniora medarbetare] är nog helt klart att ha kontakter inom firman 
och underhålla det aktivt. Sen om man gör det utanför jobbet, socialt eller inte, varierar 
nog. Men helt klart viktigt både inom firman, med kund och, i den mån det är lämpligt att 
använda privata kontakter till att identifiera nya affärsmöjligheter. Så det är väl nåt som 
definitivt tillhör vår företagskultur. 

 

Alexandra tror att hon blivit mer medveten om betydelsen av nätverk och är mer strategisk än 

när hon började på Accenture som junior. Hon anser att nätverk är något som helt klart har 

bäring på den professionella utvecklingen:  

 

Man kan vara mer eller mindre strategisk när det gäller nätverkande, såklart. Samtidigt 
ska man åtminstone vara så pass strategisk att man förstår att det är viktigt, att man 
förstår att det kommer att påverka din karriärutveckling till väldigt stor grad. Sen om man 
väljer att nyttja det, det är ju ett val man gör, men att inte vara medveten om det och inte 
förstå betydelsen av det, då får man nog tänka till. 

 

I detta avseende tror Alexandra att killar generellt är bättre på att nätverka och framförallt 

bättre på att utnyttja sitt nätverk: 

 

Jag tror att killar är bättre på att nyttja sina relationer. Det är en sak att bygga dem, men 
en annan att faktiskt nyttja dem professionellt. Ett exempel, jag och killen här är, han är 
trevlig, så det är klart att vi ska ha honom med på projektet. De [killar] är bättre på att 
utnyttja så. Jag tror att tjejer tenderar att bli mer personliga och har kanske lite svårt att 
skilja rollerna åt. 

6.3 PETER - CONSULTANT PÅ ACCENTURE 
Vi möter Peter under lunchtid i ett sammanträdesrum på Accentures kontor i Stockholm. Peter 

hälsar med ett stort leende på läpparna och visar sig mycket intresserad av ämnet; han har 

förberett sig skriftligt på frågorna vi e-postat i förväg. Stämningen är glad och Peters 

skämtsamma men ändå professionella framtoning ger en känsla av att vi har en rolig och 

givande timme framför oss. Med en kaffekopp och en god pastasallad på bordet påbörjas ett 

samtal kring nätverk och karriär med att Peter berättar om sin väg in på företaget.  

 

Peter, som är 30 år, har jobbat på Accenture i två och ett halvt år och är consultant inom ett 

ganska litet affärsområde. Han berättar att hans att väg in i företaget var något brokig. Han 

sökte många jobb varav Accenture var ett. Via rekryteringskvällar kände han till företaget och 

han kände även en del folk som redan arbetade där, vilkas namn han även nämnde i sin 

ansökan. Peter understryker att det inte var därför han fick erbjudandet: ”Att jag hade koll på 

företaget spelade ingen roll för att jag fick erbjudandet men kanske för att jag skulle acceptera 

det erbjudande jag fick.” 
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6.3.1 Grupper och kontakt 
När vi frågar Peter om vilka grupper han ingår i och hur han socialiserar svarar Peter snabbt 

att ”jobbet går ju inte ut på att umgås” men fortsätter med att berätta om sin arbetsgrupp: ”Det 

är en rätt liten grupp där man känner alla och har koll på vad alla gör och i vilka grupper de 

ingår.” Han berättar vidare att han även ingår i en större affärsgrupp som består av cirka 200 

personer, och där känner han bara en bråkdel. Peter säger att han främst umgås med dem i 

arbetsgruppen men nämner även att han har ”ett litet sorts privat nätverk från åren på 

Handels” som han umgås med.  

 

”Eftersom det är fler killar än tjejer på det här företaget, och speciellt inom arbetsgruppen så 

blir det oftare så att jag hänger med killar” säger Peter. Han tror att han kanske hade agerat 

lite annorlunda om han inte hade varit sambo och då möjligen tänkt i termer ”det här var en 

trevlig kollega, vad kan detta kanske leda till?”. I vanliga fall umgås Peter med många olika 

personer av olika kön och beskriver sig själv som en ”hoppjerka” som i det stora hela är en 

social person.  

 

Att ha djupa och nära vänskapsrelationer på jobbet tycker Peter definitivt är i sin ordning. Han 

menar att ”det är svårt att bygga sin identitet kring en viss gruppidentitet”, och syftar på att de 

anställda alltid splittras upp på olika projekt. Ute på projekt äter de som arbetar i projektet 

tillsammans, men Peter säger att det är sällan de går ut och dricker öl. När han sedan är inne 

på kontoret efter att ha varit ute på projekt är det med dem i arbetsgruppen som han gärna går 

ut och äter lunch med.  

 

Det är även med personerna i arbetsgruppen som Peter kommer att bo tillsammans och umgås 

med under den kommande konferens- och rekreationsresan till Åre. Resan inbjuder alla som 

inte arbetar i projekt för tillfället men Peter menar att det kan finnas folk som stannar hemma 

för att skidåkning kanske inte är deras gebit. Peter berättar att han har varit och seglat med 

Accenture och deltagit i ytterligare några events, men betonar att han tycker att bara delta i en 

aktivitet inte visar på engagemang, utan att engagemang visas om personen organiserar 

evenemanget.  

 

Peter tycker att man kan se hela Accenture som ett nätverk och tror att startgruppen kan ses 

som ett sätt att bygga upp ett nätverk eftersom man då kommer i kontakt med individer som 

alla har egna nätverk. Peter berättar vidare att han inte fick en egentlig startgrupp när han 
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började men tycker heller inte att han saknar någon. Han anser att det har varit bättre att inte 

ha någon startgrupp för att det passar honom, men inser också att den uppfattningen kan bero 

på att ”jag vet ju vad jag har, men inte vad jag saknar”. 

6.3.2 Kontakt med överordnade 
På frågan om han är strategisk när han tar kontakt med människor svarar Peter att ”jag kan 

tänka mig att man borde tänka så och att det är bra men det är inte så jag är” och beskriver att 

han vill ha genuina kontakter med folk han gillar. Bjuder Peter på fest bjuder han inte 

personer bara för att han vet att de kan vara bra att känna. När Peter har arbetat med en person 

i ett projekt så tycker han det faller sig ganska naturligt att fråga om dennes kontaktuppgifter. 

”Han kanske får erbjudande om ett projekt och kommer att tänka på mig för att vi har jobbat 

tillsammans innan, men det är inte så att jag har en strategi att ’de här personerna har jag 

ingen koll på dem ska jag ut och aktivt lära känna och bearbeta’” säger Peter.  

 

Peter ser inte någon direkt skillnad i hur killar och tjejer tar kontakt men beskriver att 

kontakten med överordnade personer skiljer sig från kontakter med kollegor på samma nivå:  

 

Jag är mer genomtänkt, det måste säga pang, det får bara ta några sekunder för att föra 
fram budskapet. Deras [de överordnade] attention span är kortare och det är svårare att nå 
igenom bruset hos dem. De deletar fler mail utan att ha läst dem, jag ser ju inte när de gör 
det men ibland får man maila om samma sak flera gånger och sen femte gången får man  
svar.  

 

Peter har accepterat detta sätt och förstår att överordnade måste effektivisera och rationalisera 

för att få tiden att räcka till. ”Ingen har tid med kallprat” säger Peter. På frågan om en över-

ordnads kön har betydelse för Peters beteende gentemot personen så säger han att ”vad jag 

inte skulle göra är att gå till en kvinnlig partner jag aldrig träffat och säga ’hej, jag är i din 

industrigrupp kan inte vi ta en drink i kväll och snacka om projekt’”. Peter anser att fritiden 

ska respekteras och att alkohol och jobb inte hör ihop. Vidare berättar Peter att när han går på 

företagspubar umgås han med de personer han redan känner och tidigare har träffat och låter 

snöbollseffekten göra sitt och utvecklar sitt egna nätverk genom att lära känna kompisars 

kompisar.  

 

Peter anser sig ha en genomsnittlig storlek på sitt nätverk. Han anser sig ha ganska bra koll på 

skvallret på företaget, beskriver han under skratt, men tycker inte att det skvallras speciellt 

mycket. I och med att man byter projekt så pass ofta menar han att relationer som kan leda till 
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flirtar inte finns i så stor utsträckning heller. Sen tycker han att det är mest killsnack också, i 

och med det låga antalet tjejer. Att det är få tjejer på partnernivå tror Peter påverkar kulturen 

”men det är inget jag får direkt huvudvärk på morgonen av”. 

6.3.3 Karriär på Accenture 
När diskussionen flyter in på mål med karriären, projekt och betygssättning har Peter många 

åsikter. Peters mål med karriären är i linje med företagets karriärmodell up-or-out och menar 

att om målet skulle vara att ”tagga ner” skulle han nog bli ombedd att sluta. Hans personliga 

mål sätter han upp tillsammans med sin counselor och de målen är både på lång och kort sikt. 

Peter menar att alla möjligheter finns och att det är upp till individen att själv bestämma sig. 

Han beskriver:  

 

Jag kan absolut säga det [vart jag vill] till min conselur men om jag raljerar lite så säger 
han bara ”visst, men gör det då”. På Accenture finns det ganska mycket möjligheter, men 
det är helt upp till en själv att ta tag i det, man får söka jobb och utbildningar internt 
precis som om man sökte jobb och utbildningar på marknaden. 

 

Peter har vid sidan av sitt jobb engagerat sig i rekryteringen på företaget och säger att det inte 

ska spela någon roll om man känner någon på företaget eller inte för att komma på intervju. 

Han menar att alla som kommer direkt från universitetet genomgår samma screening och att 

det inte finns några genvägar. Angående att rekommendera in mer erfarna personer i företaget 

säger Peter att ”man kan ju inte hålla på att rekommendera folk för att vara juste eller för att 

jag tycker det är kul”. 

 

Peter fortsätter att beskriva företagskulturen och hur man lyckas på företaget: ”Jag tror att 

man anställer folk som kan lära sig spela rollen av en Accenture-person.” Typiskt är detta 

enligt Peter en person med ansvarskänsla, viss sorts ”prestationsångest” och som klarar av att 

leverera: ”En Accenture-anställd har en ansvarskänsla som bygger på någon sorts 

noggrannhet eller prestationsångest eller energi eller vad det nu kan vara.” Förutom utbild-

ningsmöjligheter kan en anställd få träningskort och leasingbil, bara leverans sker från båda 

håll. ”Allting handlar om leverans”, betonar Peter och menar vidare att det framförallt är 

prestationen inom projekten som är viktig:  

 

Om man kallar det att lyckas att bli befordrad, om vi alltså inte definierar det som att man 
har trevligt och balans mellan arbete och yrkesliv, mår bra och lär sig och så vidare utan 
bortser från det och ser det utifrån det som företaget definierar som att lyckas, då handlar 
det om att lyckas i projekten, vilket mäts ganska strukturerat. 
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Peter berättar att betygssättningen efter avslutat projekt sker strukturerat efter faktorer såsom 

kvalitet, tid och fel och att betygen sätts efter vad man levererar. Även en del mjukare faktorer 

såsom samarbete tillkommer. Alla betyg som sätts för en person jämförs och kalibreras mot 

en annan och för att ändra ett betyg måste man ha särskilda skäl. ”Det är svårt att få igenom 

en kompisbetygsättning”, hävdar Peter.  

 
När vi frågar Peter om hur han gör sig synlig beskriver han hur det ska gå till genom den 

formella processen. I en databas finns varje persons intresse, erfarenheter och kvalifikationer 

beskrivna, vilka matchas mot projektens krav. En ansökan skickas sedan in till managers som 

väljer ut kandidater. ”Så ska man göra och det görs i viss mån” säger Peter, ”men om det till 

exempel är inom strategi så finns det ju bara 20 personer att tillgå så då känner de ju alla vid 

namn och utseende och då tänker de typ, de här tre kan det här, vilka är på projekt och så 

mailar de och kollar vilka som är lediga”. Peter tror att det fungerar på det sättet inom strategi 

för att det är en så pass liten grupp och tror att det är mer formaliserat i en större grupp: 

 

Fördelen är att det är lite kortare beslutsvägar, man har lite större sannolikhet att man kan 
få roller som passar en bättre eftersom de jag jobbar med vet mer om hur jag fungerar 
som person och inte bara ser till mitt formella cv som inte ger hela bilden. Nackdelen är 
att det inte finns lika många projekt att välja på och variationen blir dålig. 

 

Peter beskriver att han ju självklart har det nätverk som han har byggt upp på företaget för att 

göra sig synlig och tror att projektledare ofta själva tänker igenom sin krets innan de går till 

databasen.  

6.3.4 Peters avslutande tankar kring nätverk och karriär 
När vi diskuterar nätverkets betydelse för karriären säger Peter att:  

 

Man kommer inte fram enbart tack vare sitt nätverk, utan det är mer det man har som kan 
hjälpa en att få saker gjorda. Till sist handlar allt om att leverera det man åtagit sig att 
leverera, det är snarare det som tar upp min energi och är det som jag bekymrar mig över. 

 

Avslutningsvis funderar Peter över sitt nätverk och säger att ”för mig känns det inte som om 

nätverket har en vidare stor betydelse för om man ska lyckas eller inte. Mitt totala nätverk i 

hela livet har jag nog mer nytta av utanför den här strukturen, om jag ska söka nytt jobb eller 

så”. Peter anser att det måste finnas en viss grad av exklusivitet för att det ska vara ett nätverk 

att tala om överhuvudtaget: 
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Det måste finnas någon som inkluderas och någon som exkluderas ur ett nätverk för att 
det ska vara ett nätverk att tala om överhuvudtaget. Min generella uppfattning är att 
formella nätverk inte bygger på något genuint. 

 

Intervjun avslutas med att Peter återger en dikt av Karin Boye som utgör ett rättesnöre för 

hans vardag och något för oss att fundera på. Dikten lyder: 

 
Det liv är inte längst 
som längst har varat 

Den levat längst 
som fyllde livet bäst 
Den är inte rikast 

vilken mest har sparat 
Nej den är rikast 

som har givit mest 
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7  VÄLKOMMEN TILL KARRIÄREN!                                                  
DISKUSSION MED FYRA NYANSTÄLLDA 

Redan hos nyanställda på Deloitte och Accenture är medvetenheten kring karriär tydlig. Att 

företagen erbjuder goda och snabba utvecklingsmöjligheter känner de som söker sig till 

Accenture och Deloitte till. Genom att möta fyra personer som jobbat i cirka ett år på 

respektive företag har vi försökt fånga de tankegångar som rör den nyligen påbörjade 

karriären. Jens har jobbat på Accenture i ett år, Johanna är konsult på Accenture sedan två år 

tillbaka och Anton och Kristina är båda två revisorsassistenter på Deloitte sedan ett drygt år 

tillbaka. 

7.1 JOHANNA - ANALYST PÅ ACCENTURE 
Vi träffar Johanna i ett konferensrum på företaget en eftermiddag i mars. Johanna, som fått 

intervjufrågorna via e-post i förhand, kommer väl förberedd till intervjun med handskrivna 

anteckningar. Efter utbyte av sedvanliga artighetsfraser påbörjas intervjun och vi ber Johanna 

berätta om sin väg in på Accenture. 

 
Johanna kom i kontakt med Accenture genom arbetsmarknadsdagar vid ett av Sveriges större 

universitet och hon beskriver mötet som ”kärlek vid första ögonkastet”. Hon tilltalades av 

företagets kavata ”vi-är-bäst-attityd” som Johanna tycker passar hennes personlighet: ”Jag 

gillar ju att vara bäst.” Johanna trodde inte att hon skulle vara bra nog, men sökte i alla fall då 

hon blev tipsad av Nova100. Hon anser att nätverket är bra att ange som referens. Hon hade 

bra kontakt med Nova100 där Johanna berättar att hon visade framfötterna. En av de anställda 

på Nova100 är dessutom tidigare bekant med hennes och genom kontakten fick Johanna flera 

rekommendationer och tips på jobb, men har i dagsläget knappt någon kontakt med nätverket. 

 

Accenture är partner med Nova100 varför de kunde lägga ett gott ord för henne, men Johanna 

tror inte att det finns några genvägar in på företaget då alla blir screenade efter samma mall. 

En rekommendation inifrån kan vara till hjälp men att däremot rada upp en mängd namn i 

ansökan ger ingen förtur, ”det är jag 150 procent säker på”, säger Johanna. Alla nyutexami-

nerade som söker måste ha en viss nivå på betygen, en viss utbildning etcetera för att komma 

på tal för en intervju, säger Johanna.  
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7.1.1 Grupperna Johanna ingår i på företaget 
När vi ber Johanna berätta om de grupper hon ingår i på företaget berättar hon först om sin 

mentorsgrupp. Gruppen utgjorde till en början Johannas trygghet på företaget då hon inte 

hade någon startgrupp att tala om. Johanna säger att de personer som har en stor startgrupp 

ofta känner fler på företaget eftersom de lär känna personer som i sin tur känner andra 

personer, och så vidare. Hon tycker att det är tråkigt att inte ha en startgrupp: ”Jag saknar det, 

jag vill också ha en startgrupp och ett kompisgäng som jag kan vara med”, säger Johanna med 

spelat klagande tonfall. ”Fast det blir ju inte roligare än man gör sig, det är ju bara att hänga 

på andra om jag vill”, konstaterar hon.  

 

Johanna känner att hon delvis blir lämnad utanför när stora kompisgäng går ut tillsammans 

men vet att det beror på att hon ofta säger nej: ”Där kan jag känna mig utanför. Det beror på 

att jag valt det, men det utesluter ju inte utanförskapskänslan”. Själv ser hon sig inte som den 

person som går fram och tar kontakt i sociala sammanhang. Johanna berättar skrattande att 

”halva min studentort är här” och berättar att var och varannan nyanställd hon möter är från 

den gamla studieorten.  

  

Johanna har valt att involvera sig i en festkommitté där hon tillsammans med andra anställda 

ordnar fester för dem som ingår i hennes affärsområde. ”Jag gör det för att det är kul och för 

att det är ett sätt att lära känna folk, det är huvudsyftet”, säger Johanna. På tillställningarna, 

som uteslutande sker på kvällstid, kommer anställda från alla hierarkiska nivåer men ”oftast 

är det de som är högre upp som faller bort, som har sina familjer att prioritera”, berättar hon.  

 

Genom sitt extraarbete har hon lärt känna managers som hon haft stort utbyte av, både 

professionellt och personligt, och hon tror att dessa kontakter kan hjälpa henne vidare i 

karriären. Jag skulle inte dra mig för att ta hjälp av en kontakt när jag letar projekt men jag 

skulle aldrig utnyttja dem. Hon och poängterar att det är upp till en själv att se till att ta 

kontakt med de personer som ska tillsätta projekten.  

7.1.2 Socialisering på jobbet - en del av arbetet? 
För Johannas del räcker arbetet i festkommittén, men hon berättar att det finns åtskilliga 

grupper för anställda att involvera sig i: ”Det finns massa sådana, […] typ golfklubb, 

seglingsklubb, gud-vet-allt-klubb […] men jag är inte med i någon sådan, det räcker med 

festkommittén”, säger hon. Med ett skratt berättar Johanna att ”det finns hur mycket som helst 
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att göra, folk skulle kunna leva och dö här utan att lära känna någon annan”. Själv vill 

Johanna skilja på sitt privata och yrkesmässiga liv och umgås därför sällan med kollegor 

utanför arbetstid. Hon tror att det finns de som tycker annorlunda och vet att det finns 

personer som tycker att hennes inställning är lite tråkig. Hon säger att de som kommer från 

andra städer än Stockholm troligen hellre umgås med kollegorna på fritiden då de kanske inte 

känner så många här. 

 

Johanna beskriver nätverkande som internarbete och berättar att hon till viss del valt bort det 

eftersom ”man måste välja bort något för att orka”. Hon anser personligen att det är jobbigt att 

nätverka och förklarar att ytliga kontakter inte tilltalar henne, även om hon förstår att hon 

kanske får färre möjligheter med ett litet nätverk: ”Jag kommer nog att leva ett jättebra liv 

ändå men hade kanske levt ett ännu bättre liv med ett större nätverk.”  

 

Johanna umgås mer med tjejer än killar på Accenture men uppfattar att det krävs mer för att 

lära känna en tjej än en kille eftersom man måste lämna ut sig mer till en tjej: 

 

För mig är det svårare, vilket är ironiskt eftersom jag alltid umgås med killar annars, men 
det är svårare att ta kontakt med killar i arbetssammanhang eftersom det lätt kan miss-
uppfattas, och jag vill inte att det ska göra det. Det blir lätt obekvämt, det finns många 
killar som tar saker för givet och tror att man är intresserad, så jag aktar mig lite för det, 
det är möjligt att alla andra inte gör det men jag gör det absolut. 

7.1.3 Strategiskt nätverkande 
Hon beskriver relationen på de lägre nivåerna som mer kompisaktiga och tror att det blir 

vassare armbågar ju högre upp man kommer. Det har Johanna själv varit med om med en 

manager som inte gillade henne: ”[Hon] baktalade mig rätt hårt och det var jättejobbigt.” Men 

Johanna säger att det bara var att ”knycka på nacken och sträcka på ryggen och fortsätta som 

innan”.  

 

Johanna håller inte systematiskt kontakt med folk på företaget utan träffar dem hon gillar på 

lunch då och då. Hon håller inte kontakt med andra ”bara för att”, som hon upplever att vissa 

andra gör och säger att ”folk att umgås ytligt med tilltalar mig inte”. Johanna kollar aldrig upp 

andras befattning och tycker själv att hon behandlar alla lika oavsett nivå, ”möjligtvis kan 

man vara lite mer informell med en analyst”. Det finns dock personer som är strateger på 

företaget: 
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Personligen har jag svårt för folk som är ytliga och går fram till en partner på 
företagspuben och säger ”Hej, och fick du mitt mail förra veckan och hur går det med 
projektet…” enbart för att ställa in sig hos personen.  

 

Johanna gör ingen extra ansträngning för att andra ska gilla henne vilket hon har fått höra: 

”Jag vet att det tar lång tid att lära känna mig men jag tänker inte påskynda den processen.” 

Johanna berättar att hon inte är intresserad av att skaffa fler vänner än de hon redan har. En 

anledning till att Johanna inte vill ha en alltför nära kontakt med sina medarbetare är att ”de 

som är ens kompisar idag ska sätta betyg på en imorgon”.  

7.1.4 Johanna om karriären 
Johanna jobbar idag som analyst men hoppas på att bli befordrad till consultant i september. 

”Gud, vad jag kommer att få äta upp det här”, skrattar hon. För att bli befordrad måste man få 

bra utvärderingar, visa att man vill och anstränga sig för att få de roller som kan leda till 

befordran. Enligt Johanna åligger det den enskilda individen att själv ”ragga” projekt. Genom 

att berätta för alla hon stöter på vilka projekt hon är intresserad av ökar hon sina chanser till 

att hamna där hon vill.  

 

Den officiella vägen att söka projekt är genom det intranätsystem som finns. Där lägger den 

anställde in sitt Accenture-cv som matchas mot projekt. För att få de roller man vill ha är det 

bra att känna andra, berättar Johanna. Det är managers som tillsätter rollerna så dem kan det 

vara bra att känna, berättar hon. Företaget uppmuntrar att man är ambitiös i sitt letande efter 

kontakter och ju fler man har kontakt med desto lättare är det att få projekt.  

 

Johanna berättar att det är meningen att mentorn ska erbjuda sitt eget nätverk till sina 

counselees när han eller hon behöver få tag i nya projekt och Johanna är själv nöjd med 

relationen till sin counselor. Hennes counselor har peppat henne mycket: ”Hon säger saker 

som ’kolla vad bra du är och kolla vad du kan’”, vilket Johanna uppskattar.  

 

Johanna tror inte att bra kontakter behövs för att lyckas, det räcker med att vara duktig på det 

man gör och visa att man vill och kan mer. ”Man ska göra det man gör klanderfritt och helst 

lite extra bra och sen ska man ta på sig lite mer och göra det bra också”, konstaterar Johanna 

trött och tillägger: 

 

Hela andan inom Accenture är gör vad du vill, hur mycket du vill, du kan starta vilket 
projekt du vill, gå hur långt du vill, utveckla dig till vad du vill, men det är upp till dig. 
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Alla möjligheter finns, allt finns: alla kontakter, all utbildning och all struktur, det är upp 
till dig, det är bara att göra, det finns ingen som kommer att göra det åt dig, ingen alls. 

 

7.1.5 Att göra sig synlig 
Johanna berättar att hon redan har haft ledarroller i projekt trots att hon bara är på analyst-nivå 

och att andra undrat om hon var kapabel till detta. ”För att få en leadroll som nyutexaminerad 

är det bra att ha någon som marknadsför en”, säger Johanna och berättar om en kollega som 

kommit att betyda mycket för hennes karriär. Då Johanna visade vad hon vill och engagerade 

sig i arbetsuppgifter utanför det egna ansvarsområdet fick hennes kollega upp ögonen för 

henne och gav henne nya chanser. ”Min kollega såg det här intresset ganska snabbt och 

behövde ju någon som tog över efter sig för att kunna avancera vidare”, berättar hon. Med 

värme talar Johanna om sin kollega som en person som tror på och står upp för henne och 

aktivt marknadsför henne. Johanna fick ta över personens roll efter ett år på företaget och 

berättar att kollegan verkligen ”sålde in” henne. ”Som tjej tror man inte på sig själv i det 

läget”, säger Johanna och förklarar att hon tror tjejer tar mindre steg än killar och inte tar 

chanser lika ofta. Johanna insåg att hon aldrig skulle få en sån möjlighet som personen gav 

henne igen så hon ”gav allt för att inte misslyckas”. Hade hon misslyckats skulle det ställt 

hennes kollega i dålig dager eftersom det var den personen som rekommenderat henne.  

7.2  JENS - ANALYST PÅ ACCENTURE 
Jens är 27 år och har jobbat på Accenture i ungefär ett år. Vi träffar honom på Accentures 

Stockholmskontor efter arbetstid en kväll i mars och han kommer jäktad med squashracket i 

hand. Efter att ha letat upp ett ledigt konferensrum och försett oss med kaffe påbörjas 

intervjun. 

 

Jens berättar att han kom i kontakt med företaget genom Linköpings Tekniska högskolas 

arbetsmarknadsdagar. Det visade sig att Jens kände två av de fyra personerna som stod i 

företagets monter och de rekommenderade Jens att söka sig till Accenture. När det blev 

aktuellt fick han hjälp med att formulera sin ansökan: ”De här personerna hjälpte mig även 

med ansökan och berättade vad som var viktigt att trycka på i mitt cv och det personliga 

brevet och gav lite hints på vägen”, säger Jens. Han berättar vidare att det fanns en 

rekommendation för honom i Accentures databas sedan ett kontaktsamtal året innan. 

Dessutom lät han sin kontakt på företaget läsa igenom ansökan och komma med tips på vilka 

frågor och case som skulle kunna dyka upp vid en intervju. Han uppskattade tjänsten men har 
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inte återgäldat den mer än verbalt. Jens säger att han själv har hjälpt ett par personer som sökt 

till Accenture och säger att han vill ha någon koppling till den han hjälper. Det kan vara en 

vän eller en väns kompis som verkar vara en trevlig person, då kan han erbjuda tips och råd.  

 

I sin ansökan nämnde Jens namnet på de personer han känner på företaget, men säger att det 

troligtvis inte har en särskilt stor påverkan att man får ett erbjudande eller inte: ”Den enda 

påverkan det kan ha är att de som rekryterar ser att jag känner andra och då kanske de ser 

vilken sorts person man är.” Jens understryker att alla som söker till Accenture måste 

genomgå samma screenigprocess på HR. Det finns dock genvägar in på företaget, bland annat 

kan de som deltar i ”Consultant for a Day”14 komma direkt på intervju, enligt Jens. Jens 

poängterar dock att även de som deltar i Consultant for a Day måste genomgå en screening-

process. Jens berättar även att företaget aktivt söker kompetenta kvinnor i sin rekrytering, 

bland annat genom att anordna aktiviteter på universitet riktade till enbart kvinnor. 

7.2.1 Jens om grupperna på Accenture 
Jens började på Accenture tillsammans med elva andra personer, fyra tjejer och sju killar, och 

han säger spontant att ”om någon skulle börja nu och jag ska rekommendera dem så skulle jag 

säga att de ska börja i en startgrupp med många”. Startgruppen är enligt Jens ett bra sätt att 

komma in i företaget och tillsammans har de gått på kurser, festat och gått ut och ätit. ”I min 

startgrupp har vi varit väldigt bra på att träffas och så, och vi har till exempel ett namn på vår 

startgrupp”, säger Jens. Han beskriver sin startgrupp och dem han umgås med som ett 

homogent sällskap. Accenture är mycket ”ungt” där de flesta verkar vara runt 25 år ”oavsett 

hur länge de jobbat”, skrattar Jens. 

 

Man är mentalt och värderingsmässigt lika och det är lätt att umgås med alla. Det finns 
redan de som är ens nära vänner, kanske inte lika nära som barndomsvänner, men vissa 
hittar man väldigt snabbt och man har hur lätt som helst att umgås med alla. 

 

Jens beskriver sin egen roll i startgruppen som drivande och berättar att det ofta är han som 

skickar ut e-post om att ”nu drar vi och käkar, eller nu ses vi där, skickar matbeställningar och 

sådär”. Jens berättar att han ingår i flera grupper på Accenture men att han ser startgruppen 

lite som en kärntrupp. Hans startgrupp umgås med andra nyanställda från andra startgrupper 

som de träffat genom kurser och bekantas bekanta. Han tror att det blir en ”snöbollseffekt” 

genom att man hela tiden träffar nya kompisar som i sin tur introducerar en för sina kompisar 

                                                 
14 Consultant for a day är ett arrangemang med tävlingar och övningar som Accenture anordnar för studenter. 
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varpå nya kontakter hela tiden läggs till gamla. Jens byter sällan visitkort med andra, istället 

lägger han upp sina kontakter på e-postlistan.  

 

Han berättar att han har sin främsta tillhörighet inom sin projektgrupp och genom den har 

träffat nya människor. Han berättar att alla dessa grupper blandas till någon sorts ständigt 

växande ”vi-på-Accenture-grupp”: 

 

Det känns som att alla är unga och ganska lika, när jag tänker på det så kanske den här 
grupptillhörigheten är ganska liten, eller stark, och den ändrar form som en amöba. Om 
gruppen är så här lite från början när man är ny så växer nätverket och amöban ändras 
även om startgruppen kanske är de man känner bäst. 

 

Jens säger att han tycker att det nästan är lättare att gå fram och prata med tjejer än med killar 

men tror att beror på hans personlighet. Han tycker inte att man ska vara överdrivet flirtig på 

jobbet men berättar att det finns några ”Accenture-par” på företaget men att han inte är så 

insatt i skvallret.  

7.2.2 Att lyckas på Accenture  
När vi frågar Jens om hur man lyckas på företaget frågar han först om vi med lyckas menar att 

avancera - vilket vi gör - och nämner sedan att ett stort nätverk kan hjälpa en att ta sig upp. 

Han berättar att företaget tidigt betonar vikten av att nätverka och att han ganska tidigt insåg 

vikten av att ha många kontakter, speciellt med mer seniora personer eftersom det är de som 

tillsätter projekt. ”Ju fler man känner som är ansvariga för projekt desto större möjlighet har 

man att själv välja vad man vill jobba med”, säger Jens, som tror att managers och 

projektledare prioriterar att ta med anställda de känner hellre än nya och okända ansikten.  

 
Genom att känna rätt personer kan man påverka vilka projekt man hamnar på, tror Jens, och 

då slutet av ett projekt närmar sig blir det viktigt att höra sig för och ha inblick i vad som är på 

gång. Jens försöker hålla sig uppdaterad om vilka projekt som är på gång genom att prata med 

andra på puben, via e-post eller genom att fråga mer seniora personer på de projekt han 

befinner sig. Jens tycker själv att han är en person som vet mer än andra och vill gärna veta 

vad som är på gång. Via anslagstavlan på intranätet kan anställda få reda på allt från vem som 

just fått barn till när nästa informationsmöte ska hållas. ”Informationsmängden är enorm”, 

säger Jens och berättar att anslagstavlan och e-post är de officiella kommunikationskanalerna.  
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Jens vill i framtiden prova på att jobba inom ett attraktivt affärsområde och har bollat det med 

sin counselor och fått bra tips och råd för hur han ska komma in i lämpliga projekt. Han säger 

att hans counselor är ”lite som en mentor och om man inte har nätverk själv ska den personen 

ta med en i sitt nätverk” och nu när hon vet vad Jens vill ”så håller hon absolut ögon och öron 

öppna, speciellt nu när jag bett henne”, berättar Jens. Han säger att hon kommer att förespråka 

honom och tipsa om intressanta roller.  

7.2.3 Strategiskt nätverkande 
Bra människor att känna är enligt Jens de som är på lite högre nivå. Han berättar att han kan 

vara som en kompis med vissa på fritiden men ha stor respekt för dem på arbetstid. En mer 

senior person har kommit att betyda mycket och har nästan blivit som ”en extra mentor”: 

 

Det slumpar sig så väl att han är ansvarig för just mitt branschområde och där håller han 
automatiskt öronen öppna för min del, gissar jag, så då försöker jag ju snacka med honom 
när jag träffar honom. Fast det gör jag ju dels för att det är kul men även för att pejla av 
om det finns några intressanta roller. 

 

Jens säger att det även är bra att känna mer seniora medarbetare när det kommer till den 

rating, betygsättning, som årligen sker enligt en normalfördelningsskala. Han upplever inte att 

han tävlar med sina medarbetare men vet samtidigt att det är omöjligt för alla att bli partner 

varför det inofficiellt blir något av en tävlan. Man talar inte så mycket om vilken rating man 

får och ”då kulturen är up-or-out så märks det ju ändå vilka det går bra för”, fortsätter Jens.  

 

Det ju klart att om man känner 10 av 15 i den gruppen som sätter betyg och har jobbat 
lika bra eller ungefär lika bra som någon som bara känner två personer i den gruppen som 
sätter betyg så är det svårare för den som känner få att få dem att förespråka [den] … och 
betyget kommer ju att påverka vilken karriär man kan göra. 

 

På frågan om hur många kontakter han har på högre nivåer säger Jens att ”jag skulle inte vilja 

säga att jag har många men jag har ändå ett par stycken”. Jens tror att han har lika många 

kontakter som andra, eller några fler, men han anser att han har en ganska nära relation med 

dessa.  

 

Jag kan ju bara säga vad jag tror men jag har ganska lätt att få en avslappnad relation med 
mer seniora personer, det vet jag inte om alla andra har, de jag väl har kontakt med har 
jag en avslappnad men professionell kontakt med, jag behandlar de som mina mentorer 
men jag kan ändå ge dem en slänga på puben. 
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Jens kollar inte upp vilken rang anställda har men berättar att ”det känns liksom, de har en 

viss pondus och är lite äldre”. ”När någon som är lite äldre kommer in på ett projekt så tar 

man för givet att den personen har en viktig roll”, berättar han. Även om Jens inte anser sig 

vara strategisk i sitt nätverkande antar han att det finns andra som är det: 

 

Man kan ju engagera sig för att det är kul, vilket jag tror att de flesta tycker, och sen kan 
man ju göra det av rent strategiska skäl, vilket jag själv kommer att göra någon dag om 
jag märker att det ger mycket. Tror jag att någon nätverkar strategiskt så känns det väl 
inte helt bra, det blir ju lite som om de försöker manipulera och det känns ju inte helt bra. 
Samtidigt spelar alla efter samma spelregler. 

7.2.4 Att göra sig synlig och ta för sig 
Går man förbi mer betydelsefulla och seniora personer ser man enligt Jens till att stanna och 

växla ett par ord. ”Fast det är ju inte så att jag slänger mig fram i folkhavet och säger ’Hej, här 

är jag!’”, säger Jens och på frågan om Jens är strategisk i sitt nätverkande svarar han ”nja”:  

 

Är jag på en fredagspub så kan jag nog ha en inneboende drivkraft att helst prata med 
någon som jag inte har pratat med tidigare, jag vet att det är värdefullt att ha ett stort 
nätverk på Accenture så därför drar jag mig kanske lite för att prata med de gamla 
kompisarna i startgruppen. 

 

Jens gör sig synlig genom sitt nätverk och säger att man blir uppskattad dels socialt och dels 

för att man arbetat tillsammans med någon som tyckte att man gjorde ett bra jobb. Man kan 

också göra sig synlig genom de många sidoaktiviteter som finns på Accenture. ”Där är den 

där killen som pratade på fredagspuben inför 200 personer och som gjorde ett bra jobb med 

det, han verkar ju bra och trevlig”, berättar Jens och menar att detta indirekt kan påverka 

karriärmöjligheterna eftersom man gör sig ett namn.  

 

Jens upplever inte att tjejer tar för sig lika mycket som killar. Att ta för sig är för Jens att 

”höras, synas, vara nyfiken och kanske våga lite mer. Man ska inte armbåga sig fram, men 

man kan ju våga träda fram”. Genom att frivilligt visa att man vågar tala inför andra och tro 

på sig själv tar man för sig och Jens exemplifierar vidare: ”Om man till exempel sitter på en 

kurs och kursledaren vill ha fram en frivillig så räcker man upp handen […] Att träda fram är 

inte detsamma som att roffa åt sig”, säger han. Att våga träda fram kan vara ett sätt att på 

kortare tid få skinn på näsan, enligt Jens.  
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Om jag ser till min startgrupp så var det ju inte så att tjejerna satt i ett hörn och var tysta 
men det var inte heller så att det var de som tog för sig mest […] Allmänt i det svenska 
företagsklimatet så behöver man mycket skinn på näsan som tjej. 

 

Jens tror att tjejer har större behov av tighta grupper än vad killar har, och att det kan bero på 

att tjejer behöver sitt gäng när de är i minoritet. 

 

Här jobbar tjejer med skinn på näsan men jag tror verkligen att tjejer ändå vill ha någon 
form av gäng att falla tillbaka på och att det kan vara skönt att ha tjejgruppen att falla 
tillbaka på. Jag tror killar kan ha killsnack i blandade grupper. Behovet att snacka kanske 
är större bland tjejer, vad vet jag? 

 

Vi ber Jens beskriva Accentures företagsklimat som han under intervjun benämnt som sunt. 

”De flesta är drivna, vill leverera på tid och jobbar sent om det skulle behövas, men det känns 

ju mer som en grundgrej”, säger Jens och fortsätter med att berätta om hur Accentures 

anställda generellt är ödmjuka, sociala, trevliga och gillar att umgås och bland annat nämner 

Jens med entusiasm den resa till Åre som han ska göra med Accenture i april.  

 

Det är inte så starkt hierarkiskt här, stämningen är informell och vill jag kan jag verkligen 
ta vd:n i armen och sätta honom på en barstol bredvid mig på en företagspub och snacka 
med honom en kvart och han ger mig den tiden, sen kanske jag inte kan räkna med att han 
kan stå och shaka med mig på dansgolvet i en och en halv timme.  

7.3 ANTON - REVISORSASSISTENT PÅ DELOITTE 
Anton är 25 år gammal och jobbar sedan ett och ett halvt år tillbaka som revisorsassistent på 

Deloitte. Vi träffar honom över en lunch på Deloittes huvudkontor i Stockholm för att 

diskutera nätverk och nätverks betydelse för karriären. Anton har bara jobbat ett drygt år och 

är osäker på vad han kan bidra med i intervjun. Han har inte ”gjort karriär” ännu, som han 

uttrycker det, men vi understryker att alla svar är rätt svar och med det påbörjas intervjun. 

7.3.1 Vägen in på Deloitte 
Anton kommer närmast från en av Stockholms högskolor och fick genom högskolans intranät 

en inbjudan till en studentkväll på Deloitte. Han berättar att han aktivt sökte arbete inom 

revisionsbranschen men att han inte hade ”koll på just Deloitte som arbetsgivare”. Väl på 

företagskvällen presenterades nästan uteslutande män, vilket Anton reagerade på: ”Det var 

bara medelålders män i mörk kostym som var där och det ger ju ett lite trist intryck.” Under 

kvällen pratade Anton länge med en av de få kvinnliga representanterna från Deloitte. Hon 

rekommenderade Anton att söka och kontaktade rekryteringsansvarig å hans vägnar. Dagen 

efter kontaktade Anton henne samt rekryteringsansvarig och tackade för en trevlig 
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tillställning, ”man är ju lite företagsam”, säger han. Anton har fortfarande kontakt med 

personen som hjälpte honom in, de jobbar ihop ibland. Han tycker inte att han är skyldig 

henne något för att hon rekommenderade honom. 

7.3.2 Grupper och sociala aktiviteter 
”Det är en extrem gruppindelning här. Vi är som en kull, som en klass, ungefär som i skolan. 

[…] Alla som börjar samtidigt, hänger tillsammans och blir en väldigt tight grupp”, förklarar 

Anton. Han beskriver gruppen som mycket homogen; alla är i ungefär samma ålder och de 

har kommit att bli mer som ett tight kompisgäng än arbetskamrater. Anton berättar vidare att 

de som börjar samtidigt åker på kurser tillsammans och att detta är ett bra sätt att bli förtrolig 

med andra. Anton uppskattar att företaget satsar så mycket på dessa kurser.  

 

Anton beskriver inte sig själv som spindeln i nätet i sina kontakter med andra utan mer som 

en som hänger på när något är på gång. Sin huvudsakliga tillhörighet har han till den ovan 

beskrivna startgruppen och han har inte så mycket kontakt med övriga nivåer. Han berättar att 

Deloitte har försökt ändra på detta genom att exempelvis möblera om på kontoret så att de 

olika nivåerna blandas mer. Detta tycker han är lite jobbigt: ”Man ju vill hänga med dem man 

började med, de är ju mest lika en själv.” Det är enligt Anton inte direkt ”hellivat” att sitta 

tillsammans med seniors och partners: 

 

På assistentnivån är ju alla 25 år och man snackar om vad man gjort i helgen, medan på 
partnernivå är de lite äldre och snackar inte om samma saker. Ju längre man jobbar desto 
mer avslappnat blir det i och för sig att snacka med partners, man slappnar av lite. I 
början vill man ge en så seriös bild av sig själv hela tiden, vilket är ganska jobbigt. Det 
blir ju bättre, men man pratar fortfarande lite mer försiktigt med dem som är över en, de 
har ju visst inflytande. Man är mer på sin vakt vad man säger. 

 

Anton tycker att det ibland kan vara jobbigt att ta kontakt med mer seniora medarbetare, 

speciellt partners. Han berättar att vissa är mer strategiska än andra i sin kontakt med 

exempelvis partner men anser inte själv att han är speciellt strategisk. 

 

De [partners] tar man inte direkt kontakt med om det inte är så att man har något ärende. 
De sitter ju i egna rum och vi sitter i kontorslandskap. Det är inte så att man knackar på 
dörren, och säger tjena-tjena direkt. 

 

Anton lunchar med sin startgrupp eller andra jämnåriga om han har möjlighet. Partners 

lunchar ofta tillsammans och han stöter ibland på dem på de närliggande restaurangerna. 

Anton har själv aldrig frågat om han får följa med: ”eh, ha ha, nej det har jag inte, jag vet inte 
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varför faktiskt men det skulle jag nog aldrig göra, skulle nog inte följa med i alla fall, de är ju 

hyfsat stela”. När projektgruppen är ute hos kund går hela teamet oftast och äter tillsammans, 

det är en större blandning då, menar Anton, men tillägger att det kan bli stelt på grund av 

hierarkin:  

 
Man vill ju inte vara den drivande och snacka alltför mycket. […] Det är ungefär som på 
högstadiet och man gick i sjuan och nian, sjuorna umgås inte med niorna, så är det! Det är 
ju en grymt hierarkisk organisation. Det står liksom i pannan på en vilken nivå man 
tillhör. Det är så enormt tydligt. 

 

Anton går gärna på företagets pubkvällar eller tar en fredagsöl med kompisarna från kontoret. 

Anton beskriver stämningen på företagspubarna som informell och berättar att pubar är bra 

tillfällen att på ett avslappnat sätt få kontakt med till exempel partners. Han berättar även att 

han och de andra killarna i startgruppen brukar ta en öl tillsammans i företagets bastuan-

läggning i anslutning till företagspubarna: 

 

Efter en två tre öl så där så går vi ner till källaren och bastar. Tyvärr blir det ju bara killar 
som hänger på. Det finns ju även en tjejbastu, men de brukar inte gå dit. Tjejerna brukar 
tycka att det är lite tråkigt när vi går ner i bastun. Vi brukar stanna i typ en, två timmar 
och sen går vi upp till puben igen och det är klart att tjejerna tycker att det är lite trist, det 
brukar de säga. Alla kan ju givetvis basta men det finns ju inget intresse från tjejerna. Det 
är ju där [i bastun] man får reda på lite roliga saker, missnöjen som folk har och så. Just 
det missar ju tjejerna men det skvallras ändå rätt friskt överallt i företaget, så de får väl 
reda på det efter ett tag ändå. Det är mestadels de runt 25-30 år som kommer, partners 
kommer inte. 

 

En av anledningarna till att partners inte kommer är att de nog inte skulle uppskatta idén, 

spekulerar Anton. Till bastun kommer bara personer från Antons affärsområde, som han 

beskriver som ett slutet sällskap. Missnöje och annat pratar Anton bara med sin startgrupp 

om, det är inget han delar med anställda på andra nivåer.  

7.3.3 Är det fult att nätverka? 
Anton tycker begreppet nätverk klingar lite illa och beskriver det som ett sätt att ta bort den 

mänskliga kontakten och umgås med folk enbart för egen vinnings skull. På frågan om han är 

strategisk i sina kontakter på företaget svarar Anton att det är en kombination: 

 

Det är ju jäkligt svårt att vara tjenistjenis med någon som man inte tycker om. Samtidigt, 
är det en person som har mycket inflytande är det klart att man lägger på lite extra krut. 
Lite strategisk måste man ju vara. Jag tänker inte så mycket på det [att nätverka] men det 
finns de som gör det och det märks ju. 
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Anton skulle aldrig utnyttja kompisarna i startgruppen för att ta sig fram, dessutom ser han 

ingen karriärfördel i att känna dem eftersom de befinner sig på samma hierarkiska nivå. När 

det kommer till skillnader mellan könen tror Anton att tjejer nätverkar lite annorlunda än 

killar och erkänner att ”man har ju generella fördomar men det vet man ju inte om de 

stämmer. En är ju att tjejer motarbetar varandra, det är ju ganska mycket som pågår under 

ytan”, säger Anton. 

7.3.4 Karriär på företaget 
Anton anser att en anställning på Deloitte kan jämställas med en traineeplats, en sorts 

språngbräda i karriären. Till hösten vill han gärna bli befordrad och få mer ansvar, men har 

inget direkt mål på företaget. Han anser inte att han är den som karriärplanerar och just nu 

trivs han bra med sina kollegor och har väldigt roligt på jobbet.  

 

Avancemang i karriären på Deloitte kan enligt Anton underlättas tack vare bra vitsord från en 

partner eller manager. Han vill gärna vara på god fot med sina överordnade och säger att han 

skulle bli väldigt irriterad om en överordnad som inte gillade honom skulle säga att han inte är 

”tillräckligt bra” för befordran. Han försöker visa för managers och partners att han är 

ambitiös. I en grupp väljer partners, seniorer och managers ut vilka företaget ska satsa på. 

Anton menar att det är väldigt tydligt vilka det satsas på och enligt honom är det de som är 

duktiga och som har bra kontakt med partners:  

 

Det är klart man tänker lite strategiskt i företaget. Det finns vissa personer som har ett 
större inflytande över en än andra, de vet man vilka de är. Det är personer som det märks 
att det satsas på från företagets sida och som har inflytande på företaget. Det märks 
väldigt tydligt vilka det satsas på. De ska gärna tycka att man gör ett bra jobb och väljer 
man mellan två uppdrag så kanske man tar ett tillsammans med en sådan person för att 
visa vad man kan. Det kan ju vara bra i utvärderingsprocessen senare. […] Man gör sig 
synlig genom att göra ett bra jobb.  

 

Anton uppfattar att kulturen är sådan att övertid hör till. Enligt honom anses anställda som går 

hem redan klockan fem ha för lite att göra, samtidigt som det inte ligger prestige att jobba en 

söndag: 

  

Har jag jobbat över en hel helg så säger jag det, man vill ju gärna få lite peppning. Det ger 
ingen direkt prestige, men det är klart att jag säger till om jag har ansträngt mig extra, 
annars är det ju ingen mening.  
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Anton tror att man kan få stor hjälp i karriären genom att komma in på rätt uppdrag, genom 

att få ta mer ansvar i arbetet och visa att man är duktig. Personliga kontakter är sannolikt till 

hjälp, men det finns formaliserade utvärderingar och underlag för hur befordran går till. Enligt 

Anton går det dock inte alltid till på det sättet: 

 

Vi har ju egentligen extremt formaliserade utvärderingar, de här amerikanska där man 
fyller i ett formulär och så ska man utvärderas på femtielva olika punkter. Sen blir man en 
punkt på ett streck och så utvärderar de från det. Men jag tror ändå inte att det riktigt 
funkar så alltid. Det har i vissa fall visat sig att beslut och utvärdering inte riktigt är 
förenliga. 

 

Anton berättar att det har hänt att en person fått lägre betyg än vad ansvarig manager satt bara 

för att en partner inte gillade personen. Sådant anser Anton är upprörande och han hoppas att 

det kommer att försvinna om systemet förenklas. 

7.3.5 Intranätet - till både gagn och förtret 
Anton berättar att information om projekt och dylikt finns på Deloittes intranät. En stor del av 

informationen sprids däremot informellt på kontoret, och ofta under kvällstid: 

 

Det är ju ganska mycket snack när man sitter sent på kvällarna och så, det är då man får 
höra skvallret. Då blir det ett sorts mellanting mellan jobb och häng och det är väl då den 
typen av information byts. Det är ju mest egentligen assistenter och seniors som sitter 
mest, så det blir väl de. Kommer man in på en söndag är det ganska fullt då också.  

 

Han tror att det kan vara svårt att ta del av den här informationen om man till exempel har 

barn och inte kan jobba sent. Anton tror vidare att det kan vara svårt att jobba på Deloitte som 

mamma.  

 
Anton berättar att det finns ett speciellt kvinnonätverk på företaget, något han tycker är 

mycket bra. Han säger dock att han och hans manliga kollegor inte får gå på de aktiviteterna 

som anordnas i nätverket och menar att det känns lite konstigt eftersom även de manliga 

anställda får e-post om de aktiviteter nätverket har. Han berättar att det cirkulerat en del 

”grabbiga mail” om tjejernas program men vill inte närmare gå in på vad dessa meddelanden 

innehöll ”men ni kan ju tänka själv”, säger han skämtsamt. 

7.4 KRISTINA - REVISORSASSISTENT PÅ DELOITTE 
Kristina är 26 år gammal och arbetar på Deloitte sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon 

berättar att hon redan på Stockholms Universitet visste att hon ville bli revisor och engagerade 
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sig där i Kontroll- och Revisionsekonomerna som anordnade företagskvällar och events 

tillsammans med de större revisionsbyråerna. I Kontroll- och Revisionsekonomerna var hon 

kontaktperson för ett revisionsbolag och Deloitte var sponsor för föreningen. ”Jag började 

med det här ungefär ett och ett halvt år innan jag var klar och gick på alla grejer och företags-

presentationer och sådant som anordnades”, berättar hon. Kristina tror att hennes engagemang 

haft betydelse för att hon fick anställning på Deloitte. 

  

Samtidigt som Kristina skickade iväg sin ansökan kontaktade hon studentrepresentanten på 

Deloitte som hon lärt känna via sitt engagemang i Kontroll- och Revisionsekonomerna och 

genom Nova100, och berättade att hon skickat in sin ansökan. Hon vet inte exakt vad 

studentrepresentanten gjorde för att hjälpa henne:  

 

Det kan ju hända att han gjorde ingenting och så går jag runt och tror att jag har honom 
att tacka för att jag fick jobb. […] Man behöver en liten ticket för komma på intervju, 
man behöver hjälp att få dem som anställer att plocka ut ens cv ur högen. 
 

Just detta att ha en kontaktperson på företaget tror Kristina är mycket viktigt:  

 

Nu när jag själv går ut på arbetsmarknadsdagar är det alltid det jag säger. När du skickar 
iväg din ansökan så måste du lyfta på telefonen, skicka ett mail eller vad som helst för att 
flagga för att nu har jag skickat min ansökan så plocka ut den ur högen. 

 

Kristina menar att det man kan göra för att hjälpa någon in på företaget är att presentera 

kandidaten för rätt anställd, sedan är det upp till personen att marknadsföra sig själv. Kristina 

tror att hon har hjälpt en person att komma in på Deloitte genom att presentera henne för 

företagets studentrepresentant. Kristina skulle inte rekommendera vem som helst, men denna 

person vet hon har varit engagerad i olika föreningar, hon är driftig och ambitiös. Kristina har 

även rekommenderat en av sina bästa vänner: ”Där kunde jag verkligen säga att hon är pålitlig 

och jätteduktig […] och där har jag uttryckligen bett studentrepresentanten att plocka ut 

ansökan och hennes cv ”, berättar Kristina.  

7.4.1 Kristina om grupperna på Deloitte 
Kristina tror att man under de första åren förmodligen umgås mest med dem som började 

samtidigt. Hon har bra kontakt med sin startgrupp och berättar att de umgås både på arbetet 

och privat: ”Vi håller kontakt genom att gå ut och äta middag och så har vi varit på fest hos X 

och så tar vi en fredagsöl ibland och så.” Till en början umgicks Kristina bara med 
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startgruppen, men gruppen har med tiden vuxit och omfattar nu även en del andra anställda. 

Enligt Kristina är gruppen homogen med avseende på ålder, ”alla kommer nästan direkt från 

universitetet”, och startgruppen räknas man till under hela tiden som anställd. 

 

Samtidigt med Kristina började fyra andra tjejer i samma ålder som hon fortfarande har bra 

kontakt med. De brukar försöka träffas och ha tjejmiddagar ibland och då faller det sig 

naturligt att prata om jobbet: ”Det händer väldigt mycket spännande saker på det här 

företaget.” När hon går på företagspuben är hon fokuserad på att ha kul: ”Då är jag mer i min 

egen värld, jag dricker min öl och har trevligt.” Kristina berättar att även killarna träffas 

tillsammans och att de till exempel bastar i anslutning till företagspubarna ibland. 

 
Kristina tycker inte själv att hon har någon speciell bästis på företaget utan beskriver sig som 

en person som hänger lite med alla. Om hon sitter på kontoret när det närmar sig lunch reser 

hon sig bara upp och kollar om någon vill följa med eller skickar e-post till någon angående 

en lunchträff. Kristina beskriver sig själv som en person som känner ganska många på 

företaget och hon håller kontakten via e-post och genom att äta lunch med olika anställda, 

främst andra assistenter och seniors.  

7.4.2 Kristina om att nätverka 
Kristina förstår vikten av nätverk men tycker att begreppet är lite uttjatat. Själv tycker hon om 

att prata och träffa nya människor, speciellt ute som studentrepresentant, och brukar 

understryka vikten av kontakter när hon träffar studenter. Kristina är med i nätverket Nova100 

som hon rekommenderar alla att söka sig till om så bara för att det ger en möjlighet att 

komma på intervju.  

 

Kristina brukar gå på de sociala aktiviteter som anordnas av Deloitte och berättar att det bland 

annat anordnas pubkväll ungefär varannan månad, och en del större fester och resor. När hon 

besöker dessa evenemang brukar hon prata med dem i sin startgrupp och dem hon jobbat med 

i tidigare projekt. På tillställningarna kommer oftast hennes chef fram till henne och pratar. 

Kristina försöker själv prata med mer seniora personer på puben:  

 

Min chef kommer till exempel alltid fram till mig för att prata och fråga hur det är om vi 
är på en pub eller liknande, det har hon alltid gjort. Det är himla gulligt, hon har bra koll 
på sin avdelning och kör nog laget runt och hälsar på sina anställda. Jag brukar ha den 
inställningen att jag ska försöka prata med andra på de här tillställningarna, för i vanliga 
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fall när man sitter på kontoret och så går man oftast och lunchar tillsammans med de man 
sitter bredvid eller med de man började med.  

 

Kristina är inte med i någon av de aktiviteter som arrangeras utanför arbetstid men berättar att 

hon är lite intresserad av att gå med i konstföreningen. I april ska hon följa med på Deloittes 

skidresa till Riksgränsen, men det var först när hon hörde att en annan tjej skulle med som 

hon bestämde sig, ”så man har någon att bo med”. Kristina vill gärna delta i de aktiviteter som 

Deloittes kvinnliga nätverk anordnar men erkänner att hon aldrig lyckats anmäla sig i tid.  

7.4.3 Att göra karriär på Deloitte 
För att lyckas på företaget ska man som anställd vara duktig, ambitiös och visa framfötterna, 

”men det är väl som på alla andra företag” säger Kristina. Hon menar att man ibland måste 

säga nej, vilket kan vara väldigt jobbigt. Kristina berättar vidare att hennes mål är att komma 

uppåt i organisationen, men betonar att hon inte är beredd att göra det till vilket pris som 

helst:  

  
Det är okej att jobba mycket om man ser slutet på det. Det här året har det känts som att 
det har varit lite högsäsong året runt och det är många som jobbat länge inom branschen 
som säger att ”vart tog det där med att revisorer hade 10 veckors sommarlov vägen?” 

 

Kristina jobbar vanligtvis runt 50 timmar i veckan, bland annat några timmar på söndagar: 

”Jag går in kanske fyra timmar och förbereder lite och avslutar saker. Jag gör det mer för att 

hålla lite koll på läget.” Vidare berättar Kristina att det alltid är någon kvar när hon lämnar 

kontoret på kvällen. Hon tror inte att det här med att jobba kväll bara handlar om att vara 

ambitiös, för alla är nog ambitiösa, men vissa har mer att göra än andra. Det är vanligt att 

tjejer tittar igenom sitt arbete en extra gång, tror Kristina. Kanske kan det bero på att tjejer 

inte har lika bra självförtroende som killar, funderar hon vidare. Kristina berättar att löne-

sättningen är individuell och att hårt arbete förhoppningsvis ska återspegla sig i lönen och 

bedömningen: ”Målet är ju att det ska avspegla sig i det arbete du har gjort, att det är ett bra 

arbete du lämnar ifrån dig och att det är lite ordning och struktur i det du lämnar ifrån dig.” 

 

När diskussionen kommer in på kvinnor och karriär på Deloitte menar Kristina att de tjejer 

som varit hemma med barn kan ha det svårt att komma tillbaka eftersom man kommer efter 

de andra när man varit hemma. Hon berättar att hon har en kvinnlig chef med barn som 

kommit att bli lite av en förebild: 
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Hon är kvinna och chef och har två små barn, och hon hinner gå och träna. Jag förstår inte 
hur hon hinner, men hon jobbar heltid och är dessutom avdelningschef, så hon har ju att 
göra. Frågan är ju hur många som orkar med hennes tempo och vara här klockan 5 på 
morgonen, hon jobbar ju heltid och ibland måste hon ju gå och hämta barnen klockan tre, 
så att det kan ju komma ett mail klockan halv sex. 

7.4.4 Utvärderingar är en del av karriären 
Kristina kände ingen på Deloitte när hon började och hon har funderat på huruvida detta kan 

påverka hennes utvärderingar i framtiden. Hon berättar att det till exempel finns ett stort gäng 

från Uppsala Universitet som nu sitter och utvärderar varandra och ”då får man ju anta att 

man utvärderar varandra på ett väldigt professionellt sätt för annars blir det ju jobbigt att gå 

runt och tro annat” säger hon. Kristina tror att en senior gör en mer utförlig granskning än en 

manager eftersom hon tror att managers kan vara lite trött på utvärderingar efter alla år.  

 

Det har väldigt mycket att göra med vilken nivå den som utvärderar dig sitter på. 
[Befinner sig utvärderaren på] en högre nivå blir det väldigt mycket så att assistenten 
uppfyller förväntningarna och så lägger de inte ner hela sin själ i utvärderingen. Men om 
det är någon som bara är snäppet högre än en själv så ger de mer detaljerade 
utvärderingar för att de vet att det är viktigt.  

 
 
Kristina har själv aldrig umgåtts privat med en person som utvärderat henne men tror att det 

kan hända att en utvärderare anstränger sig mer för att hjälpa en person han eller hon tycker 

om. På så sätt kanske utvärderingarna blir lite missvisande. Dessutom kanske seniorn lyfter 

fram en lite mer eftersom de precis varit där [på samma hierarkiska nivå] och vet att det är 

viktigt. 

7.4.5 Att få bra projekt och jobba med ”rätt” chef 
Kristina tycker att alla uppdrag ska prioriteras lika och själv tar hon tag i det som är mest 

brådskande när hon måste prioritera. Hon vet att de finns de uppdrag som anses vara ”bättre” 

än andra och tror att det finns de som tänker mer strategiskt på företaget för att komma med i 

rätt projekt. Själv tänker Kristina inte så: ”Jag har aldrig tänkt så, man struntar ju inte i någon 

för att man tycker att det inte ger en något.” 

 

Kristina berättar att hon just nu har jobbat åt samma person i 10 veckor vilket hon tycker är 

”strålande bra” eftersom hon gillar hur den managern jobbar. Det finns en metodik och 

arbetssättet ska vara enhetligt, men samtidigt individualiseras arbetssättet beroende på vem 

som är ansvarig. Kristina har inget problem med att kontakta en manager som är på ett 
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intressant projekt och fråga om hon kan hjälpa till. När hon arbetar åt en partner blir hon 

motiverad att göra ett riktigt bra jobb och lägger ner mycket tid på det. 

7.4.6 Kristina om tjejer och karriär 
Kristina tror att killar har lättare att släppa ifrån sig saker och att de inte uppfattar det som att 

välden rasar samman om det blir lite fel ibland. Hon tror att tjejer är mer noggranna ”och 

kanske läser igenom mailet en extra gång innan de trycker på send bara för att vara säkra på 

att det inte står fel”, säger hon. Kristina tror att de tjejer som varit hemma med barn kan ha det 

svårt att komma tillbaka eftersom man kommer efter de andra när man varit hemma. Kristina 

avslutar intervjun med att berätta att hon har en kvinnlig chef med barn som kommit att bli 

lite av en förebild och Kristina säger: 

 

Hon är kvinna och chef och har två små barn, och hon hinner gå och träna. Jag förstår inte 
hur hon hinner, men hon jobbar heltid och är dessutom avdelningschef, så hon har ju att 
göra. Frågan är ju hur många som orkar med hennes tempo och vara här klockan 5 på 
morgonen, hon jobbar ju heltid och ibland måste hon ju gå och hämta barnen klockan tre, 
så att det kan ju komma ett mail klockan halv sex. 
 
 

Detta var det sista citatet som vi ämnar avsluta det empiriska materialet med. Vi har 

inledningsvis presenterat resonemang och åsikter om hur karriären går till på respektive 

företag från två personer på toppnivå och från företagens personalchefer. I de två avslutande 

kapitlen har vi presenterat sju personers berättelser om hur de uppfattar nätverk och karriär på 

respektive karriärnivå. I kommande kapitel knyts denna empiri samman med materialet från 

kapitel fyra samt bakgrunden, och där särskilt intervjuerna med nätverksgrundarna Fredrik 

Andersson och Margareta Neld. 
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8 VÄLSKRÄDDAT - KARRIÄRMODELLER OCH                                           
NÄTVERK SOM HÅLLER FORMEN 

I DETTA KAPITEL KNYTS DE EMPIRISKA materialen samman med den teoretiska referensramen. 

Vi vill börja med att påminna om studiens problemfrågor och syfte som stöd för läsaren: 

 

Vilken inverkan har företagens karriärmodeller för avancemang för medarbetare i 

allmänhet och kvinnor i synnerhet? 

Vilken betydelse tillskrivs personliga kontakter för rekrytering och befordran och skiljer 

sig denna betydelse beroende på var i karriären individen befinner sig? 

 

Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv förklara hur nätverk och meritokratiska 

karriärmodeller påverkar karriären. Vi vill även undersöka i vilken utsträckning den 

meritokratiska kontexten lämnar utrymme för andra krafter än könsordningen. Därmed vill vi 

undersöka hur pass applicerbara rådande teorier kring könsordning är i den aktuella 

kontexten.  

 

Analysen är uppdelad i två delar där den första delen (8.1 till 8.4) presenteras i 

karriärkronologisk ordning efter en kort inledning om karriärmodellerna. I denna empirinära 

del diskuteras ett antal omständigheter vi identifierat som centrala inslag i karriären på 

företagen för på så sätt besvara de två problemfrågorna. Mer specifikt kommer resonemangen 

att kretsa kring rekrytering, identifiering, projektbemanning och utvärdering, det vill säga 

några av de viktiga formella inslagen i karriärmodellerna för att besvara den första frågan. 

Parallellt förs en diskussion kring vilken betydelse bland annat personliga kontakter och 

synlighet har för kvinnors och mäns framgång i olika stadier av karriären. Detta för att söka 

besvara fråga nummer två. I den andra delen av analysen (8.5) förs en mer teoretisk 

diskussion ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv kring konstruktionen av genus 

inom företagen i syfte att undersöka hur pass applicerbara rådande teorier kring könsordning 

är i den aktuella kontexten. 

8.1 EN MERITOKRATISK KARRIÄRMODELL 
Enligt Alvesson och Billing (1999) finns fyra ståndpunkter att anta i synen på kvinnor i 

organisationer. Vi har identifierat både Accenture och Deloitte som två företag med en syn på 

användningen av arbetskraft som ligger i linje med det meritokratiska perspektivet, det vill 



 

 
 

- 95 -

säga att de ser rationellt på användningen av kvinnor i organisationer och motverkar krafter 

som hindrar fullt utnyttjande av mänskliga resurser. Medarbetarna hålls av företagen fram 

som deras främsta resurs, varför denna attityd väcker föga förvåning. Meritokratin gör sig 

gällande framför allt i karriärmodellerna som väldigt tydligt bygger på prestation; redan i 

rekryteringsprocessen krävs extraordinära meriter för att komma på intervju. Vidare har vi sett 

att prestation, som av samtliga respondenter lyfts fram som den enskilt viktigaste faktorn för 

framgång, och utvärdering av densamma följer de anställda genom hela karriären på 

företagen. 

 

Prestationen utvärderas enligt tydligt formulerade kriterier där olika aspekter av individens 

arbete betygsätts. Samtidigt framgår att prestation och leverans är en grundförutsättning, ett 

”hygienkrav”, för befordran. I Accenture framstår detta krav som extra tydligt då normal-

fördelning av betygen tillämpas. Vi ser att båda företagen har en hierarkisk uppbyggnad 

gällande karriärstruktur vilket ger vid handen att alla inte kan befordras till nästa nivå. 

Respondenterna på toppnivån på båda företagen anser att utvärdering och kriterier är 

objektiva och bidrar till transparens i befordringsprocessen.  

 

Tillsättning av individer till projekt, den så kallade staffingen, är en stor del av karriär-

modellerna i företagen. För att individen ska kunna tillägna sig relevant erfarenhet blir det 

viktigt att få möjlighet att arbeta i utvecklande projekt. Av den anledningen är det viktigt att 

se över hur bemanningen går till. Det formella sättet att tillsätta projektroller i de båda 

företagen sker via utarbetade rutiner där den anställdes profil matchas till lediga projekt. 

Genom att utgå från den anställdes kompetens tas inte hänsyn till klass, kön, religion, etnicitet 

eller ras. Då de anställdas lämplighet inför varje projekt sägs bedömas utifrån meriter och 

betyg anser vi att företagens ambition i detta avseende är tydligt meritokratisk. 

 

Båda företagen är enligt ovanstående uttalat meritokratiska beträffande synen på hur de 

anställda förväntas avancera. Vi tror att detta stämmer såtillvida att karriärmodellen utgör en 

jämlik grundstruktur för de anställda att förhålla sig till. Samtidigt ser vi att de formella 

inslagen i modellen endast utgör en bas vid befordran, varför vi nedan ämnar utvidga 

diskussionen till att även innefatta vad som utöver nedtecknade krav anses ha betydelse för 

framgång. Vi börjar där de anställda startar: vid anställningen.  
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8.2 STEG ETT - ATT PASSERA NÅLSÖGAT OCH REKRYTERAS 
Rekryteringsförfarandet i båda företagen är standardiserat och alla kandidater, man som 

kvinna, söker samma väg. Kvinnorna i studien har medvetet sökt sig till företagen, som båda 

skyltar med att de anställda erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och möjligheter till en bra 

karriär. Göransson (2004) lyfter fram uppfattningen om kvinnors ovilja till karriär som ett 

karriärhinder för kvinnor. Vi tror att då kvinnorna aktivt sökt sig till dessa karriärfokuserade 

företag kan vi sluta oss till att de har höga ambitioner på sin yrkesmässiga utveckling redan i 

detta tidiga skede. Vi menar att de karriärhinder Göransson tar upp inte är relevanta vid 

rekryteringen av kvinnor till Accenture och Deloitte, varför eventuell upplevd särbehandling 

av kvinnor vid anställningen inte kan hänföras till uppfattningar om kvinnors ovilja till 

karriär.  

 

Att kvinnor generellt är sämre på att använda sig av kontakter för att ta sig in på den första 

arbetsplatsen är något Ensel (1979 i Wegener 1991) observerat. Även Fredrik Andersson och 

Margareta Neld framhåller att kvinnor generellt är sämre på att nätverka än män och att det är 

något de behöver lära sig. Förmågan att nätverka är viktig i konsultföretag, hävdar Blomqvist 

(1995), och vi menar att denna förmåga eftersöks redan i rekryteringsförfarandet, tillsammans 

med ledaregenskaper, rätt attityd och driv. Den arbetssökande kan visa prov på denna talang 

redan vid rekryteringen, vilket vi sett att samtliga kvinnliga respondenter gjort. Vi hävdar att 

genom att utnyttja de kontakter den arbetssökande har och på så vis visa sitt inre driv och 

företagsamhet kan denne lättare synliggöra sig för företagen och öka sina chanser för att 

komma på intervju.  

 

Även om alla respondenter betonat det faktum att deras meriter varit avgörande, framhävs 

även vikten av att synliggöra den egna ansökan. Samtliga nyanställda och de respondenter 

som befinner sig på mellannivå, har satt sig i kontakt med någon anställd då de sökte jobbet. 

Respondenterna berättar att man med hjälp av kontakter kan få råd om hur en ansökan bäst 

formuleras, vad som kan komma på intervjun eller helt enkelt ett plus i kanten som kan bli 

avgörande. Vidare framgår att informationen kan vara avgörande för om den arbetssökande 

vill ta jobbet. Vi tror alltså att personen, förutom att få hjälp med jobbsökandet, även ges en 

inblick i företagskultur och arbetsmetoder genom de personliga kontakterna på företagen och 

får en känsla för om han eller hon passar in. Vi hävdar att nätverket på så sätt fungerar som en 

första instans för att se om den arbetssökande kan identifiera sig med företagets värderingar 
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och kultur. Personliga kontakter kommer således att fungera som det som Fredrik Andersson 

och Margareta Neld kallar för omvärldsbevakning, alltså att den tillgängliga informationen 

ökar genom att ha många kontakter. 

 

Båda företagen har tydligt formulerade erbjudanden som innefattar personlig utveckling och 

goda karriärmöjligheter i en utstakad karriärmodell, som bygger på formell och rutinmässig 

utvärdering. Fredrik Andersson menar att kvinnor har svårare än män att formulera personliga 

mål och att detta fungerar hindrande för dem i yrkeslivet. Vi hävdar att den tydliga strukturen 

i karriärmodellen och de inbyggda mål som finns, det vill säga att avancera till nästa nivå 

genom att uppnå ett antal uppställda kriterier, underlättar för de anställda. Vi menar att 

osäkerhet reduceras och att detta är särskilt förmånligt för kvinnor under förutsättningen att de 

de facto har svårare att artikulera sina egna mål. Vidare vill vi poängtera att kriterierna torde 

underlätta inte bara för den anställde, utan även för den överordnade samt mentorn, vilka har 

att utvärdera, befordra och guida individen i fråga. Sammantaget tror vi att karriärmodellens 

tydliga struktur stödjer anställda och i synnerhet kvinnor, och även underlättar utvärderarens 

och mentorns roll. 

 

Cockburn (1991 i Wahl 1992a) resonerar kring de strukturella hinder; strukturer, processer 

och regler, som fungerar hindrande för jämställdhet. Vi tror att företagens tydliga erbjudande 

ger den sökande en chans att få en bild av företagens processer och regler. Då de strukturella 

hindren är outtalade kan organisationens formella utformning ge individen en inblick i 

förhållandena. De kulturella hinder Boschini (2004) nämner, som bland annat uppfattningen 

att kvinnor inte vill göra karriär, har föga relevans för de sökande till företagen, hävdar vi. Hit 

kommer nämligen kvinnor och män som attraherats av erbjudandet och som har ambitionen 

att avancera i karriären. Vi anser att de individer som söker sig till dessa företag har kollektiva 

erfarenhetsbilder kring manligt och kvinnligt som är relativt jämställda varför de kulturella 

hindren, i enlighet med Cockburns (1991 i Wahl 1992a) resonemang, är små.  

 

Även Wahl (1999) menar att kvinnor anses sakna vilja, kompetens, självförtroende och rätt 

ledaregenskaper. Myten som Wahl presenterar delar vi upp i två delar där vi menar att 

individen själv kan påverka vilja och självförtroende medan kompetens och ledaregenskaper 

snarare avgörs av rekryteraren. När det gäller självförtroende anser vi att det finns 

individuella skillnader i hur pass framåt och säker en person framstår men vi hävdar att de 

kvinnor och män som söker tjänst på Accenture eller Deloitte har ett visst mått självsäkerhet. 
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Gällande huruvida den sökande anses ha kompetens kan detta till viss del regleras genom 

förutbestämda rekryteringskriterier. Hur dessa kriterier har utformats är påverkat av en 

föreställning om vad som anses vara kompetens. Vad som ses som ledaregenskaper hävdar vi 

är en subjektiv bedömning som utgår från betraktaren, det vill säga rekryteraren. Vi kan inom 

ramen för vår studie inte uttala oss om hur det förhåller sig på fallföretagen med avseende på 

just detta men vi konstaterar att det är viktigt att myten om att kvinnor inte har rätt ledar-

egenskaper inte finns hos rekryterarna. Vi tror sålunda att de kvinnor som söker sig till 

företagen är självsäkra och har en tydlig karriärambition, varför myter om att så inte skulle 

vara fallet inte borde vara relevanta i sammanhanget. Däremot är det viktigt att myten om att 

kvinnor skulle ha fel kompetens och ledaregenskaper inte är gällande hos rekryterarna, vilket 

diskuteras vidare nedan. 

8.2.1 Rätt kompetens 
Enligt SOU (1998:6) är det vanligt att hjälpa fram personer i karriären som besitter 

egenskaper som liknar de egna. SOU-rapporten visar, i samklang med Elvin-Novak och 

Thomsson (2004), att män lättare känner igen kompetens hos män eftersom den är paketerad 

på samma sätt som den egna. Att hjälpa någon fram på detta sätt fungerar enligt SOU 

(1998:6) även som en bekräftelse av de egna egenskaperna. Vi drar av detta slutsatsen att 

personer, genom att välja att hjälpa likartade personer, bidrar till att skapa en homogenitet i 

företaget. I det empiriska materialet framkommer överlag att rekommendationer är ganska 

vanligt förekommande. Vi tror att anställda på företag som till övervägande del anställer 

nyutexaminerade akademiker i stor utsträckning kan rekommendera kandidater från det egna 

kontaktnätet från studietiden. Vi ser exempelvis att Kajsa, som är jurist och kom in på 

Deloitte efter många år på Andersen, inte har rekommenderat någon in i företaget. Även om 

vi inte vill dra några definitiva slutsatser baserat på det pekar materialet mot att anställda på 

de lägre nivåerna, de som fortfarande kanske står med en halv fot på universitetet, rekom-

menderar in nyanställda. I samband med att de nyanställda beskriver startgruppen som 

homogen drar vi slutsatsen att nyanställda rekommenderar personer som liknar dem själva, 

vilket leder till homogenitet.  

 

Men vilka rekommenderas, och kan könstillhörighet ha någon inverkan på vem som anses 

besitta rätt kompetens, driv och ledaregenskaper? Då män ofta befinner sig på högre 

hierarkiska positioner kommer deras syn på kompetens att återspeglas i vilka som hjälps fram 

i karriären. Hirdman (1998 i Abrahamsson 2004) beskriver hierarkisering som att det som är 
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manligt värderas högre än det som är kvinnligt och att mäns egenskaper fungerar normerande 

inom organisationen. Just det faktum att det existerar föreställningar kring vilka egenskaper 

som är manliga respektive kvinnliga är enligt Holm (1993 i Johansson 2001) den främsta 

anledningen till att den nuvarande könsordningen i en kontext försvaras. Vi anser dock att ett 

meritokratiskt tankesätt kring ovanstående resonemang skulle innebära att kompetens känns 

igen oavsett bärarens kön. De egenskaper som anses vara de ”rätta” torde då inte vara 

könsmärkta, utan vara egenskaper som helt enkelt leder till framgång. Det meritokratiska 

tankesättet bygger enligt Alvesson och Billing (1999) på att egenskaper som är främjande för 

effektiviteten blir normerande oavsett vem som besitter dem. Detta skulle resultera i att den 

mest lämpade individen får karriärhjälp och rekommendationer. Resonemanget ovan kring 

Elvin-Nowaks och Thomssons (2004) tes om att kompetens känns igen om den är förpackad 

som den egna skulle då, i ett meritokratiskt perspektiv, resultera i att redan anställda rekom-

menderar personer oavsett kön.  

 

På Accenture arbetar man inom rekryteringen dessutom proaktivt med att öka andelen 

kvinnor i organisationen genom exempelvis riktade satsningar mot kvinnor på universitet för 

att locka fler kvinnor att söka sig till företaget. Hirdman (1998 i Abrahamsson 2004) hävdar 

att ökad anställning av kvinnor inom ett område kan leda till en sänkning av ett yrkes status, 

en form av hierarkisering. Vi tror att det förvisso kan finnas individer på företaget som kan 

tänkas ha den uppfattningen men att dessa är få. Företagets tydliga screeningprocess med 

tyngdpunkt på meriter tror vi fungerar som en garanti för att kompetent arbetskraft tas in på 

företaget. I den mån de anställda har förtroende för att rekryteringen fungerar i enlighet med 

den meritokratiska ambitionen tror vi sålunda inte att hierarkisering bör förekomma på 

Accenture. 

8.2.2 Att hitta varandra 
Kontakterna på företaget, och den kunskap om företaget som erhållits via dessa, har visat sig 

påverka huruvida några av respondenterna accepterat jobberbjudandet. Bland annat anger en 

av respondenterna Accentures image som något hon identifierade sig med. Genom 

nätverkskontakterna menar vi att den sökande kan få en fördjupad bild av företaget, ett viktigt 

komplement till företagets egen marknadsföring, som innefattar mer subtila värderingar och 

kultur; helt enkelt hur det är och vilka som jobbar där. Vi hävdar att det är viktigt att känna att 

man skulle kunna passa in på företaget för att ta anställning, särskilt som företagen i studien 

båda har stark företagskultur. Svedberg (2003) påstår att sociala nätverk och grupptillhörighet 
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är en förutsättning för välbefinnande och enligt Viks (2001) resonemang om 

organisationsspecifik identitet, avgörs identifikationen av det som är centralt, distinkt och 

långvarigt inom organisationen. Även Fredrik på Nova100 anser att företagen borde vara mer 

noggranna med att individens mål och vision stämmer överens med organisationens mål för 

att parterna ska kunna ”springa länge tillsammans”. Vi menar således att man för att trivas på 

jobbet också bör tillhöra en grupp som man har något gemensamt med, det vill säga identi-

fierar sig med. Vid beslutet om att ta anställning eller inte kan det då hävdas att detta är en 

viktig faktor. Vidare, för att känna att man passar in, bör den sökande avgöra om de egna 

målen är kongruenta med organisationens eller att man accepterar det kontrakt där prestation 

byts mot leverans. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att det gemensamt för respondenterna är att de på ett eller annat 

sätt använt sig av kontakter på företaget vid ansökningsprocessen, men samtidigt framhåller 

att anställning skett på grundval av formella meriter. Vi ser att det faktum att personerna varit 

aktiva redan vid rekryteringen signalerar att de besitter en förmåga att nyttja kontakter, vilket 

är en viktig talang för de anställda på företagen och även något som premieras vid rekryte-

ringen. Att kvinnor skulle vara förfördelade vid antingen rekrytering eller rekommendation 

inifrån företaget håller vi för högst osannolikt. Detta grundar vi på att det finns ett förtroende 

för rekryteringsförfarandet samt att personer som rekommenderar andra gör så i de fall 

personen besitter egenskaper liknande de egna. I meritokratisk anda torde personer som har 

lämpliga egenskaper rekommenderas oavsett kön. Vidare menar vi att nyttjandet av person-

kontakter vid beslut om accepterande av jobberbjudande är viktigt för att den sökande ska få 

inblick i företagskulturen och på så sätt avgöra om han eller hon skulle passa in och trivas. 

8.3 DE FÖRSTA ÅREN - MÖNSTERPASSNING TILL KARRIÄRMODELLEN 

8.3.1 Utbildning 
I de utbildningar som ges i det initiala skedet av individens karriär får denne inblick i 

företagens värderingar, principer och arbetsmetoder, och får en bild av organisationskulturen. 

Organisationerna kommunicerar via introduktionsutbildningen förväntningar och önskvärt 

beteende samt hur rollen som anställd ska axlas för att på så sätt kvalitetssäkra sina anställda. 

Alvesson och Kärreman (2004) presenterar ett socioideologiskt styrsätt, som kännetecknas av 

att företag söker skapa en likformighet och ett normerande i värderingar, känslor och 

identiteter. Genom att skapa en norm av den ideale anställde kan företag således styra de 
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anställda mot önskvärda beteenden och värderingar. Vi tolkar de initiala utbildningarna i 

företagen som verktyg för att söka skapa en gemensam bild av hur rollen som anställd ska tas 

genom att fastställa normer. Genom att skapa en föreställning kring vad som är acceptabelt 

och normerande inom organisationen kan företaget utöva makt över individen. Med en stark 

norm blir avvikande och icke önskvärt beteende tydligt. Vi har identifierat startgruppen som 

en av de faktorer, utöver introduktionsutbildningen, som företagen kan använda för att styra 

den nyanställdes beteende.  

8.3.2 Startgrupp, mentorsgrupp och projektgrupp 
I båda företagen erbjuds de flesta anställda en startgrupp som bidrar till att starka band mellan 

de nyanställda skapas. Startgrupperna beskrivs av respondenterna på alla nivåer som tighta, 

homogena grupper att ty sig till i början av karriären. Överlag har vi fått uppfattningen om att 

kontakten med startgruppen är stark genom hela karriären och vi har delvis tolkat 

startgruppen som en tidig bas för individen att identifiera sig med. Svedberg (2003) menar att 

individens identitet formas i interaktionen med andra människor och Tajfel (1972 i Alvesson 

och Kärreman 2004) menar att det emotionella värde som individen tillskriver en 

grupptillhörighet skapar en social identitet. Denna sociala identitet bidrar enligt Vik (2001) 

till känslan av tillhörighet, trygghet och en vi-känsla och Svedberg (2003) framhåller att 

känslor som tillhörighet och trygghet samt sociala nätverk är en förutsättning för 

välbefinnande.  

 

Social identitet, som erhålls via identifikation, handlar vidare om att individer tenderar att 

klassificera sig själva och andra i sociala kategorier vilket leder till osäkerhetsreducering, 

menar Alvesson och Kärreman (2004). Vi tolkar startgruppen som en arena för att utveckla en 

social identitet med kollegorna och företaget. Den sociala identitet som startgruppen bidrar till 

att skapa gör det lättare för individerna att förstå och möta förväntningar och krav samtidigt 

som vi tror att den bidrar till trygghet och tillhörighet. Vi ser även startgruppen, i likhet med 

de initiala utbildningarna, som en arena för befästande av företagets kultur och normer genom 

att gruppen bidrar till skapandet av en stark vi-känsla. Denna vi-känsla är viktig för att 

individen ska uppfatta sitt eget öde som en del av organisationens och visa lojalitet mot 

företaget i alla situationer. Vidare tolkar vi att startgruppen främst utgör ett viktigt socialt 

element i de anställdas tillvaro på företaget och i de umgängsamma kontexterna tror vi att rätt 

beteende premieras, vilket då leder till ett slags övervakning och normering kollegor emellan. 



 

 
 

- 102 -

På Deloitte exempelvis framhålls vikten av att agera som en ”role model” samt att agera juste 

gentemot alla medarbetare.  

Just den vi-känsla som Vik (2001) beskriver kan komma att bli ett problem när en man eller 

kvinna lämnar organisationen för att bilda familj. Den tighta startgruppen skapar en tydlig 

”outgroup” mot omvärlden varför den som lämnar gruppen kan känna sig utanför. Med en 

tydlig karriärtidtabell blir det tydligt att individerna från stargruppen ”sprungit förbi” den som 

tagit ett avbrott. Elvin-Nowak och Thomsson (2004) resonerar kring vikten av att synliggöra 

sig inom organisationen och skaffa ett stort diversifierat nätverk innan föräldraledigheten för 

att underlätta återanpassningen. Vi ser således att startgruppen fungerar stödjande så länge 

individen tillhör denna grupp men när individen av ett eller annat skäl lämnar gruppen utgör 

den istället ett hinder.  

 

Om vi utgår från att kvinnor generellt sett är sämre på att nätverka än män, vilket unisont 

framkommit i intervjuerna, torde startgruppen fungera stödjande för just kvinnor. Genom 

denna får kvinnor kontakt med andra på samma nivå och samtidigt tillfälle att socialisera, 

eller som Margareta Neld uttrycker det: ges tillfälle att lära sig nätverka i mindre grupper. Vi 

ser vidare att tryggheten som utvecklas i startgruppen är viktig då medarbetarna ständigt är 

utlokaliserade på olika projekt med olika gruppsammansättningar.  

 

Styrkan i viljan att tillhöra en viss grupp diskuteras av Forsyth (1990 i Svedberg 2003) som 

graderar denna styrka efter graden av kohesion. Han menar att starkt kohesiva grupper 

kännetecknas av att deltagarna i hög grad identifierar sig med arbetet samt att fritid och 

personliga intressen smälter ihop med arbetet. I mindre kohesiva grupper görs en åtskillnad 

mellan grupp, organisation och den egna identiteten, menar författaren vidare. Forsyth 

framhåller även att företag med stark organisationskultur ofta har en hög grad av kohesion. 

Överlag har det framkommit att personer i början av karriären tenderar att låta fritid och 

arbete smälta ihop. Respondenterna deltar ofta i sociala engagemang anordnade av företagen 

och umgås med vänner från startgruppen även på fritiden. Vi identifierar startgruppen som en 

starkt kohesiv grupp som till stor del utgör en arena för det sociala nätverket. Vidare har en 

skillnad mellan nivåerna gällande till vilken grad de vill låta arbete och fritid integrera kunnat 

observeras. På de högre nivåerna har vi fått uppfattningen av att en åtskillnad mellan arbete 

och fritid är betydelsefull. Respondenterna på de högre nivåerna ger ett intryck av att vilja 

lägga allt mindre tid på sociala företagsaktiviteter till fördel för egen fritid och arbete i 

projektgruppen. Vi tolkar detta som att individerna redan har skapat ett socialt nätverk i 
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företaget varför sociala aktiviteter med företaget inte ses som lika viktigt. Huruvida 

identifieringen med projektgruppen är hög kan vi inte orda om men vad vi däremot har sett är 

att det är i projektgruppen som utvecklingen av det professionella nätverket sker. I projekt-

gruppen är kontakterna mer yrkesmässiga och nivåerna blandas. Vi har tolkat projektgruppen 

som mindre kohesiv än startgruppen och att den främst utgör en viktig arena för utvecklingen 

av det professionella nätverket. 

 

Även mentorsgruppen har vi identifierat som viktig för utvecklingen av individens nätverk. I 

mentorns roll ingår att presentera de nyanställda för det egna nätverket. Genom mentorns 

nätverk kan individen således vidga sina kontakter för att skapa ett nätverk även utanför 

startgruppen, ett kontaktnät som är mer diversifierat och sträcker sig uppåt. Här torde 

dessutom närvaron av en mer senior kollega, mentorn, ytterligare hjälpa de nyanställda att 

förstå och anamma de normer som finns på företagen tack vare att mentorn tjänar som 

förebild. 

 

Vi ser således att utbildningarna samt start- och mentorsgruppen fungerar stödjande och 

formande samt ökar individens kontaktyta i företaget. Startgruppen i synnerhet uppfattas som 

ett bra sätt att påbörja utbyggnaden av det personliga sociala nätverket inom företaget. Via 

mentorn ges de anställda dessutom möjlighet att knyta band med mer seniora medarbetare. 

Den viktigaste arenan för interaktion och skapandet av ett professionellt nätverk är i 

projektgruppen där arbetet sker och individen har chans att visa vad han eller hon går för. 

8.3.3 Att nå framgång 
Avancera gör medarbetarna främst genom att prestera bra i projekten, och att hamna på för 

individen utvecklande projekt är sålunda viktigt ur karriärhänseende. Alla medarbetare ska få 

samma chans i detta avseende, varför projekttillsättningen är viktig att titta på. Båda företagen 

använder sig av en formell funktion vid projektbemanningen, men vi har kunnat urskilja att 

graden av formalisering skiljer sig mellan företagen. Deloittes staffingfunktion är formell och 

de nyanställda har relativt liten påverkan på projekttilldelningen. Genom den höga graden av 

formalisering anser vi att tillsättningen sker relativt könsblint.  

 

På Accenture verkar staffingfunktionen mer informellt genom att det är partners och 

projektledare som tillsätter projektrollerna. Kontakt med dessa personer kan därför vara 

avgörande, något samtliga respondenter på Accenture framhåller. Förmågan att nyttja 
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nätverkskontakter över nivågränser, att göra sig ett namn och att synliggöra sina prestationer 

får stor betydelse när ansvaret att hamna på projekt ligger hos individen. Även genom att 

aktivt kommunicera sina önskemål till sin mentor och sitt nätverk kan individen påverka 

projekttillsättningen.  

 

Då utrymme för nyttjande av kontakter inte ges på de lägre nivåerna torde ett formaliserat 

rekryteringsförfarande till projekten i meritokratisk linje vara särdeles positivt för kvinnor då 

dessa framhålls vara generellt sämre på att nyttja kontakter än män. Å andra sidan, under 

förutsättningen att förmågan att nätverka och knyta informella kontakter spelar en stor roll för 

avancemang på de högre nivåerna, kan det ses som positivt att medarbetarna tidigt övar upp 

sin nätverksförmåga och att det finns incitament till att aktivt knyta professionella kontakter. 

 

Vi ser alltså att respondenterna i båda företagen framhåller att nätverkskontakter påverkar 

projekttillsättningen men att nätverkets betydelse vid projekttillsättning är större på Accenture 

än på Deloitte. Vidare ser vi att staffingfunktionen är som mest relevant och användbar för 

individer på de lägre nivåerna och tappar betydelse i takt med att den anställde avancerar. 

Vissa medarbetare är självskrivna medlemmar i projekten redan från start i egenskap av 

projektledare och/eller partner. Utöver det spelar profil och erfarenhet en större roll vid 

tillsättningen av mer seniora medarbetare, likaså hänsyn till personkemi med kundens 

arbetslag samt klientens preferenser. 

 

Genom ovanstående jämförelse mellan de båda företagens bemanningsprocess har vi kunnat 

urskilja att nätverkets betydelse är mindre med en starkt formaliserad staffingfunktion. Vi 

hävdar således att företagen kan påverka i vilken grad deras anställda ska använda sig av 

kontakter för att avancera i början av karriären. Vi tror att detta kan användas som en 

gallringsprocess av företaget för att föra fram individer som besitter talangen att knyta 

kontakter. Då förmågan att nyttja kontakter, som tidigare nämnts, betonas av hela det 

empiriska materialet som mycket viktigt, påstår vi att detta är ett relevant outtalat kriterium 

för avancemang.  

8.3.4 Utvärdering - centralt för avancemang i karriärmodellen 
Som nämnts i inledningen av kapitlet bygger den meritokratiska karriärmodellen på prestation 

och att den anställde avancerar tack vare sina meriter. Respondenterna betonar att det är 

viktigt att jobba hårt och visa vad man kan för att få en bra utvärdering. Båda företagen har 
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formella system för hur utvärderingen ska genomföras och arbetar med att förbättra objekti-

viteten och tillförlitligheten. Merchant och Van der Stede (2003) menar att det är en är en 

förutsättning att kriterierna i ett utvärderingssystem är rättvisa för att de anställda ska 

acceptera och rätta sig efter systemet. Detta kan uppnås genom tydliga, objektiva och reliabla 

kriterier som mäter faktorer som den anställda kan påverka, anser författarna. Det har 

framkommit att båda företagen betonar vikten av att ha rättvisa kriterier. Genom att sätta upp 

regler och göra utvärderingarna så transparenta som möjligt, bland annat genom att vara 

många personer som ger input, försöker Deloitte minimera risker för subjektivitet. Accenture 

använder sig av normalfördelning av betygen varför risken för kompisbetygssättning kan 

upplevas som liten. Detta för att personerna som utvärderar behöver ha starka argument vid 

tilldelningen av betyg då det endast finns ett visst antal topp- respektive bottenbetyg att ge. 

 

Båda företagen är samtidigt medvetna om att det alltid förekommer en viss grad av 

subjektivitet i utvärderingen då det slutligen är människor som utför utvärderingarna. Denna 

subjektivitet tror vi har betydelse vid valet mellan till synes likvärdiga kandidater. Vidare tror 

vi att subjektiviteten är beroende av utvärderarens personliga egenskaper. Med detta menar vi 

att utvärderaren eller rekryterarens egna föreställningar om vad som är eftersträvansvärda 

egenskaper, som grundas i företagets normer, kommer spegla vem som rekryteras alternativt 

utvärderas mer positivt. Detta ligger även till stor del i linje med SOU (1998:6) som pekar på 

att personer på beslutsfattande positioner väljer att hjälpa personer som socialt liknar dem 

själva. Vi tror att detta i förlängningen leder till en homogenisering av arbetsstyrkan ju högre 

upp i hierarkin man vänder blicken, då vissa specifika egenskaper premieras.  

 

Genom utvärderingar visar företagen medarbetarna vilka beteenden och prestationer som är 

önskvärda. Att tydliga utvärderingskriterier ger jämställda utvärderingar går att utläsa i 

Blomkvists (1995) studie som visar på att kvinnor som bedöms på tydligt uttalade och 

könsneutrala kriterier inte upplever sig diskriminerade. Genom att bli erkänd för sin prestation 

och låta resultaten tala för sig ges kvinnor samma möjlighet att hävda sig, menar samma 

författare. Det empiriska materialet ger en tvetydig bild men majoriteten upplever att de kan 

påverka sin utvärdering till viss mån och att kriterierna upplevs som rättvisa. En respondent 

som arbetat länge på företaget efterfrågar ett tydligare system och en respondent på lägre nivå 

anser att de många kriterierna på vilka man utvärderas är förvirrande. Överlag har vi sett att 

uppfattningarna om utvärderingen skiljer sig mellan individerna men vi har inte urskiljt att de 

olika uppfattningarna är nivåspecifika. 
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Även om utvärderingssystemet framstår som formellt, transparent, tydligt och rättvist är 

respondenterna från båda företagen medvetna om att det personliga nätverket påverkar 

utvärderingen. Utvärderingsarbetet blir enklare ju mer utvärderaren vet om personen ifråga 

varför det personliga nätverket kommer att ha betydelse för karriären även i utvärderings-

processen. En respondent menar att det är en förutsättning att de som avser att utvärdera vet 

vem personen är och en annan respondent menar att en person som har få kontakter kan ha en 

nackdel vid utvärderingen. Vi tolkar de empiriska utsagorna som att ett diversifierat nätverk 

som sträcker sig över nivågränserna skulle kunna öppna för en mer positiv utvärdering för 

individen. 

8.3.5 Uppfyllande av de formella kriterierna är otillräckligt 
Att prestation är högsta prioritet och ligger till grund för utvärderingen framgår som sagt 

tydligt av det empiriska materialet. Säker leverans och analytiskt tänkande ses som en 

självklarhet, en grundförutsättning för framgång i de båda företagen. Utöver detta fram-

kommer extra arbetsuppgifter och engagemang som vanliga sätt för att komma i fråga för 

befordran, i synnerhet på Accenture. Både Vik (2001) och Alvesson och Kärreman (2004) 

hävdar att engagemang är kopplat till en stark identifikation med företaget och att individen är 

lojal betecknas som förväntat beteende, menar Vik (2001) vidare. Han resonerar att en stark 

identifikation som underlättar för socialt deltagande bidrar till att individen ytterligare 

engagerar sig i och deltar i aktiviteter i linje med organisationens intressen och framtid. Vi har 

uppfattat att engagemang utanför det dagliga arbetet ses som en förutsättning för framgång på 

Accenture. Respondenterna lägger mycket tid på engagemang utöver ordinarie arbetsuppgifter 

i linje med företagets förväntningar, vilket vi tolkar som att de identifierar sig starkt med 

företaget. Även medarbetarna på Deloitte tolkar vi har en stark identifikation med företaget då 

de exempelvis, i vad vi uppfattar är hög utsträckning, arbetar övertid och således tar tid från 

privat fritid. Vi tolkar medarbetarnas extra ansträngningar och engagemang som ett sätt att 

visa prov på lojalitet till företagen och samtidigt som ett sätt att utöka sina egna kontaktytor. 

Genom att visa sig synlig på flera arenor och i flera grupper på företagen ökar individerna 

sina chanser till att utveckla stora, diversifierade nätverk som kan hjälpa dem att nå framgång.  

8.3.6 Synlighet - en del av framgång 
Att göra sig synlig är något både Fredrik Andersson och Margareta Neld, och samtliga 

respondenter lyfter fram som en essentiell faktor för framgång. Det visar sig vara centralt att 
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vara framåt, ha ett driv och vara positiv genom att se möjligheter och visa sig intresserad. Mer 

konkret framkommer att framgångsrika anställda ska vara engagerade i företagets angelägen-

heter, visa framfötterna och bygga sitt varumärke internt. Att marknadsföra sig gör den 

anställde genom att skapa möjligheter genom att aktivt göra sig synlig och bevaka sina 

positioner, skapa kontaktytor och visa på vilja samt tydligt och för så många som möjligt 

kommunicera sina styrkor och mål. Självklart måste personen sedan även ta de chanser som 

kommer, och just detta att ta chansen framhålls som mycket viktigt. Ansvaret för att få en 

lyckad karriär har vi uttolkat som något som i slutändan ligger på individen själv. 

 

Elvin-Novak och Thomsson (2004) presenterar ett antal strategier för att göra sig synlig som 

kvinna och nå framgång. Att ta chansen, att synas och söka acceptans genom att berätta vilket 

ansvar man tar, att alliera sig med viktiga personer, att våga sikta högt och vara riskbenägen 

samt att ha kontroll över den egna framtidsplanen är de strategier som kvinnorna i författarnas 

studie framhåller som viktiga för framgång. De strategier som kvinnorna i ovan nämnda 

studie använder sig av för att göra sig synliga bär betydande likheter med de framgångs-

faktorer som lyfts fram av respondenterna i vår studie. Vi tolkar detta som att de anställda i de 

aktuella organisationerna är medvetna om vikten av att tillämpa strategier som bevisligen, om 

än i andra sammanhang, leder till avancemang. Här vill vi särskilt framhålla att samtliga 

tillfrågade kvinnor i både Accenture och Deloitte är medvetna om synlighetens betydelse för 

karriär. Det framkommer även att vetskapen om detta tenderar att öka ju mer senior den 

anställde är. 

 

Många av respondenterna menar att kvinnor inte tar chanser lika ofta som män och är mer 

försiktiga i att framhäva sina styrkor och färdigheter innan de levererar. Detta är även något 

som Fredrik Andersson identifierat som ett problem för kvinnor. Både de kvinnliga och de 

manliga respondenterna samt Fredrik Andersson och Margareta Neld framställer män som 

mer riskbenägna och offensiva. Detta är egenskaper som de alla till stor del kopplar ihop med 

faktorer som är avgörande vid befordran och arbetsfördelning. Kanter (1993) framhåller att 

det är lättast att förstå och kommunicera med det egna könet och Elvin-Nowak och Thomsson 

(2004) hävdar att kompetens som krävs för att nå toppositioner dessutom är paketerad på ett 

sådant sätt att den lätt känns igen av dem som redan befinner sig på toppen. Av detta följer att 

de som innehar samma kompetens och är av samma kön lätt känner igen varandra. I linje med 

Kanters (1993) resonemang tolkar vi att detta torde innebära att männen i företagen har en 

fördel gentemot kvinnorna i processen att göra sig synlig. Detta eftersom majoriteten av 
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nyckelpersonerna för vilka det är lämpligt att göra sig synlig - seniora medarbetare - också är 

män. Å andra sidan handlar det för båda könen om att tydligt kommunicera de egna målen 

och tala om vad man är bra på och så länge de involverade parterna talar samma språk kan det 

argumenteras att villkoren i detta avseende är lika för både män och kvinnor. I den mån 

subtila signaler har bäring på om medarbetaren blir sedd eller inte kan det hävdas att män de 

facto har en fördel på grund av att deras kompetens är emballerad på samma sätt som chefens, 

i linje med Elvin-Nowak och Thomssons (2004) slutsatser. Att göra sig synlig med hjälp av 

outtalade åtbörder verkar dock inte vara rekommenderat; Deloittes personaldirektör avråder 

exempelvis direkt från den typen av aktiviteter till förmån för rak kommunikation.  

 

Sammanfattningsvis har vi kunnat urskilja att utbildning och start- och mentorsgrupp verkar 

stödjande och formande för den anställde samtidigt som de ökar kontaktytan och individens 

sociala nätverk på företaget. Projektgruppen har vi identifierat som en arena för utveckling av 

ett yrkesmässigt nätverk. Att projekttillsättning lämnar utrymme för personliga kontakter har 

framkommit men att detta sker i olika grad på olika nivåer samt i olika grad på de två 

företagen på grund av olika formaliseringsgrad. Vi har även befäst att individens nätverk är 

viktigt vid utvärderingsprocessen då utvärderaren lättare kan skapa sig en tydlig bild av 

individen. Samtidigt har vi kommit fram till att prestation allena är otillräckligt och snarast 

ses som en grundförutsättning. Vidare har det framkommit att förmågan att tydligt kunna 

komm-unicera sina mål är betydelsefullt, vilket är något som anses vara relativt svårt för 

kvinnor. Även i detta avseende har vi sett att karriärmodellen fungerar som ett stöd. Vi har 

vidare sett att synlighet, framåtanda och personliga kontakter har betydelse för karriären och 

en tendens till att nätverks betydelse ökar i takt med avancemang kan urskiljas.  

8.4 ATT NÅ TOPPEN 

8.4.1 Toppnivå – en arena för nätverk 
Cross och Parker (2004) hävdar det som skiljer högpresterande individer från normal-

presterande i konsultföretag är tillgången på diversifierade nätverk. Författarna menar att vara 

en duktig nätverkare innebär att personen har hög social kompetens och en förmåga att sälja 

in projekt och skapa relationer. I båda undersökningsföretagen framgår att social kompetens 

är det som skiljer agnarna från vetet och vi har sett att det förutom uppfyllandet av formella 

kriterier krävs att individen ska vara en duktig nätverkare för att nå toppnivån. Vi tolkar att 

konsultyrket i sig är ett arbete som ställer mycket höga krav på individens fallenhet för att 
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nätverka, då detta är avgörande vid skapandet av nya affärsmöjligheter på de högre nivåerna. 

Att ha bra kontakter med klienter är således en viktig förutsättning men det krävs dessutom ett 

diversifierat nätverk som innefattar stabila kontakter inom företaget för att avancera till 

toppen. En manager eller partner som står i begrepp att bemanna sitt projekt kan troligen 

tillsätta nyckelroller på ett mer effektivt sätt om han eller hon har ett brett kontaktnät bland 

anställda på lägre nivåer. Genom att ha ett stort nätverk inom företaget och bland kunder och 

potentiella samarbetspartners förbättrar den anställde sålunda sina chanser att nå företags-

toppen.  

 

Diskussionerna i rekryteringsförfarandet till de högsta befattningarna torde således omfatta 

kandidatens duglighet beträffande just relationsskapande, vilket vi anser vara fullt logiskt. 

Men, för att diskussionerna över huvud taget ska kunna föras krävs att rekryterarna känner till 

kandidaten. På Accenture är det exempelvis nödvändigt att ha en sponsor för att bli partner, 

någon som lyfter fram en och marknadsför en. Att vara känd bland partners och ha ett stort 

kontaktnät i företaget är då viktigt för att bli påtänkt för positionen och för att rekryterarna ska 

kunna uttala sig om kandidaten, på samma sätt som ett nätverk uppåt är viktigt vid 

utvärderingen av arbetsprestation, vilket diskuterats tidigare. Under förutsättningen att 

personen har rätt kvalifikationer och uppvisar goda resultat kan han eller hon väljas in i 

partnerkretsen.  

 

Vi ser att nätverk, tillsammans med goda resultat blir viktigt för att nå toppen i de båda 

företagen och diskussionen nedan handlar om hur dessa faktorer påverkar både kvinnor och 

mäns möjligheter på toppen av karriärmodellen.  

8.4.2 Partner - rätt personer väljs in 
Holgersson (1999 i Holgersson 2003) menar att rekryteringen av företagsledare leder till ett 

återskapande av den manliga dominansen, vilket kan förklaras av homosocialitet. Wahl 

(1994) beskriver fenomenet som att män identifierar sig med och orienterar sig mot varandra 

och Kanter (1977 i Holgersson 2003) förklarar fenomenet som att män väljer män då de 

lättare förstår sig på och kommunicerar med det egna könet. Som en produkt av 

homosocialisering hävdar Oakley (2000) att ett så kallat old boy network kan skapas på 

toppen vilket ter sig som ett manligt socialt system som exkluderar mindre mäktiga män och 

kvinnor och som kan beskrivas som en slags subkultur. Som en modern tappning av 

homosocialitet presenterar Gunnarsson (2003) social desire som ett fenomen som även 
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inkluderar kvinnor under vissa speciella förutsättningar. Social desire beskrivs som en 

intressebestämd social identitet som innebär att kvinnor med ”rätt” fritidsintressen, åsikter och 

värderingar kan väljas in bland män, enligt Gunnarsson. 

 
Partnerkretsen i de båda företagen utgörs till övervägande del av män och även på nivån 

under, det vill säga i rekryteringsbasen för partner, är det tunnsått med kvinnor. Vi tolkar detta 

som att homosocialitet skulle kunna ha format toppskiktet och dessutom fortfarande kan 

förekomma vid tillsättningen av höga positioner. Vi menar även att detta kan leda till 

formandet av ett old boy network i Oaklys (2000) tappning. Vi ställer oss dock kritiska till att 

det finns en stark närvaro av homosocialitet och vill istället argumentera för förekomsten av 

social desire i undersökningsföretagens toppar. Den uttalade meritokratin och starka kulturen 

med påbjudande av normer och tydliga kriterier ger vid handen att personer med rätt 

intressen, åsikter och värderingar är mer aktuella vid rekrytering än de personer som har rätt 

kön. Även om antalet kvinnor är litet i de aktuella företagen hävdar vi att de kvinnor som 

finns på toppen kan tillåtas ingå i old boy network om de uppfyller kriterierna. Mot detta kan 

argumenteras att, i linje med Elvin-Novak och Thomssons (2004) resonemang om att män har 

lättare för att känna igen rätt kompetens i det egna könet, förekomsten av social desire 

minskar då de rätta värderingarna så att säga döljs av det faktum att kandidaten i fråga är 

kvinna. Hur det än må förhålla sig med blindhet för kompetens förklädd i kvinnlig skepnad 

ser vi att det är oerhört viktigt att de personer som befinner sig på företagstoppen är goda 

representanter för företaget.  

 

Vi tolkar alltså att kandidater väljs in till den översta kretsen och att det krävs hjälp inifrån för 

detta. Om det då endast finns män på toppen blir kvinnors möjligheter inte längre lika som 

mäns då fenomen som homosocialitet och old boy network kan verka hindrande för kvinnor. 

Å andra sidan kan hävdas att de andra kriterierna som värderingar, intressen och åsikter 

överskuggar kön i företag som Accenture och Deloitte där kulturen är stark och bygger på 

väldigt tydliga meritokratiska ambitioner. Vidare argumenterar vi för att det inte är konstigt 

att det krävs en rekommendation för att bli partner då ambitionen att kultur och normer ska 

leva vidare i företaget finns, och då måste de högst uppsatta medarbetarna även vara goda 

förebilder.  
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8.4.3 Toppmedarbetare - var en förebild 
De som väl nått toppen har visat på, förutom utmärkta resultat och meriter, rätt attityd och 

inställning. De är personer av rätt virke som lämpar sig för att vara förebilder på företaget, ett 

slags ambassadörer för rekommenderat beteende. Medarbetarna på högsta nivån i båda 

företagen visar samtliga på en stark medvetenhet och en angelägenhet om att vara ett 

föredöme. Toppmedarbetarna identifierar sig med och har ett starkt engagemang för företagen 

i linje med det resonemang vi tidigare förde kring stark identifikation [se Vik (2001)]. Att 

som ledare närvara vid sociala tillställningar anordnade av företagen anses viktigt och i båda 

företagen försöker representanter från de högre nivåerna gå på sociala sammankomster. Det 

framgår att det är viktigt att lämpliga personer blir till representanter som ska förmedla 

företagets värderingar till nästkommande generationer anställda. Att då vara en person som 

anammat företagskulturen är en förutsättning för att bli en förebild. I linje med Forsyths (1990 

i Svedberg 2003) diskussion kring att företag med stark organisationskultur ofta har en hög 

grad av kohesion, vilket skapar en vördnad för toppmedarbetare, menar vi att vara en förebild 

är något som torde mottagas positivt på de lägre nivåerna i företagen.  

 

Hirdman (1990 i Höök 2001) menar att könsordningen är något som återskapas av både män 

och kvinnor, bland annat genom kulturell överlagring, det vill säga arv. I diskussionen kring 

att vara en förebild ligger det en föreställning om en maktordning där den överordnades 

egenskaper normaliseras, menar vi. Genom att personer som tillägnat sig företagets 

värderingar tjänar som föredömen garanteras det att värderingar och normer går i arv. Att 

organisationerna uttryckligen trycker på vikten av att vara ett föredöme, ett ansvar som växer i 

takt med senioritet, och samtidigt har starkt utpräglad kultur, menar vi leder till att kön-

sordningen i väldigt hög grad återskapas på toppen i företagen.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att betydelsen av nätverk ökar på företagens toppnivå, både ur ett 

professionellt perspektiv och för individen i karriärsyfte. För att nå toppbefattningar krävs 

förutom bra utvärderingar att kretsen väljer in kandidaten, vilket till stor del beror på att 

personen har rätt attityd för att kunna vara en lämplig representant för företaget och dess 

värderingar. Vi ser att individen själv kan öka sina chanser att bli invald genom sitt nätverk på 

företaget.  
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8.5 EN DISKURS MELLAN TVÅ KONTRAKT - DEN MERITOKRATISKA MODELLEN 
MÖTER KÖNSORDNINGEN 

Vi anser att könsordningen på Accenture och Deloitte ter sig annorlunda än den nidbild som 

ges i media och viss genusforskning där manliga strukturer och normer är allestädes 

överordnade. Forskare som Sundin (1998), Hirdman (2001) och Acker (1992 i Höök 2001) 

har alla beskrivit hur återskapandet av manliga strukturer genom segregering och 

hierarkisering bidrar till att vidmakthålla en traditionell könsordning inom organisationer. 

Genusforskningen har länge fokuserat på att finna mönster som stödjer tesen om den manliga 

överordningen och vår uppfattning är att detta synsätt riskerar att cementera den struktur den 

kritiserar. Svensk genusforskning har till stor del byggt på ett endimensionellt tankesätt där 

kön presenterats som överordnad förklaringsvariabel till den manliga hegemonin. 

 

Vår forskning visar på att bilden av den hegemoniska maskuliniteten i samhället ter sig 

hindrande, återskapande och omodern vid en diskussion som förs i vissa lokala kontexter. 

Med utgångspunkt i Connells (1995 i Gunnarsson 2003) diskussion kring den hegemoniska 

maskulinitetens överordning anser vi att resonemanget kan utvecklas till att omfatta andra 

variabler än kön. Vi vill därför föra en diskussion där vi dekonstruerar delar av den rådande 

föreställningen för att ge plats åt ett nytt, alternativt synsätt som grundar sig i det resultat som 

framkommit ur den aktuella studien.  

 

Vi argumenterar för att kontraktet könen emellan är beroende av strukturer, normer och 

individernas sociala samspel och inte enbart variabeln kön. Genom att acceptera alternativa 

ansatser tror vi att genusforskningen kan lyftas från att ensidigt söka efter genderiserande 

mönster och manlig överordning som enda förklarande variabler till kvinnans 

underrepresentation på maktpositioner. Genom att föra in nya perspektiv vill vi skapa en 

alternativ begreppsapparat som kan användas för att beskriva de krafter som verkar 

normerande inom organisationer. Med utgångspunkt i det empiriska materialet vill vi 

teoretisera kring de mönster vi urskiljt i den lokala kontexten och presentera alternativa 

förhållningssätt till bilden av den manliga överordningen.  

 

Vår utgångspunkt grundar sig i en förställning om att den patriarkala samhällsordningen ter 

sig gammalmodig och har fått lämna plats för en mer funktionalistisk idé om samhällets 

konstruktion. Vi anser att detta paradigmskifte kommit olika långt inom olika samhälliga 
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områden och hävdar att den undersökta kontexten är ett av de områden som ligger i framkant i 

denna förändring.  

 

Genom att dekonstruera den manliga överordningens inverkan på individens handlings-

utrymme vill vi ge plats åt och belysa andra strukturella krafter som påverkar individen. 

Vidare vill vi visa på hur utformningen av den lokala kontexten (här karriärmodellen; se 

avgränsningar 1.7) kan styra styrkan i könsordningen.  

8.6 CENTRALA BEGREPP 
Då den modell vi här avser att presentera är konstruerad som en tankemodell vill vi först 

beskriva de centrala begrepp som kommer att användas i den fortsatta diskussionen. Modellen 

bygger på två dimensioner som är samtidigt förekommande men som delar på ett gemensamt 

område, den lokala kontexten, och där den ena dimensionens styrka är beroende av den 

andras. Grundläggande i modellen är att de två dimensionerna tillsammans utgör helheten, 

varför inga alternativa förklarande dimensioner tas upp. De två dimensionerna i modellen är 

det hegemoniska maskulinitetsidealet och det hegemoniska prestationsidealet, vilka 

presenteras nedan i sina respektive extremer. Båda är dock kontrakt som formas beroende på 

kontext och styrkan i respektive kontrakt likställs med styrkan i idealet. Vi börjar därför med 

ett kort resonemang kring hur ett ideal konstrueras. 

8.6.1 Ideal - en mental konstruktion 
De två kontrakten speglar en överordning (hegemoni) och maktpåverkan som respektive ideal 

har över individernas tankar, känslor och handlingar inom den lokala kontexten. Ideal är 

något som finns i individers föreställningsvärld och tillskrivs den makt individen tillåter. Med 

hegemoni menas överordning, vilket vi anser kan likställas med makt. Denna makt 

konstrueras enligt ovan mentalt hos individen. Maskulinitet och prestation står här för en 

socialt konstruerad mental föreställning kring vad som är manligt respektive vad som är god 

prestation och denna föreställning antas styra hur individen handlar och tänker. Individens 

förhållande till idealet kommer att påverka hur starkt idealets makt styr över tankar, 

handlingar och känslor. Förhållandet kan ses som reglerat av ett kontrakt där kontraktets 

styrka avgör i vilken utsträckning individen kommer att handla i enlighet med de normer och 

förhållningsregler som idealet påbjuder. Ett starkt ideal kommer således att fungera starkt 

normerande inom kontexten eftersom individerna tillskriver idealet stor makt och samtidigt 

strävar efter densamma. 
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8.6.2 Det hegemoniska prestationsidealet - meritokratiska tankar 
Det hegemoniska prestationsidealet har sin utgångspunkt i en föreställning kring att prestation 

är av överordnad betydelse för avancemang inom den lokala kontexten. Detta resonemang 

grundar sig i det meritokratiska perspektivet och vi använder begreppet meritokrati i Alvesson 

och Billings (1999) tappning, där frågan om en mer jämställd arbetsplats är en fråga om 

effektivitet och inte moral eller politik. I vår extrema version av meritokrati ges de individer 

inom den lokala kontexten samma möjligheter till avancemang, oavsett kön, förutsatt att 

prestationen är tillräckligt bra. Vi förutsätter dock att organisationen är hierarkisk, varför alla 

inte kan nå toppen, och de som befordras blir de bäst presterande. 

 

I en meritokrati sker avancemang beroende på personliga meriter och de bidrag de kan ge 

organisationen. Prestation och kvalifikationer ses som överordnat andra faktorer såsom klass, 

kön, ras, etnicitet och religion. För att säkerställa att de mest kapabla individerna återfinns på 

toppen av hierarkin använder sig meritokratin av ett strikt befordringssystem som premierar 

endast prestation. Mätning och utvärdering av prestation sker objektivt och i kvantifierbara 

termer. Företaget kommunicerar vidare tydligt utvärderingskriterierna för respektive nivå, det 

vill säga vad som är ideal prestation. Medarbetarna är därmed fullständigt införstådda med 

vad som förväntas av dem och har samtidigt full tilltro till systemet, som garanterar dem 

avancemang vid uppnått överenskommet resultat. 

 

Normerna genomsyras av det meritokratiska tankesättet kring prestation och överförs till 

individen via den socioideologiska styrningen. Ett led i den socioideologiska styrningen är att 

medarbetarna, och då framför allt de som har toppbefattningar, fungerar som förebilder och 

bärare av det lokala idealet. Övriga organisationsmedlemmar relaterar till toppmedarbetarna 

som förkroppsligar det hegemoniska prestationsidealet, det vill säga den mentala föreställ-

ningen om den ultimata presteraren. Denna bild av prestationsidealet överförs då 

medarbetarna strävar uppåt och söker efterlikna dem som har makt, och fungerar därmed 

normerande. 

 

Vi har identifierat att ledorden inom den meritokratiska organisationen ses som prestation, 

utvärdering, transparens, objektivitet, tydliga kriterier och formell rekrytering. 

 

Formella strukturer är normerande 
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Med utgångspunkt i ovan sagda drar vi slutsatsen att formaliseringsgraden vid befordran är 

beroende av hur starkt det hegemoniska prestationsidealet är, vilket i sin tur är beror på till 

vilken grad organisationen är meritokratisk. Inom en organisation där det hegemoniska 

prestationsidealet utgör den enda kraften som gör anspråk på utrymmet inom organisationen 

kommer befordran att baseras uteslutande på de resultat individen fått vid utvärderingar. De 

individer som inte presterar tillräckligt bra i förhållande till idealet kommer att tvingas lämna 

organisationen då de inte befordras till nästkommande nivå.  

 

För att använda genusforskningens terminologi [se begrepp från Abrahamsson (2004)] vill vi 

applicera begreppen hierarkisering och segregering på prestation. Med hierarkisering menas 

då att prestation värderas högre än alla andra egenskaper och beteenden. Den individ som 

presterar bra kommer enligt hierarkiseringslogiken att återfinnas högre upp i hierarkin än den 

individ som presterar mindre bra. Med segregering menas att den som presterar bra ska hållas 

åtskild från den som presterar dåligt, vilket tar sig uttryck i att de som presterar sämre får 

lämna organisationen i den ”up-or-out”-kultur som råder, alternativt erbjudas mindre status-

fyllda och mindre utmanande arbetsuppgifter.  

 

Då prestation är idealet och fungerar överordnat allt annat kommer de individer som lyckats 

avancera till toppen - alltså de bäst presterande - att få makt över organisationen. Det ligger i 

toppmedarbetarnas intresse att bilden av det hegemoniska prestationsidealet består då deras 

makt ligger i de kollektiva föreställningarna kring idealet. Alla medarbetare kan ställa sig mer 

eller mindre självständiga till idealet och tillskriva det mer eller mindre makt men då detta 

ideal fungerar normerande kommer det påverka individens handlande, tankar och känslor att 

ligga i linje med prestationskriterierna. 

8.6.3 Det hegemoniska maskulinitetsidealet 
Det hegemoniska maskulinitetsidealet har sin utgångspunkt i en föreställning kring att 

könstillhörighet är av överordnad betydelse samt i det patriarkala samhällets normerande av 

mannen. Det som är manligt anses vara bättre och mer eftersträvansvärt än det som är 

kvinnligt. I detta ideal är avancemang avhängigt att individen har rätt kön samt att denne 

anses bete sig på ett sätt som uppfattas stämma in på bilden av den ideale mannen. Vi 

förutsätter att organisationen är hierarkisk och att alla således inte kan nå toppositioner. De 

individer som avancerar blir således de som i högst utsträckning uppfattas som den ideale 

mannen.  



 

 
 

- 116 -

 

Vi kommer att använda begreppet könsordning för att beskriva varför mannen befinner sig på 

hierarkins topp inom organisationen. Inom den manliga överordningen existerar en kollektiv 

föreställning kring att ledarskap är manligt och att mäns kompetens lämpar sig bättre på höga 

positioner. Män och manlighet likställs med kompetens och mannen har tolkningsföreträde 

kring vad denna kompetens är och bör vara. Här konstrueras kvinnan som en negation till 

mannen. Mannen är norm och kvinnans brister beskrivs i relation till denna norm och 

olikheter tolkas som att kvinnan saknar något och att detta något är att hon inte är man.  

 

Inom en kontext som präglas av en stark könsordning [för ett vidare resonemang kring starka 

respektive svaga könsordningar se Johansson (2001)] kommer homosocialitet och mäns 

önskan att avgränsa sig från kvinnorna att styra rekryteringen till högre poster. Genom att 

bekräfta varandra och skapa en kollektiv föreställning kring vilka egenskaper som ses som 

eftersträvansvärda hos en chef skapar männen ett old boy network. Detta tolkningsföreträde 

kan sedan användas som vapen för att argumentera kring att kvinnorna saknar rätt kompetens 

för befordran.  

 

Det hegemoniska maskulinitetsidealet blir på detta sätt normerande för hur individer på 

toppen av hierarkin ska vara och för att bibehålla och förstärka detta ideal väljs bara individer 

som förkroppsligar detta ideal in. Det hegemoniska maskulinitetsidealet är inte uttalat utan 

kan endast ses genom dem som förkroppsligar detsamma. Det finns således inga uttalade 

kriterier eller formella utvärderingar som ligger till grund för hur personer väljs in till old boy 

network. Tvärtom styrs befordran här av informella kontakter, konsensusbeslut och tysta 

överenskommelser som grundas i en gemensam och kollektiv föreställning kring idealet.  

 

Vi har identifierat kön, homosocialitet, tolkningsföreträde, subjektivitet, informell rekrytering 

och tyst konsensus som centrala krafter inom könsstyrda organisationer. 

 

Informella strukturer är normerande 
Med utgångspunkt i ovan sagda drar vi slutsatsen att formaliseringsgraden vid befordran är 

beroende av hur starkt det hegemoniska maskulinitetsidealet är, vilket i sin tur beror på till 

vilken grad organisationen är könsstyrd. I en organisation där den hegemoniska maskulini-

teten är allenarådande sker rekrytering till högre positioner uteslutande informellt. Befordran 
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är då avhängig personliga kontakter och att den idealbild som konstruerats anses vara 

uppfylld av kandidaten.  

 

Hierarkiseringen och segregeringen i det hegemoniska maskulinitetsidealet är beroende av 

könstillhörighet. Med hierarkisering menas då att det som är manligt värderas högre än det 

som är kvinnligt och segregering innebär att organisationen strävar efter att hålla kvinnor och 

män åtskilda. Segregeringen resulterar i att manligt och kvinnligt inte blandas eller gör 

anspråk på att blandas i organisationen. Detta mentala kontrakt styr könsordningen inom 

organisationen och avgör vilka rättigheter och befogenheter individen har inom kontexten. 

Det manliga idealet fungerar normerande och skapar en kollektiv erfarenhetsbild som styr hur 

individerna tänker och handlar. Ju starkare idealet är desto större makt kommer normen att ha 

över individen. När det hegemoniska maskulinitetsidealet är fullständigt dominerande är 

könskontraktet mellan könen mycket starkt. 

8.7 EN DUALISM - MÖTET MELLAN IDEALEN 
Ovan har redogjorts för tankemodellens begrepp hegemoniskt maskulinitetsideal och 

hegemoniskt prestationsideal och det ska poängteras att dessa är presenterade i sina respektive 

ytterligheter. Det är inte troligt att något av dem förekommer som allena rådande, utan vi tror 

att de båda förekommer samtidigt i olika kontexter. Summan av de båda är dock alltid ett; de 

två kontrakten har således att dela på ett givet utrymme och där ta upp en andel beroende på 

hur starkt respektive ideal är. Detta beror i sin tur på hur mycket makt som tillskrivs 

respektive ideal av individerna som befinner sig i kontexten.  

 

I ordet dualism ligger att två motsatta grundprinciper, ofta samtidigt förekommande, används 

för att förklara en företeelse. I det aktuella fallet anser vi att begreppet är relevant för att 

beskriva modellen då kön, hur man än vänder och vrider på det, alltid är en faktor. Alla har en 

könstillhörighet och förhåller sig på något sätt till den och även till det motsatta könet. Med 

detta avses just könsordning och i det aktuella fallet menar vi att könskontraktets utformning 

och styrka påverkas av en samtidig förekomst av prestationsidealet, som även det i någon 

form alltid är närvarande i företag som ju drivs i vinstsyfte.  

 

Vi ämnar att i den vidare redogörelsen för denna tankemodell föra en diskussion kring mötet 

mellan de två förklaringsdimensionerna, och tar då resultaten från denna studie till hjälp. I den 

empirinära analysen har vi sett tendenser till att nätverkets betydelse ökar i takt med 
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avancemang, det vill säga att personkontakter blir viktigare högre upp hierarkin. Samtidigt är 

andelen kvinnor på höga positioner låg. Vi vill här, med utgångspunkt i de ovan presenterade 

begreppen, i en enkel figur visualisera situationen som stöd för läsaren. Betonas bör att de två 

idealen med fördel kan appliceras på valfri kontext, exempelvis en hierarkisk nivå. Här 

representerar pyramiden dock en organisation för att illustrera brytpunkten mellan de två 

idealen, vilket kommer att diskuteras nedan. 

 

Figur: Hierarkisk kontext där det hegemoniska prestationsidealet är överordnat på de lägre nivåerna 

och det hegemoniska maskulinitetsidealet tar överhanden på toppbefattningarna. Källa: egen. 

 

8.7.1 I brytpunkten mellan två ideal 
I figuren ovan illustreras övergången mellan det hegemoniska prestationsidealet och det 

hegemoniska maskulinitetsidealet. Verkligheten ter sig sannolikt annorlunda, det vill säga 

övergången sker troligen mer gradvis men vi väljer att här tala om en skiljelinje för 

tydlighetens skull. I denna brytpunkt byts bland annat tydliga kriterier och transparens ut mot 

tolkningsföreträde och tyst konsensus. Kort sagt blir det något svårare att orientera sig för den 

individ som inte är införstådd med de outtalade regler som råder i maskulinitetsidealet. Då 

detta ideal bygger på att kön är överordnat, och maskulinitet är norm, kan det hävdas att 

kvinnor i ett dylikt läge får det svårare än män att veta vad som gäller. Ändrade 

förutsättningar i sig skapar osäkerhet, varför denna situation kan bli väldigt problematisk, i 

synnerhet för kvinnor om vi utgår ifrån att kvinnor har sämre förståelse för maskulinitet än 

män.  

 

Alla individer i kontexten, oavsett kön, som inte har inblick i vad som anses vara önskvärt, får 

problem. Att ha insyn i och tillgång till de arenor där idealet formas är således av vikt för att 

bli invald till maktens kretsar. Inom maskulinitetsidealet är dessa arenor i huvudsak 

informella och ofta av social karaktär. Här tror vi att organisationen till viss del kan styra 
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förekomsten av informella sammankomster genom att i hög utsträckning tillhandahålla arenor 

för socialisering och aktivt uppmuntra till densamma. Härigenom kan individer på väg upp i 

hierarkin börja få inblick i idealet. 

 

Syftet med denna modell är att skapa ett redskap för vidare diskussion kring mötet mellan de 

två idealen. Vi tror vidare att ytterligare undersökningar kring olika kontexters olika relativa 

styrka av respektive ideal är av intresse. Liknande tankemodeller, där prestationsidealet byts 

ut mot ett (eller kanske flera?) för kontexten relevanta ideal, skulle kunna utformas för att 

skapa diskussion kring andra förklarande variablers inverkan på könskontraktets styrka. 

Grundtanken är att ifrågasätta könsordningens styrka utifrån hur stark - det vill säga hur 

mycket makt som tillskrivs av individerna i kontexten - en alternativ norm är.  
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9  SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 
I DETTA KAPITEL ÅTERKOPPLAR VI till den inledande diskussionen kring nätverkets betydelse 

för kvinnor och män inom formella karriärmodeller. Vi inleder med att besvara de empirinära 

frågor som utgjort fundamentet i denna uppsats: Vilken inverkan har företagens karriär-

modeller för avancemang för medarbetare i allmänhet och kvinnor i synnerhet? Vilken 

betydelse tillskrivs personliga kontakter för rekrytering och befordran och skiljer sig denna 

betydelse beroende på var i karriären individen befinner sig? Dessutom kommer vi att visa på 

den diskurs som uppstår i mötet mellan meritokrati och könsordning för att knyta an till 

studiens syfte. Kapitlet avslutas med författarnas egna reflektioner och förslag på vidare 

forskning.  

9.1 MERITOKRATI FÖR KVINNOR 
Till Accenture och Deloitte kommer kvinnor och män som attraherats av erbjudandet om 

goda karriärmöjligheter - i utbyte mot prestation - och som har ambitionen att avancera i 

karriären. Genom studien har vi identifierat Accenture och Deloitte som anhängare av det 

meritokratiska perspektivet vilket innebär att företagen ser ekonomiska vinster med ett 

rationellt utnyttjande av samtliga resurser. Karriärmodellen, som inte gör åtskillnad på kön, 

utvärderar anställda genom en standardiserad process utifrån förutbestämda kriterier. Då 

avancemang ses som avhängigt prestation läggs stor vikt vid att utforma ett rättvist och 

transparent utvärderings-system för att kvalitetssäkra de anställda som avancerar. Just de 

uttalade meritokratiska kriterierna ser vi som en fördel för kvinnor då en del av de 

karriärhinder som tidigare feministisk forskning identifierat reduceras genom denna struktur. 

Befordran sker oberoende av kön under förutsättning att hygienkraven är uppfyllda. Vi ser 

denna typ av karriärmodell som ett sätt att erbjuda både män och kvinnor samma möjlighet 

till avancemang. Genom att prestation värderas högre än könstillhörighet kommer de 

individer som visat bäst resultat att befordras till nästkommande nivå. Prestationsidealet är 

starkt normerande och ger, i alla fall på de lägre nivåerna, att kompetens känns igen och 

premieras oavsett könstillhörighet. 

9.2 NÄTVERK HAR OLIKA BETYDELSE PÅ OLIKA NIVÅER 
Vi har identifierat att personliga kontakter - nätverk - tillskrivs stor betydelse av individerna 

på Accenture och Deloitte men att betydelsen skiljer sig åt beroende på vilken hierarkisk nivå 

individen befinner sig på. Genom att nyttja sina kontakter redan vid den initiala rekryteringen 
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kan individen visa sitt inre driv och företagsamhet. Att skapa relationer och nyttja kontakter 

har visat sig vara viktigt i det dagliga arbetet som konsult varför det är en fördel för den 

arbetssökande att redan tidigt visa på denna färdighet. Genom att visa sin nätverkstalang 

signalerar individen att han eller hon kommer att klara av detta även inom arbetet. Vidare har 

vi tolkat att användningen av kontakter vid rekryteringen fungerar som omvärldsbevakning 

för individen i syfte att samla information och få en bild av det aktuella företaget. Genom 

detta kan ett jobberbjudande lättare matchas till individens egna mål om framtiden samtidigt 

som den arbetssökande kan se om han eller hon kommer att passa in i företagets kultur. 

Kontakter skapar således en första instans till identifikation med företagets värderingar. De 

formella karriärmodellerna signalerar tydligt hur en karriär inom företaget ter sig och vad som 

förväntas av den anställde. Tydliga mål och formella strukturer reducerar osäkerheten för den 

sökande. Vidare ser vi att individen genom sina kontakter på företaget kan synliggöra sig och 

sin ansökan, och få det extra plus i kanten som kan bli avgörande vid en anställning förutsatt 

att de formella kriterierna är uppfyllda.  

 

Väl anställd har vi sett att nätverket får en annan betydelse än vid rekryteringsförfarandet. De 

initiala utbildningarna, startgruppen och mentorsgruppen har vi identifierat som arenor för 

befästande av företagens normer och kulturer. Grupperna verkar formande, stödjande och som 

en bas för skapandet av en social identitet. Samtidigt fungerar grupperna som en första grund 

att bygga ett nätverk kring. Genom den täta kontakten mellan individ, grupp och organisation 

som speglar den första tiden som anställd kan individen skapa många nya kontakter. I start-

gruppen är samtliga anställda nya och det blir naturligt att söka kontakt med andra som 

befinner sig i samma situation. Då den gängse uppfattningen visat sig vara att kvinnor bör bli 

bättre på att nätverka har vi identifierat kontakten med startgruppen och mentorsgruppen som 

extra stödjande för kvinnor. Dessutom har kontakten med mentorn framkommit som viktig 

för att skapa ett utökat och mer diversifierat nätverk för individen att ha professionell nytta av 

längre fram i karriären.  

 

Den primära arenan för skapandet av ett yrkesmässigt nätverk har visat sig vara i projekten. 

Det är i där individen möter anställda från olika nivåer. Kontakter med överordnade har visat 

sig ha betydelse för att hamna på för individen utvecklande projekt och denna betydelse har vi 

sett är större på Accenture än på Deloitte. Vi har hänfört denna skillnad till det faktum att 

Deloitte har en mer formaliserad projekttillsättningsfunktion än vad Accenture har. Projekt-

tillsättningsfunktionen ses som mest relevant och användbar för individer på lägre nivåer och 



 

 
 

- 122 -

tappar betydelse i takt med att den anställde avancerar och att nätverkets betydelse ökar. Vi 

har även fört resonemanget vidare och hävdar att företagen medvetet kan styra nätverkets 

betydelse genom graden av formalisering vid projekttillsättningen. 

 

Vidare har det framkommit att nätverket spelar en stor roll vid utvärderingsprocessen. Trots 

formella kriterier, som överlag uppfattas som rättvisa, visar det sig att det underlättar betydligt 

för utvärderaren om denne känner till personen som han eller hon ska utvärdera. Vi drar 

således slutsatsen att individen kan påverka sina chanser i utvärderingen genom att använda 

sina kontakter för att göra sig synlig och känd på företaget. Synlighet har framkommit som 

centralt för avancemang och den formella karriärmodellen, med de tydliga start-, projekt- och 

mentorsgrupperna, tror vi fungerar extra stödjande för kvinnor. Anledningen till detta är att 

kvinnor anses sämre på att synliggöra sina prestationer vilket underlättas genom en 

formaliserad utvärdering.  

 

Betydelsen av nätverk ökar på företagens toppnivå. Vi har identifierat social kompetens och 

förmågan att nyttja kontakter på rätt sätt som det som utmärker en högpresterande konsult i 

dennes arbete. Att kandidatens duglighet beträffande just relationsskapande har stor inverkan 

på om individen blir invald till toppnivå har därför fastslagits. Att vara känd för 

partnerkretsen är en förutsättning för att bli påtänkt som kandidat. För att nå toppbefattningar 

har det dessutom framkommit att det förutom bra meriter och utvärderingar krävs att 

individen har rätt attityd för att kunna vara en lämplig förebild för företaget och dess 

värderingar. Vi har identifierat att den uttalade meritokratin och den starka kulturen med 

påbjudande av normer och tydliga kriterier ger vid handen att personer med rätt intressen, 

åsikter och värderingar är mer aktuella vid rekrytering till toppnivå än personer med rätt 

könstillhörighet. Vi har fört resonemang kring fenomenet att kompetens lättare känns igen i 

det egna könet, och att män således skulle ha fördel i rekryteringen då män är i majoritet på 

toppen. Grundat på detta skulle således de rätta värderingarna och åsikterna döljas av det 

faktum att kandidaten i fråga är kvinna. Vi har dock kommit fram till att andra kriterier 

överskuggar könsaspekten vid rekryteringen till företagens topp grundat på de starka kulturer 

som har sin grund i uttalade meritokratiska tankar. För att bli invald till toppnivå har vi 

identifierat att kontakter spelar stor roll för att göra sin person och sina meriter synliga. 

 

Sammanfattningsvis pekar resultaten åt att nätverk har betydelse för individerna i företagen 

och att betydelsen dessutom ökar i takt med avancemang i karriären. Vi ser att nätverkets 
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betydelse ökar för båda könen i takt med avancemang men att det ter sig speciellt viktigt för 

kvinnor då de är i minoritet och dessutom inte anses besitta förmågan att göra sig synliga i 

lika stor utsträckning som män. Vi har även identifierat att graden av formalitet styr 

betydelsen av att nätverka professionellt. Projektgruppen och mentorsgruppen fungerar 

stödjande för det professionella nätverket medan startgruppen fungerar normerande och som 

ett sätt för individen att skapa en bas för identifikation.  

9.3 I DISKURSEN MELLAN MERITOKRATI OCH KÖNSORDNING 
Vi har i 8.5 och 8.6 presenterat en alternativ dimension som kan användas för att bättre och på 

ett mer nyanserat sätt beskriva könsordningen i den undersökta kontexten. Vi har lanserat en 

begreppsapparat där två ideal, det hegemoniska prestationsidealet och det hegemoniska 

maskulinitetsidealet, ses som samtidigt förekommande och beroende av varandra. I det 

förstnämnda idealet är prestation överordnat och formella strukturer är norm, och i det andra 

är kön överordnat och informella strukturer är norm. De två idealen har att dela på ett 

utrymme och styrkan i det ena idealet påverkar således styrkan i det andra. Styrkan i idealet 

beror i sin tur på hur mycket makt individen tillskriver det, och individen påverkas av normen 

som kommer av idealet. I dualismen, där det hegemoniska prestationsidealet och det hege-

moniska maskulinitetsidealet utgör de två grundprinciperna, uppstår en brytpunkt om det 

rådande idealet övergår i att vara underordnat. Denna brytpunkt varierar med hur stor makt 

individerna tillskriver respektive ideal. Brytpunkten kan styras av organisationen genom 

graden av formalisering. Respektive ideal är för tydlighetens skull presenterade i sin 

extremaste form och syftet med tankemodellen är att skapa ett redskap för att beskriva mötet 

mellan de två.  

9.4 AVSLUTANDE REFLEKTION OCH FÖRSLAG PÅ                                    
KOMPLEMENT TILL RÅDANDE GENUSFORSKNING 

Resultaten från den teoretiska diskussionen presenterar ett alternativ till det endimensionella 

förhållningssätt som vi anser präglar genusforskningen idag. Vi anser att den lokala 

kontexten, en strikt meritokratisk karriärmodell, utgör en lämplig arena för att eftersöka 

förslag på förklaringar till kvinnlig underrepresentation som inte bottnar i en stark 

könsordning. Ytterligare en anledning till att det kan vara positivt att studera denna kontext är 

att företagen är stora och attraktiva arbetsgivare som det finns ett medialt intresse för. På så 

vis kan intressanta forskningsresultat vinna mark och förhoppningsvis så ett frö till förändring 

i jämställdhetens tecken.  
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Vi tror att det ständiga sökandet efter manliga strukturer riskerar att cementera en traditionell 

patriarkalisk föreställning och fungera hindrande för jämställdheten [se exempelvis Hirdman 

(2001)]. Poängteras bör att vi är positiva till rapporter som belyser hur det ser ut i näringslivet 

då de fungerar medvetandegörande, ifrågasättande och belysande. Vad vi däremot efterfrågar 

är en genusforskning som vågar lyfta blicken och inte ta den manliga överordningen som för 

evigt given. Genusforskningen måste våga stå på tå och aktivt leta efter och identifiera 

positiva trender och tendenser genom att studera strukturer som kan ses som en bra grogrund 

för förändring [se exempelvis Blomqvist (1995) och Renstig (2003)].  

 

Vi anser att ett mer jämställt samhälle ligger i allas intresse och att feminism som begrepp inte 

får begränsas till genusforskningen. Alla har rätt till sin egen definition av feminism och 

skapandet av en kollektiv bild kring begreppet kan snarare fungera segregerande för dem som 

inte känner igen sig i denna bild. Kanske kan begreppen överordning och återskapande 

strukturer även användas för att beskriva den feministiska rörelsen i Sverige. Vi anser att viss 

genusforskning som kanske snarare har etablerat ett tolkningsföreträde kring begreppet 

feminism än att göra det till ett begrepp för folket. Risken finns att det etableras en sorts 

elitfeminism, ett feministiskt nätverk dit bara likasinnade ges tillträde vilket kan jämställas 

med det old boy network som återfinns på näringslivets topp. Bra exempel på mer 

lättillgängliga studier i ämnet jämställdhet tycker vi är Ironi & sexualitet. Om ledarskap och 

kön av Wahl, Holgersson och Höök och SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) 

rapportserie inom ramen för deras projekt för fler kvinnor på ledande poster i näringslivet. 

Anledningen till att vi väljer att lyfta fram dessa är att böckerna är skrivna på ett lättillgängligt 

sätt och har en mer pragmatisk framtoning, vilket vi tror tilltalar företrädare för näringslivet 

såväl som folket. Vidare tror vi att SNS är ett forum som ligger näringslivet närmare än vad 

traditionell forskning, som bedrivs på universitet, högskolor och institut, gör. Vi menar att det 

är positivt att forskningen kommer närmare den arena där förändringen ska ske, det vill säga 

näringslivet och samhället. 

9.5 KÄLLKRITIK 
Vi har främst valt att använda oss av svenska genusforskares teorier för att beskriva 

könsordningen i de undersökta organisationerna. Anledningen till detta är att könsordning 

skiljer sig mellan ett samhälle och ett annat på samma sätt som den skiljer sig mellan en tid 

och en annan. Sverige är ett av de länder som enligt FN anses ha kommit längst i 
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jämställdhetsarbetet varför teorier med ursprung i andra länder kan te sig missvisande när de 

appliceras på svenska förhållanden. Det framstår således som naturligt att främst fokusera på 

forskare som studerat förhållanden i Sverige och då främst på svensk arbetsmarknad. Detta 

utesluter inte att vi tagit del av och även refererar till kända utländska organisations- och 

genusforskare vars teorier i andra studier visat sig gångbara även på svenska förhållanden. Då 

en förändring av könsordningen på arbetsmarknaden har kunnat skönjas (se Renstig 2003), 

har vi aktivt sökt arbeta med så aktuella källor som möjligt, samtidigt som äldre 

genusforskares resultat tagits in då de ständigt aktualiseras i samtida forskning. 
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BILAGA 1 
Intervjuguide till personaldirektörer på Accenture och Deloitte 
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Nätverk 
- Arenor/Forum för aktiviteter 
- Tanke bakom kontorslandskap? 
- Betydelse av 

nätverk/rekommendationer för 
rekrytering 

- Nätverkets betydelse i 
konsultbranschen 

- Krav och uppmuntring till att 
nätverka 

Karriärmodellen och 
nätverk 

- Projekttillsättning 
- Målkongurens 
- Avancemang/Befordran 
- Utvärderings/Betygkriterier - 

könsneutrala? 
- Mentor 
- Synlighet 
- Engagemang 
- Oskrivna reglerVad premieras? 

- Rekryteringsförfarande 
- synlighet 
- Ideale anställd 
- Hur kommuniceras 

värderingar/beteende/attityd 
- Nivåinteraktion  
- Informationsvägar 
- Tone at the top 
- Identifikation 

Skillnader/likheter mellan 
könen 

- Skillnader i beteende att 
synliggöra sig? 

- Nätverk - Olika betydelse för 
könen? 

- Olika förmågor? 
- Olika spelregler? 
- Tävlan?  
- könen olika strategiska? 
- Extrastöd för kvinnor? 
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BILAGA 2 
Intervjuguide till individer på Accenture och Deloitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägen in i företaget 
- Varför Accenture/Deloitte? 
- Nyttjande av kontakter/hjälp/ 

rekommendationer 
- Nätverkets betydelse i 

konsultbranschen 
- Uppfattningar –Är det fult att 

nätverka?  
- Nätverk- positivt eller negativt 

laddat? 

Företaget och karriär 
- Karriärmodellen 
- Projekttillsättning 
- Målkongurens 
- Avancemang/Befordran 
- Mentor 
- Krav och uppmuntring av att 

nätverka 
- Synlighet 
- Oskrivna regler 
- Vilka arenor och forum finns? 

Du och Nätverk 
- Hur håller du kontakten 

efter avslutat projekt? 
- synlighet 
- Vilka grupper ingår du i? 

informella/formella 
- Vilken roll har du i dessa? 
- Typ av kontakter, glesa vs 

tighta? Homogena vs 
Heterogena  

- Engagemang/deltagande 
- underhåller du aktivt dina 

kontakter? 
- Nivåinteraktion, vissa 

kontakter extra viktiga? 
- Information 
- Kontakter, privata vänner 
- Förebilder 

1.1.1 Skillnader/likheter 
mellan könen 

- Skillnader i beteende/ 
uppfattning/nyttjande 

- Olika betydelse för könen? 
- Olika förmågor? 
- Olika spelregler? 
- Tävlan?  
- könen olika strategiska? 
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BILAGA 3 
Intervjuguide till Fredrik Andersson och Margareta Neld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverkets betydelse 
- Trender; idag vs. tidigare 
- Betydelsen för jobbsökandet 
- Betydelsen i karriären 
- Betydelse för den anställde i 

konsultbranschen 
- Uppfattningar –Är det fult att 

nätverka? 

Ideala nätverkaren 
- Hur ska man tänka? 
- Praktiskt tillvägagångssätt 
- Typ av kontakter, glesa vs. tighta? 

Homogena vs Heterogena? 
- Informella/formella nätverk 
- Synlighet 
- Oskrivna regler 

Vad kan företaget göra? 
- Aktiviteter, Forum 
- Nivåinteraktion 
- Könsneutrala arenor 
- Ideala tider, platser, arenor 
- spelregler 

Skillnader/likheter mellan 
könen 

- Skillnader i beteende, 
uppfattning, nyttjande 

- Olika betydelse för könen? 
- Olika förmågor? 
- Olika spelregler? 
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BILAGA 4 

Intervju med Fredrik Andersson och Margareta Neld 
 
I syfte att få en uppfattning av hur personer som själva verkar i det svenska näringslivet anser 

att ideala nätverk bör se ut och hur individer tänker och bör tänka kring nätverk och karriär 

träffar vi Margareta Neld och Fredrik Andersson. De har båda har lång erfarenhet av arbete i 

och med nätverk. Margareta Neld är organisationskonsult och coach tillika grundare av 

Women in Progress (WIP), ett kvinnligt nätverk. WIP är en mötesplats för kvinnor i 

näringslivet och erbjuder sina deltagare nätverksträffar, mentorskap och coaching. Margareta 

har arbetat med olika nätverk sedan femton år tillbaka. Fredrik Andersson är vd och grundare 

av Nova100 som startades 1997. Nova100 är ett nätverk för talangfulla studenter och unga i 

näringslivet och syftar till att verka som en bro mellan företag i näringslivet och lovande 

studenter. 

Om nätverk idag 
Våra nätverksgrundare menar att synen på nätverk har förändrats genom åren, trenden verkar 

gå mot en större medvetenhet och behov. Fredrik säger att nätverk inte är ”lika fult och 

hemskt” i dag som det var när han grundade Nova100. Han säger att ”då var nätverk väldigt 

okänt, lite häftigt och spännande. Nu vet alla vad nätverk är och [är medvetna om] vikten av 

att bygga nätverk”. Fredrik tycker att alla borde veta att nätverk är en nödvändighet då det är 

”genom nätverk och vilka kontakter man har, som man får jobb”. Utvecklingen drar även mot 

nätverk med begränsat antal deltagare. Margareta berättar att när hon arbetade med nätverk 

för femton år sedan kallades det inte för nätverk utan för klubb och säger att större nätverk var 

vanligare. ”Nu för tiden har man insett vikten av mindre nätverk”, säger Margareta. 

Vad nätverk består av och hur många 
Margareta och Fredrik säger att nätverk är människor som träffas regelbundet och Fredrik 

understryker att ”nätverk är ingenting, det är människorna som är allt”. Margareta menar att 

nätverk ska vara ett slags ”omvärldsbevakning” och fungera som erfarenhetsutbyte människor 

emellan. Fredrik poängterar att ju duktigare på att nätverka man är, desto mindre kan antalet 

deltagare vid mingeltillställningar vara.  
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Margareta menar att det ideala nätverket består av runt tio till tolv personer som träffas 

regelbundet och personerna bör känna varandra väl, men gärna ”bör ha olika befattningar, 

utbildningar och bakgrund”. Margareta tycker, i enlighet med Fredrik, att nätverk ska grundas 

på något gemensamt, exempelvis en utgallringsprocess eller ett gemensamt intresse och 

Fredrik säger att deltagarna bör ”känna sig utvalda”. Margareta anser vidare att nätverken 

gärna ska vara blandade även om hon tycker att kvinnor har nytta av att börja i kvinnliga 

nätverk ”för att lära sig att nätverka”. Fredrik säger att det optimala vore om alla individer i 

ett nätverk kopplar ihop sina personliga nätverk till varandra och genom detta utvidgar sina 

kontaktnät så mycket som möjligt. 

 Den nätverkande individen – idealet 
Fredrik beskriver hur han tycker att en nätverkande person ska bygga upp sin karriär och sina 

kontakter och börjar med att betona att en person måste lära känna sig själv, klargöra vad han 

eller hon vill med livet och bygga upp en vision, precis som ett företag. Visionen ska inte vara 

en position, förtydligar Fredrik, utan en plats i livet eller en dröm och att ”karriären ska vara 

medlet” för att komma dit. Fredrik berättar att vision, mål och delmål ska bilda ett personligt 

budskap som sedan ska sändas till rätt personer och förklarar: 

 

Visionen bryter man ner i delmål, små mål som ska göras enkla. Budskapet ska fungera 
som en säljande bild, en slogan som man levererar och sänder som en signal. Det gäller 
hela tiden att sända rätt signaler och leverera växelvis. Individen ska göra aktiva val 
genom vilka kanaler han eller hon meddelar budskapet. En person som är mycket skicklig 
på att nätverka väljer alltid noga och medvetet vilka offer och vilka kanaler denne ska 
använda sig. 

 

Han tillägger att män är mer ”målfokuserade” än tjejer och att tjejer måste lära sig att sätta 

mål och tycker som Margareta att tjejer måste bli bättre på att nätverka. Margareta anser 

också att mål är viktigt och säger att tjejer måste bli ”tydliga för sig själv i vad de kan 

tillföra”, annars blir det ”svårt för chefen att förstå vad de [tjejerna] kan tillföra.” Margareta 

tycker att en individ måste skapa bra resultat och lyckas med olika saker och sedan 

uttryckligen tala om det för att göra sig synlig för chefen. ”Där har kvinnor mycket att lära” 

säger hon. Fredrik tycker att killar är bättre på att nätverka än tjejer på grund av att tjejer inte 

har lärt sig att sända signaler på rätt sätt och förklarar: 
 

Kvinnor levererar ofta innan de sänder ut signaler. De gör någonting bra och ursäktar sig 
efteråt. Killar sänder signaler och säger att ”det här är jag duktig på” innan de levererar. 
De säger att de fixar uppgiften redan innan de levererar och ligger på så sätt steget före 
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tjejerna. Tjejer bör träna mer på det här, att sända ut signaler att de klarar uppgiften och 
sedan leverera den. 
 

Hur man bör nätverka och göra sig synlig - handfasta tips 
Margareta har många praktiska tips på hur en individ bör nätverka. Att vara frikostig med 

utdelning av visitkort, att inte vara feg, att våga höras och att ta mod att ställa sig i mitten 

bortom den egna vänkretsen vid sociala tillställningar är några av hennes tips i att mingla och 

skapa kontakter. Hon menar att en person bör tänka taktiskt och vara öppen för alla 

möjligheter. Margareta tycker även att svenskar överlag bör tänka på att presentera sina 

kontakter för varandra ”mer som amerikanarna gör” och menar att vi svenskar är för blyga. 

Hon säger att ”svenska män vill synas och höras mycket mer än svenska kvinnor” och tror att 

männen har en stor nytta av det och att det är därför ”svenska kvinnor inte har så många bra 

professionella kontakter”. 

 

Margareta betonar vikten av att upprätthålla kontakterna mellan träffarna genom exempelvis 

e-post och luncher och tycker att alla borde upprätta ett register över sina kontakter, något hon 

tror är ovanligt. Fredrik och Margareta berättar att nätverk handlar om att ge innan man kan 

börja utnyttja kontakter. ”När man nätverkar ska man hjälpa till, vara iskall och ge, ge, ge…” 

och sedan vänta tills man verkligen behöver en tjänst, råder Fredrik och menar att personen på 

detta vis visar sig synlig och bygger upp förtroende. 

 

Fredrik säger att ”de som jobbar ihjäl sig de första åren efter universitetet för att de tror [att 

det] ska ge någonting, de närmar sig inte sin vision”. Han tycker att det är onödigt att gå på 

tillställningar om man inte är där till 120 procent, det gäller att vara strategisk utan att visa 

det, ”springa på rätt bollar” och följa sin egen vision och inte andras: 

 

Man ska vara mystisk, som jultomten. Att nätverka är som att ragga och en tjej som 
raggar hela tiden blir ointressant, det måste finnas något att sälja. Det handlar om 
självkännedom och att visa det man är bra på och mörka det som är dåligt. 

 

Fredrik anser att om personen följer sin vision vet denne automatisk för vilka personer han 

eller hon ska göra sig synlig. Samtidigt gäller att ”en person inte får vara för på”, men alltid 

aktiv och smart nog att veta när signaler ska sändas. Fredrik menar vidare att ”dricka 

fredagsöl kan ge ut fel signaler” och att fredagsöl är ”värdelöst” på grund av att man inte kan 
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sälja in sig till sina vänner eftersom de redan är ”frälsta”. Margareta tycker i sin tur att 

fredagsöl kan vara att bra sätt att nätverka på.              

 

Fredrik menar att studenter och nybörjare i näringslivet tenderar att låta andra ta kontrollen 

över deras kontaktnät och karriär. De ”springer på allt” utan att tänka efter vilken nytta det 

kan ge. Han menar även att dessa personer tenderar att glömma bort att kontakter handlar om 

människor och att de särbehandlar kontakter beroende på vilken nivå de tillhör och förklarar: 

 

Det finns ingen människa som är på en annan nivå. Det är bara människor det handlar om 
och det gäller att komma åt vad de är duktiga och dåliga på så att man ha ett utbyte av 
varandra. Kommer man ihåg att vd:n också är en människa och pratar om det man kanske 
vet att han är intresserad av så blir man intressant. Annars blir det bara en massa 
beundranden. 

 

Margareta poängterar att ”alla vet ju att makt påverkar”, att det är tillåtet att ”smöra” och att 

killar använder mer medel än vad tjejer gör. Både Margareta och Fredrik tror att coaching och 

mentorskap kan hjälpa både killar och tjejer att nätverka och skapa fler professionella 

kontakter.  

Om att blanda formella och informella kontakter 
”Tjejer är duktiga på kompisnätverk” enligt Margareta och hon säger att de även borde 

använda dessa i professionella sammanhang. Hon medger att det kan vara svårt att blanda 

arbetsrelationer med privata men tycker att intuition och känsla får utgöra gränsen för när man 

kan blanda och nyttja de olika relationerna. ”Nätverk är frön, relationer är färdiga blommor 

och vänner är solrosor” säger Fredrik och betonar att vissa kontakter är fridlysta och inte bör 

utnyttjas. Han säger att det är svårt att skilja dessa kontakter åt och att individen måste följa 

intuitionen när det gäller att välja ut vilka kontakter som kan nyttjas.  

 Hur företag bör tänka kring nätverk 
Fredrik anser att de kvinnor i företaget som har nått toppen bör berätta om resan dit för de 

personer som är på god väg i karriären:  

 

Kvinnorna som är uppe på toppen säger inte att de har offrat mycket för att komma dit 
och att de har varit planerande. De måste säga det så att tjejerna fattar vad som krävs. I 
Sverige får man inte erkänna att det är ett helvete att komma dit. 
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Fredrik menar att det är viktigt att ”företaget inte identifierar kvinnor som invandrare” vilket 

enskilda kvinnoprogram tenderar att göra och tror att ”kvinnor tycker att det är 

problematiserande”. Han tror att de kvinnor som har talangen att nå toppen kommer att göra 

det och menar samtidigt att ”alla ska inte komma dit, men alla ska ha samma villkor”. Fredrik 

betonar även vikten av att företaget har en jämn könsfördelning på toppen för att synliggöra 

att alla som har de rätta kvalifikationerna kan nå dit.  

 

Fredrik menar att företaget kan underlätta för individerna att skapa ett nätverk och klättra i 

karriären genom att redan vid rekryteringen fråga om individens vision och mål med karriären 

för att säkerställa att ”de [företaget och individen] kommer att kunna springa länge 

tillsammans”. Vidare ska företaget ”låta alla människor göra något de tycker är kul, samtidigt 

som de gör något för företaget”.  

 

Margareta tycker som tidigare nämnts att företagspubar kan vara bra för att underlätta för 

individerna att nätverka. Hon tycker att företaget även kan ”ha det mer uppstyrt någon gång, 

mer planerat, så att samma människor inte sitter vid samma bord hela tiden”. Margareta 

föreslår rotation för att motverka att människor känner sig dumma när de försöker ta kontakt. 

”Att företagen blir mer fokuserade på ämnen som de anställda är intresserade av och bygger 

någonting runt det” tror hon kan underlätta de anställdas interaktion. Margareta tipsar även 

om att frukostklubbar och aktiviteter runt lunchen kan vara bra exempel på aktiviteter som är 

könsneutrala. 

 

Vidare tycker Margareta att det är viktigt att de anställda ser vd:n ofta och att han socialiserar 

och har en relation med medarbetarna för att underlätta både samarbete och atmosfär på 

företaget.  

 
 

 


