
Der bruges ord som ’old boys netværket’ og ’Rip-Rap-
Rup’-effekten om de netværk af mænd, der sidder på
magten og hjælper hinanden med at blive siddende.

Efter de sidste 5 års meget store fokus på netværk i
enhver sammenhæng og den meget store omtale af vig-
tigheden for netværk for ens karriere, kan det ikke læng-
ere være rigtigt, at kvinder ikke er klar over netværks be-
tydning for deres jobperformance og karriere. Det be-
kræftes da også af tallene fra Det Danske Ledelsesbaro-
meter, der viser at kvindelige ledere i endnu større grad
end deres mandlige kolleger anser netværk som en vigtig
del af deres ledelsesrolle.

Et forhold, som sætter fokus på lederes netværk er den
almindelige opfattelse af, at kvindelige og mandlige le-
dere har forskellige ledelsesstil. En del forskning peger
således på, at kvindelige ledere i højere grad bruger en
lidt anderledes ledelsesstil, der bygger på opnåelse af
enighed og relationsdannelse i modsætning til mere kon-
trollerende og formelle måder at lede på som er hyppi-
gere blandt mandlige ledere. Da brug af relationelt base-
ret ledelse hænger meget sammen med en bevidsthed
om tilstedeværelse og brug af netværk, er der baggrund
for at se nærmere på, hvorledes mandlige og kvindelige
ledere bruger deres netværk.

To netværk
En del forskning har vist, at kvinder i virksomheder har
en tendens til at skabe to adskilte netværk: Et til andre
kvinder i organisationen, som primært fungerer som
støtte, rent socialt og bekræftelse og et karriere/informa-
tionsnetværk, som primært er med mænd i virksomhe-
den. Omvendt har mænd ikke på samme måde et opdelt
netværk, men i stedet ét netværk, der både rummer
mænd og kvinder og knapt den samme opdeling af so-
ciale og karrierebehov i separate netværk.

Ved at kvinder således vedligeholder to relativt adskilte
netværk, giver det en del ekstra arbejde og mulige priori-
teringsproblemer. I det mænd i højere grad har ét samlet
netværk, vil de bedre kunne balancere det sociale og kar-
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rieremæssige og lade de to elementer komplementere
hinanden i stedet for at være i modsætning til hinanden.

Da kvindelige ledere er i mindretal i de fleste virksom-
heder, er der normalt også færre kvindelige kollegaer i
de kvindelige lederes netværk. Denne effekt bliver for-
stærket i de øverste hierarkiske lag, hvorfor de heller
ikke har samme indflydelse i organisationerne som deres
mandlige kollegaer. Kvindelige ledere føler desuden ofte,
at de er nødt til at ændre deres ledelsesstil for at nå de
højeste positioner, bl.a. for at få adgang til andre (mand-
lige) lederes netværk. Det understøtter tidligere undersø-
gelser, der viser, at forskelle i ledelsesstil ser ud til at af-
tage højere oppe i hierarkiet.

Mændene gør det også
Typisk vil personer med størst indflydelse i en organisa-
tion også være de mest attraktive at knytte kontakt med
for andre, da det giver mulighed for en flerhed af nye
kontakter, som igen kan påvirke ens egen indflydelse og

status i organisationen. Denne mekanisme vil igen med-
føre, at de ubalancer og strukturelle forskelle, som findes
i netværket vil have en tendens til at blive bevaret eller
endog forstærket over tid. Dermed er der ikke belæg for
at tro, at uformelle strukturer er nemmere at forandre
end formelle når det gælder kønsforskelle – tværtimod.

Den seneste forskning har vist nogle ret overraskende
tendenser. Noget tyder nemlig på, at i organisationer,

hvor mænd ikke udgør flertallet og ikke er så stærkt re-
præsenteret på ledelsesniveau, er der klare tegn på at
mænd har netværk, der udviser samme egenskaber som
kvindernes i andre organisationer: At der dannes mande-
kliker forskellige steder i organisationen, hvor mænd
henter en del af deres sociale støtte blandt andre mænd,
og at karrierenetværket primært består af kvinder.

Det betyder også, at vi måske skal til at vænne os af
med at tænke så meget på køn som en afgørende faktor,
når vi taler om netværk. Det, der har vist dig at give en
hurtig karriere for både mænd og kvinder er at kende de
rette og have et bredt netværk – ikke et stort netværk.
Særligt gælder det for kvinder, at det at have en mentor i
organisationen er meget vigtig for deres karriere. Og i
flere tilfælde vil det ligefrem være skadeligt rent karrie-
remæssigt for kvinder at bruge for mange kræfter på at
deltage i og vedligeholde formelle kvindenetværk/grup-
per. Problemet med dem er, at de oftest er med til at for-
stærke den mekanisme, som kvinder i forvejen danner

netværk efter – altså Kylle-Pylle-Rylle-effekten.
I stedet bør kvinder gøre som mændene – knytte rela-

tioner med folk der har ekspertisen, magten, kompeten-
cen, etc. til at hjælpe deres karriere på vej – uanset hvil-
ket køn vedkommende har. For mænd netværker ikke
med mænd fordi de er mænd… men fordi de kan hjælpe
dem med enten konkrete problemer her og nu eller i de-
res karriereplan på længere sigt.

39C3 ·  Magasinet  om ledelse og økonomi ·  12.06

Det er flere steder i den lidt ældre akademiske litteratur fremhævet, at en af grundene

til, at kvinder ikke er så stærkt repræsenteret i toppen af det danske erhvervsliv er, at

de enten ikke er klar over vigtigheden af netværk, eller bare ikke har adgang til dem. 

Men det er ikke tilfældet mere: Kvinder danner faktisk to netværk – et med mænd og

et uden! Så ”old-boys-netværket” Rip, Rap og Rup suppleres med Kylle, Pylle og Rylle. 

Forskning viser dog, at kvinder ikke forlader sig på kvinder, når det handler om kar-

riere. Kvindenetværkene på arbejdspladsen er en hyggeklub – og skal det være karrie-

refremmende inviteres mændene med ind i varmen. 

Men er mændene i mindretal på en arbejdsplads, gør de præcis det samme: Finder so-

cial støtte blandt andre mænd, og netværker med kvinder for at fremme karrieren

I flere tilfælde vil det ligefrem være skadeligt rent karrieremæssigt for
kvinder at bruge for mange kræfter på at deltage i og vedligeholde for-
melle kvindenetværk/grupper. Problemet med dem er, at de oftest er
med til at forstærke den mekanisme, som kvinder i forvejen danner
netværk efter – altså Kylle-Pylle-Rylle-effekten.
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