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I sin forskning om kvinders vej til bestyrelsesposter stiller Florence Villesèche skarpt på betydningen af
netværk. Hun forklarer her, hvorfor netværksanalysen er et vigtigt redskab, når man vil kortlægge, hvordan
magt fordeles og deles med andre, og hvad vi kan lære af at se på bestyrelser i et netværksperspektiv.

Hvad handler din forskning om?
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Jeg har fået forskningsstøtte fra EU til at undersøge, hvordan kvinder bruger deres netværk og i
særdeleshed deres formelle netværk til at komme ind i bestyrelser. Jeg ser på, hvem der sidder i
bestyrelserne, og hvordan deres netværk tager sig ud. Målet er at finde ud af, hvor de kvinder sidder,
der har klaret at rykke højere op i virksomhederne, hvordan deres karriere ser ud, og hvordan den har
bidraget til at placere dem i et netværk. Et andet vigtigt aspekt i undersøgelsen er det
modsætningsfyldte i, at mange af de kvinder, som indgår i undersøgelsen gerne vil ændre forholdene
for kvinder, samtidig med at de vil beholde de privilegier, som de allerede har opnået for dem selv. 

"Vi kan umiddelbart se, at kvinderne lader til at have større netværk. Det
bekræfter vores antagelse om, at kvinder er nødt til at gøre mere end mænd

for at få en plads i en bestyrelse"

Dit fokus er på, hvordan schweiziske kvinder bliver optaget i bestyrelser. Afviger den så meget fra den
måde, deres mandlige kolleger gør det på? 
Vi har ikke de fulde resultater endnu, men vi kan umiddelbart se, at kvinderne lader til at have større
netværk. Det bekræfter vores antagelse om, at kvinder er nødt til at gøre mere end mænd for at få en
plads i en bestyrelse. Vi har også iagttaget en række andre interessante ting: Blandt andet kan vi se,
at selv om størrelsen på den enkeltes netværk spiller en rolle, så er det ikke den eneste faktor, der
bidrager til toplederens såkaldte sociale kapital. Desuden kan vi se, at det spiller en stor rolle om man
som bestyrelsesmedlem er schweizer eller udlænding. Over 50 pct. af medlemmerne i schweiziske
bestyrelser består af udlændinge. Alligevel kan vi se, at det spiller en vigtig rolle at være af
schweizisk nationalitet for at kunne sidde centralt i de mest magtfulde netværk, så de mest
magtfulde netværk er stadig nationalt domineret. Og selv om der er kommet mange udlændinge og
en del kvinder ind i de schweiziske bestyrelser, så de ikke blevet en del af de mest magtfulde
netværk. Så antal og procenter spiller altså ikke alene en rolle. Det handler i høj grad om social
kapitel og sociale processer.

"Virksomhederne er ivrige efter at få indblik i problemstillingen og finde ud
af, hvordan de selv kan bidrage. Til gengæld er de lidt tilbageholdende, når

det handler om at dele data med os og åbne deres døre – særligt når det
gælder direktions- og bestyrelsesniveauet"

Hvorfor har du valgt at fokusere på netværk?
Mit valg af emne skyldes, at der i debatten har været meget fokus på, om der overhovedet findes
kvinder, der er kvalificeret til den her type poster. En anden ting, der interesserer mig i den
forbindelse, er den netværksdynamik, der er med til at styre, hvordan topledere bliver udvalgt og
udnævnt. På jo højere niveau det foregår, jo mere kompleks, subtil og næsten usynlig er brugen af
stereotyper og diskriminationen. Det er velkendt, og vil sikkert heller ikke blive benægtet af mange
store virksomheder såvel som executive search-firmaer, at de naturligvis udpeger nogen, som de ved



vil være den rette til jobbet. I det ligger, at de kender dem personligt og stoler på dem – de er med
andre ord en del af deres netværk.

Skal dit forskningsprojekt også undersøge de danske forhold?
Jeg er ved at etablere kontakter i Danmark, så vi gentager undersøgelsen, som vi laver I Schweiz. Det
er dog ikke altid nemt at få adgang til data – og det gælder ikke kun i Danmark. Min erfaring – som
jeg deler med mange forskere – er, at virksomhederne er ivrige efter at få indblik i problemstillingen
og finde ud af, hvordan de selv kan bidrage. Til gengæld er de lidt tilbageholdende, når det handler
om at dele data med os og åbne deres døre – særligt når det gælder direktions- og
bestyrelsesniveauet. Jeg tror, det er et spørgsmål om tillid. For os forskere er det en del af vores
arbejde, at vi er i stand til at håndtere fortrolig data. Jeg kunne godt ønske mig, at forholdet mellem
forskning og praksis var tættere. For det er kun i fællesskab, at vi kan skabe fremskridt, lære og
kombinere – netop ved at bevise teorien i praksis.
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