Tema: Kvinner i karrieren

Tydelige kvinner
- kan gå til topps
Tallet på kvinner blir lavere, jo høyere opp i hierarkiet man kommer.
Men bevissthet om karrierefellene og mulighetene kan snu den trenden. Coachen Margaret Paasche gir gode råd.
tekst hege kambo

M

argaret Paasche er en av tre
kvinner i CoachPartner.
Med bakgrunn som
gründer, leder, medlem i
kvinnenettverk og coach har Margaret
mye erfaring med kjønnsperspektivet i
karrieren og jobber spesielt med lederutvikling for kvinner.
– Kvinner er gode på helhetstenkning,
se sammenhenger og kommunikasjon.
Men vi stiller for høye krav til oss selv og
er ikke tydelige nok.
Vær bevisst

Forsker Kari Rueslåtten advarer mot å tro
at alle har tilgang på topplederstillinger,
uavhengig av kjønn.
– Tror man på det, vil det ikke skje noe,
sier Rueslåtten til NHHs internavis, Paraplyen. Under sin studie av ledelse og
kjønnfant hun et glasstak, en usynlig
barriere, som hindrer kvinner i å avansere.
– Vi har et stykke å gå før vi har reell
likestilling, så bevisstgjøring på slike
skjulte mekanismer er viktig, sier

Paasche, som tror at kvinner kan unngå
dette glasstaket.
– Kvinner må tørre å vise frem hva de
kan og gå direkte til ledelsen med ambisjoner og mål; ikke vente til sjefen ”oppdager” dem.
Tenk fremover

Den kjønnsskjeve fordelingen ved foreldrepermisjon og omsorgsansvar er en
annen utfordring for kvinners karriere,
påpeker Selma Therese Lyng, forsker ved
Arbeidsforskningsinstituttet.
– Kvinner går inn i tradisjonelt mannsdominerte yrker som aldri før, men for
mange blir graviditet og permisjon starten på en negativ karrierespiral. De søker
seg over til bransjer og jobber som lettere
lar seg kombinere med familieforpliktelser, men som samtidig gir lavere lønn og
karriere- og kompetanserealisering. Karrierejobber er nemlig ikke tilrettelagt for
å ha familie, og kvinner tar hoveddelen
av permisjonen og det videre omsorgsansvaret på hjemmebane, sier Lyng.

– Man må tenke fremover og planlegge
godt om man vil ha barn, er coachens
råd.
– Det er nødvendig med et godt bakkemannskap om man skal være leder og
ha familie. Menn har aldri behøvd å ha
hovedansvar for hjem og familie, samtidig som de gjør karriere. Hvorfor skal vi
kvinner det?
Flink nok

Paasche mener det henger sammen med
at kvinner generelt har høye forventninger til seg selv. I arbeidslivet fører det til
unormale krav til egne prestasjoner.
– Kvinner opplever at de må yte minst
100 prosent. Menn har den fordelen at de
tradisjonelt ”hører hjemme” i høyere
stillinger; kanskje har de derfor lettere for
å tenke at det de gjør er godt nok.
– Vi har faktisk mye å lære av menn,
uten at vi trenger å bli som dem. Vi må
skjønne at vi kan ikke ta ansvar for alt og
alle og være trygge på at vi er flinke nok,
avfyrer Paasche avslutningsvis.

Tips til unge kvinner i karrieren
• Lag nettverk med andre kvinner, hjelp
hverandre og lag pakter.
• Bruk språket bevisst. Ordlegg deg tydelig, uten spørrende, usikre vendinger.
Bruk ”jeg” istedenfor ”man”. Si ”Jeg
syns vi skal gjøre det sånn!”
• Finn gode rollemodeller. Undersøk
hvordan de har lykkes.
• Sett deg klare mål. Bli bevisst hva du
vil og hvor du skal.
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• Skaff deg en coach som støttespiller
og rådgiver. Husk, vi har svakere tradisjoner for å gjøre karriere eller bli ledere.
Det er greit å få hjelp!

• Vær offensiv. Gå til sjefen og si ”Dette
har jeg gjort. Det var veldig bra. Nå
ønsker jeg meg større utfordringer.”
• Delta i lederutviklingsprogrammer. Søk
deg inn mot en plass i NHOs Female
Future program, et målrettet tiltak for å
få flere kvinner inn i lederposisjoner og
styrer.
• Definer deg selv, sett grenser og lær
deg å si nei.
• Velg moderne bedrifter som satser på
kvinner.
• Planlegg godt om du ønsker familie.
Sørg for å ha bakkemannskap hjemme.

