KRÖNIKA

Flickan med pärlarmbandet. Nej, vi
tar det i plural. Flickorna med pärlarmbanden. Hur många av er går runt med
ett pärlarmband från Women’s Health
halvmarathon som gick här i Stockholm den 26 april? Dagen då vi tjejer
ägde hela Djurgården. Då arrangören,
sponsorerna och volontärerna hade
gått upp i ottan och roddat in till sista sekund för att få ihop ett lopp enbart
för oss tjejer. Där Isabellah Andersson som Stockholms löpardrottning susade fram, tätt följd av Cecilia, Johanna, Josephine, Jessica, Pernilla, Malin,
Helena, Petra och Towe. Det var bara
topp tio – efter dem kom tusen tjejer till
– bland dem var Mia Mäki och Cecilia
Wandell från Intersport som hade antagit utmaningen.
Många var med på premiärloppet,
som lovar vara tillbaka 2015. Modekonsulterna skriver här till höger att man
ska lägga upp en strategi för att komma
vidare och uppåt. Så skriv nu in med fet
stil, gärna spritpenna, att lördagen den
25 april 2015 så ska vi stå på startlinjen utanför Tekniska museet och kubba
järnet. Framåt, och uppåt.
Apropå uppåt. Det går uppåt i sportbranschen, det framgick i fet stil på
framsidan på förra Sportfack. Bläddrar man fram så listas ”Sveriges 100
största leverantörer 2013”. Till vår Divas Friday Business Lunch på Taverna
Brillo hade vi anmälningar från tre kvinnor av topp tio på den listan. Och två av
dem var från jättarna på första och andra plats.
Och just det här med att nätverka,
det tipsar Modekonsulterna om i intervjun till höger. Och det är ju precis det
vi i Divas styrgrupp vill vara med och
skapa: En plats där vi kan lära känna
varandra. Vi har valt att keep it small
med en lunch sista fredagen i månaden
i centrala Stockholm. Där kan vi samla
idéer och gå vidare till nästa steg – det
här med att skapa en strategi ni vet.
Man går ifrån lunchen mätt och
belåten med en jag-har-rensat-hjärnan-känsla inför den stundande helgen, som alltid efterföljs av den där elaka måndagen. Det är väl strategi det
med – att njuta när man är ledig, ladda batterierna inför arbetsveckan. Alla
runt bordet bidrar med berättelser och
det är just det som är så givande - det
handlar förstås inte bara om att träffa
dem som jobbar för de största där miljonerna dundrar in.
Men en dag på Djurgården, då gatorna är som gjorda för oss tjejer, då
det står dricka och
förfriskningar serverade, då vi tar ett steg
i taget mot ett mål, då
är det bara följande
som gäller: Att vi är
störst, bäst och vackrast.
Vanessa Åsell Tsuruga
Divas Styrgrupp
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Ylva Bryhn och Inger-Mharie Lindén.

Månadens Diva Modekonsulterna
Modekonsulterna är ett rekryteringoch utbildningsföretag som arbetat
med företag som Fjällräven, Peak
Performance, Haglöfs, Naturkompaniet och Röhnisch. Donna Bruns tog
ett snack om hur vi tjejer kan ta oss
vidare i branschen.
Varför började ni två jobba ihop?
– Vi märkte att vi trivdes ihop under ett
tidigare samarbete. Vi har samma värderingar och samma kund/kandidatfokus. Framförallt har vi kul och känner
glädje i det vi gör. När vi startade upp
Modekonsulterna tog vi ett beslut om
en timmes träning varje vardag så
vi börjar dagen med en tidig PW.
Vi känner att det har blivit en växande trend med sport och fritid.
Många större företag startar upp
en sportdel som komplement till övriga
sortimentet.

”

kommer långt ner på listan, så börjar
jag tro att det kanske är det enda sättet
att få en mer jämställd nivå mellan män
och kvinnor, menar Ylva.
Hur reagerar ni på att det ofta talas
om att det inte finns tillräckligt med
kvalificerade kvinnor?
– Det är inte vår uppfattning. Det finns
gott om otroligt duktiga och kompetenta kvinnor. Det är vår erfarenhet
efter så många år i branschen. Snarare
är det så att företagen måste våga gå
utanför sina traditionella nätverk/kretsar. Bryta ny mark och våga tänka nytt.

Och kom ihåg: Man tar lika bra beslut
i klänning som i kostym (citat av
Camilla Thulin i en artikel i DI i mars
i år). Bygg upp en strategi för hur du
ska nå dit du vill. Hitta de nätverk
som fungerar och gynnar dig och din
bransch, för på högre nivåer är nätverk
den viktigaste komponenten när du ska
”kliva upp” på topposition.
Hur kan företag få till sig fler kvinnor
på toppositioner?
– Kvinnorna finns redan som vill ha
dessa tjänster. Den heta potatisen för
kvinnor som vill göra karriär är barn
och familjefrågan. Frågan som
alla undviker för den är förbjuden. Den borde verkligen avdramatiseras istället. Det är oftast
inte kvinnorna som tycker att
det är ett problem. Det är företagen
som ser problemen. Istället för att sätta
stopp borde företag se hur de kan stötta
sina kompetenta medarbetare under
de få åren som barnen är små. Det är
få som klarar av att effektivisera sin
arbetsdag så som småbarnsmammor!
Utnyttja det istället! Var flexibla! Det
vinner alla på i längden.

Företagen måste våga gå utanför
sina traditionella nätverk/kretsar.
Bryta ny mark och våga tänka nytt.”

Vad tycker ni om kvotering för styrelser och ledningsgrupper i Sverige?
– Av princip säger jag nej, jag tycker att
man ska rekryteras på sina egna meriter och kompetens och inte kön, säger
Inger-Mharie. Börjar dock vackla då
verkligheten inte ser ut så.
– Min grundinställning är att man ska
komma in på egna meriter, men efter
senaste tidens rapporter, där Sverige
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Vad tycker ni om att Sverige är sämst
i Norden vad det gäller lika lön mellan könen för samma arbete?
– Synd, här finns mycket att göra. Det
är något att lägga på bordet vid nästa
löneförhandling! Kanske siffrorna
skulle se annorlunda ut om vi hade fler
kvinnor i toppositioner!
Vad är ert bästa tips för kvinnor som
vill ta sig upp i sportbranschen?
– Våga vara den du är och visa din
personlighet och ditt engegemang.

donna.bruns@rohnisch.se
susanne@interski.se
vanessa.asell-tsuruga@asics.com

PÅ GÅNG

• Vi har emigrerat från Facebook
till LinkedIn. Du hittar oss på
DIVAS: Diverse Arena in Sport
• Sista fredagen varje månad kör vi
Divas Friday Business Lunch på
Taverna Brillo (Stureplan, Stockholm). Anmäl dig till lena.janson@svensktsportforum.se

