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För ett år sedan startade yrkesnätverket Byggare Berit för kvinnor inom bygg-, installations- 

och fastighetsbranscherna. Idag har det 700 medlemmar. Hitta ditt nätverk och upptäck nyttan 

av att nätverka. Det finns över 2 300 yrkesnätverk i Sverige. 

AKTUELLT Läs om yrkesnätverket för ingenjörer i Vision Göteborg Vill du starta ett 

yrkesnätverk i Ingenjörsamfundet? Mejla oss.  

EXTERNA LÄNKAR Vill du gå med i Byggare Berit? Gäller bara kvinnor i bygg, 

installations & fastighetsbranschen Ingenjörer i Unionen har ett eget profilval IT-anställda 

inom Finansförbundet har ett eget nätverk Datafolket  

För snart ett år sedan startade yrkesnätverket Byggare Berit. Ett nätverk för kvinnor som 

arbetar med byggande, installationer och fastigheter. Travesteringen på Byggare Bob är 

uppenbar för alla småbarnsföräldrar, och för alla andra fungerar namnet också.  

   - Folk fnissar kanske lite första gången, men de kommer ihåg det, berättar Marie Freding 

som själv är relativt ny i byggbranschen. Det finns många kompetenta kvinnor, men de syns 

inte. Det ville vi ändra på.  

SKAPAR AFFÄRER OCH KARRIÄR FÖR KVINNOR 

Marie Freding är en av fem kvinnor som den 4 november 2010 startade Byggare Berit. De 

skapade nätverket för att de själva saknade just ett sådant här. Tanken var att kvinnor skulle 

lära känna andra kvinnor i branschen och siktet var inställt på att de skulle kunna göra goda 

affärer med varandra och främja varandras karriärutveckling.  

LÄTTARE ATT REKRYTERA BRA PERSONER 

Byggbranschen är en mansdominerad värld, bara 4 av 100 chefer i branschen är kvinnor. Var 

är kvinnorna? tänkte Marie Freding när hon började för tre år sedan inom installation.  
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   - När jag rekryterar nya medarbetare vill jag veta att de inte bara är kompetenta utan också 

bra personer. Då är ett affärsmässigt yrkesnätverk perfekt för här kan vi mötas och lära känna 

varandra och när jag sedan sitter i en rekrytering är det lätt att hitta fler kvinnliga kandidater.  

GRUPPER BÅDE PÅ FACEBOOK OCH LINKEDIN 

Karin Ståhl stod som värd för den första nätverksträffen i Stockholm. Till den kom ett 40-tal 

kvinnor. Marie, Karin och de andra tre grundarna hade bjudit in ett 20-tal nära kollegor och 

medarbetare var. De lade också upp nätverket på Facebook och LinkedIn. Idag, ett år senare, 

är de 700 medlemmar. Hur gick det till?  

   - Det är word-of-mouth. Ryktet sprider sig och fler vill vara med. Nu startar våra kollegor i 

Göteborg träffar för alla kvinnor som verkar i den regionen. 

TRÄFF VARJE MÅNAD 

Hur har det gått för nätverket så här långt? 

    - Vi träffas varje månad och har varannan gång seminarium med en eftertraktad föreläsare 

och varannan afterwork. Vi har haft rekryteringsluncher och jag vet att flera personer i 

nätverket har rört på sig under det år som gått. Och det diskuteras affärer på våra träffar.  

ENGAGERA DIG I ETT NÄTVERK 

För alla som känner att det här vill jag också vara en del av så rekommenderar Marie Freding 

att utnyttja de yrkesnätverk som finns. 

   - Engagera dig i det nätverk som passar dig. Alla nätverk behöver hjälp. Börja med att leta 

på nätet och hör med dina kollegor var de är med.  

   Googla på ”yrkesnätverk”, vi fick 2 380 träffar. Det borde finnas någon för alla. Så alla 

ingenjörer, tekniker och naturvetare som känner sig inspirerade av Byggare Berit: det är bara 

att börja nätverka.  

Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se  
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