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Hvite menn i alderen 45–60 år er fortsatt overrepresentert på 
alle politiske nivåer. Menn er i flertall både på Stortinget, i 
Regjeringen, blant ordførerne og i kommunestyrene. Alder er 
også en utfordring når det gjelder politisk deltakelse. Særlig 
er de yngste dårlig representert, i tillegg til kvinner over 60 år. 
Personer med innvandrerbakgrunn er også underrepresentert.

I næringslivet er det i hovedsak menn uten innvandrer
bakgrunn som sitter i sentrale posisjoner. Endringen i allmenn
aksjeloven har imidlertid styrket kvinnelig representasjon i 
styrene.
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del 1 valg og politikk

saldo = 7+10+8+5+2+4 = 36/6 = 6 poeng

6
del 1 valg og politikk

1. Kjønnsfordeling på Stortinget
 

kvinner menn

2008 34% 66%

2007 34% 66%

2006 36% 64%

Kilde: Stortinget

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 34/50 = 68% = 7 poeng

reell situasjon

34% 66%

ideell situasjon
10 poeng

50% 50%

2. Kjønnsfordeling i regjeringen
 

kvinner menn

2008 47% 53%

2007 53% 47%

2006 44% 56%

Kilde: Regjeringen

mål: Lik kjønnsfordeling, dvs av 19 statsråder
er 47–53 ideell kjønnsfordeling
måloppnåelse: 47/47 = 100% = 10 poeng

reell situasjon

47% 53%

ideell situasjon
10 poeng

47% 47%

■ kvinner
■ menn
■ andre faktorer

poengberegning
Poeng regnes ut fra reell situasjon 
i forhold til ideell situasjon, og gir 
uttrykk for grad av måloppnåelse.  
Full måloppnåelse gir 10 poeng.
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6. Ungdom (18–29 år) i kommunestyrene
 

i kommunestyrene i befolkningen

2007 7% 19%

2003 8% 19%

Kilde: SSB

mål: Lik andel i kommunestyrene som i befolkningen
måloppnåelse: 7/19 = 37% = 4 poeng

19% 81%

ideell situasjon
10 poeng

7% 93%

reell situasjon

5. Ikke-vestlige representanter  
 i kommunestyrene
 

i kommunestyrene i befolkningen

2007 1,3% 6,6%

2003 0,8% 5,1%

Kilde: SSB

mål: Lik andel i kommunestyrene som i befolkningen
måloppnåelse: 1,3/6,6 = 20% = 2 poeng

1,3% 98,7%

reell situasjon

6,6% 93,4%

ideell situasjon
10 poeng

3. Kjønnsfordeling i kommunestyrene
 

kvinner menn

2007 38% 62%

2006 36% 64%

2005 36% 64%

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 38/50 = 76% = 8 poeng

38% 62%

reell situasjon

ideell situasjon
10 poeng

50% 50%

4. Kjønnsfordeling blant ordførere
 

kvinner menn

2007 23% 77%

2006 17% 83%

2005 17% 83%

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 23/50 = 46% = 5 poeng

23% 77%

reell situasjon

ideell situasjon
10 poeng

50% 50%
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«Regjeringen tar utgangspunkt i at folkestyret innebærer et styresett 
med innflytelse for de mange og spredning av makt. Et levende og 
desentralisert demokrati med bred deltakelse er grunnleggende for   
å møte samfunnsutfordringene.»

Regjeringen.no, oktober 2008

Stortinget
Hvite menn over 50 er overrepresentert
Kvinner utgjorde 38 prosent av de 169 representantene som fikk plass på 
Stortinget etter valget i 2005. I mai 2008 var kvinneandelen på Stortinget 
34 prosent, noe som skyldes at kvinner som har forlatt Stortinget siden 
2005, er blitt erstattet av menn. Kun to stortingsrepresentanter har 
innvandrerbakgrunn. 

Kvinneandel på Stortinget 
Etter parti, i prosent, 2008
Kilde: Stortinget

26%Høyre

16%Fremskrittspartiet

45%Kristelig Folkeparti

40% Sosialistisk Venstreparti
40%Venstre

48%Det norske Arbeiderparti

18%Senterpartiet

34%I ALT

figur 3.1

I tre av komiteene; kontroll- og konstitusjonskomiteen, finanskomiteen og 
forsvarskomiteen, er det nesten 90 prosent menn. I kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen og familie- og kulturkomiteen er mer enn halvparten 
kvinner. 

Kvinneandel i fagkomiteene på Stortinget
I prosent, 30. mai 2008
Kilde: Stortinget 

 

Familie/kultur
Kirke/utd./forskn.
Justis
Helse/omsorg
Utenriks
Arbeids/sosial
Kommunal/forvaltn
Energi/miljø
Transport/komm
Næring
Forsvar
Finans
Kontroll/konst.

58%
53%

45%
43%
43%

42%
36%

29%
27%

23%
13%

11%
11%

figur 3.2

kvinneopprør i ap 
Flere Ap-kvinner reiser seg i protest 
mot partiledelsen som høsten 2008 
fattet et vedtak som åpner for at 
Oslo Ap kan stille med tre menn 
på de fire første stortingsplassene. 
Stortingsrepresentant Britt Hildeng 
raser mot «Gutteklubben grei» i Ap 
og vurderer å ta gjenvalg for å sikre 
kvinnerepresentasjonen.
 Hun reagerer kraftig på at man 
forlater prinsippet om 50 prosent av 
hvert kjønn. 
 – I 40 år har jeg drevet med 
likestillingsarbeide og vi har kommet 
lengre skritt for skritt. Jeg føler at 
dette er et enormt tilbakeskritt, sier 
Hildeng.

Kilde: TV 2, 22. august 2008

storting av blekansikter
Oslo Aps stortingsliste kan bli en liste 
med bare hvite kvinner og menn 
på sikker plass. Oslo Arbeiderparti 
er i så fall ikke alene om å stille 
med en «blendahvit» stortingsliste. 
Partienes nominasjonsprosesser 
er så vidt begynt, men allerede er 
det mye som tyder på at dagens 
stortingsrepresentanter med 
minoritetsbakgrunn ikke får sikker 
stortingsplass ved valget neste år. 
Hvis partiene setter opp listene slik 
at vi får et storting av blekansikter, 
svikter partiene sitt demokratiske 
ansvar. Folkestyret brytes ned hvis 
flertallet nekter en befolkningsgruppe 
den innflytelse den har krav på i et 
representativt demokrati.

Kilde: Politisk redaktør Arne Strand  
i Dagsavisen, 11. september 2008 

«Det er et stort problem at de 
store partiene ikke har plass til 
personer med minoritetsbakgrunn, 
særlig i Oslo hvor én av fem har 
minoritetsbakgrunn.»

Mohammad Usman Rana til  
Tønsbergs Blad 10. september 2008
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Litt over halvparten av stortingsrepresentantene har fylt 50 år. Over-
representasjonen er størst i aldersgruppen 50–59 år. De over 65 år er 
underrepresentert, dette gjelder særlig kvinner.

Stortingsrepresentantenes alder sammenlignet med befolkningen
I prosent
Kilde: Stortinget 1. januar 2008

1%

6%

9%
10% 9%

12%

19%

22%

2%

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 l.
eldre

9%

stortinget
befolkningen

figur 3.3

Regjeringen
Tapt mangfold
Ni kvinnelige statsråder av totalt 19, gir en prosentandel på  47 prosent   
kvinner og 53 prosent menn i Stoltenberg II-regjeringen. 18 av de 44  
statssekretærene er kvinner, noe som utgjør 41 prosent. Det er flere 
kvinner enn menn blant de politiske rådgiverne, 14 av 23. I samarbeids-
regjeringen er det én statsråd og én statssekretær med samisk bakgrunn. 
Det er ingen med innvandrerbakgrunn i regjeringen, men to politiske 
rådgivere har innvandrerbakgrunn.

Sametinget
Kvinneflertall
Det er kvinnelig flertall for første gang i Sametinget. Kvinnene utgjør  
22 av 43 representanter i inneværende periode (2005–2009), det vil si  
51 prosent. Ved valget i 2005 ble det også for første gang valgt en kvinnelig 
sametingspresident, Aili Keskitalo. Høsten 2007 ble det endringer i 
Sametinget som medførte skifte av president. Sametingspresidenten heter 
nå Egil Olli. Sametinget ble første gang åpnet 9. oktober 1989. Sametinget 
er et politisk redskap som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til 
en rettferdig behandling av det samiske folket.

naturlig med  
blondiner på toppen 
På politikktoppen troner damene. 
Men ute i den harde virkeligheten, 
der folk flest driver med politikk, 
er det fortsatt menn som regjerer. 
I de kommunene som arrangerte 
direkte ordførervalg, ble bare 8 av 50 
ordførere kvinner. (…) Som den første 
kvinneregjeringens mor sa: Alt henger 
sammen med alt. Derfor trenger vi 
flere blondiner med ordførerkjede.

Kilde: Kaia Storvik i en kommentar  
i Dagsavisen 29. september 2007

sametinget
Sametinget er en representativ 
folkevalgt forsamling for samene i 
Norge. 43 representanter velges fra 13 
valgkretser hvert fjerde år, samtidig 
med Stortingsvalget. Det var 12 538 
personer som hadde stemmerett ved 
valget til Sametinget i 2005.

Kilde: SSB
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Fylkeskommunestyrene
45 prosent av representantene i fylkestingene er kvinner. Dette er en 
økning på 2,4 prosentpoeng siden valget i 2003. I Nordland og Hedmark 
fylkeskommuner er halvparten av representantene kvinner. I Østfold og 
Oppland sank kvinneandelen med nesten seks prosent. Fylkestinget i 
Østfold har den laveste kvinneandelen med 37 prosent (SBB). 

Kommunestyrene
Speiler ikke befolkningen
Kommunevalget i 2007 ga ny kvinnerekord med 37,5 prosent kvinnelige 
kommunestyrerepresentanter. Det er en økning på to prosentpoeng fra 
forrige valg. 

Kjønns- og aldersfordelingen i kommunestyrene er likevel skjev i 
forhold til befolkningen. Menn i alderen 40–59 år utgjør 37 prosent av 
de innvalgte og er dermed overrepresentert. Kvinner over 60 år er minst 
representert sammen med unge under 30 år.

Av 3 190 representanter som ble valgt til formannskap i kommunene, 
var 42 prosent kvinner.

Kvinneandel i kommunestyrene 
Kilde: SSB 2007

I ALT 38%

Pensjonistpartiet 15%
Fremskrittspartiet 28%
Rød Valgallianse 33%
Høyre 34%
Lokale lister 34%
Kristelig Folkeparti 36%
Senterpartiet 40%
Venstre 40%
Det norske Arbeiderparti 42%
Sosialistisk Venstreparti 50%

figur 3.4

Personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i kommune-
styrene. I 2007 utgjorde de to prosent av kommune styrerepresentantene 
(223 personer), mens det er ti prosent i befolkningen som har 
innvandrerbakgrunn. 1,3 prosent av kommunestyrerepresentantene 
har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, sammenlignet med 6,6 prosent i 
befolkningen.

Nesten halvparten av alle ikke-vestlige innvandrere bor i Oslo og 
Drammen. I disse kommunene er denne gruppen godt representert 
i kommunestyrene. Likevel bor over halvparten av ikke-vestlige 
innvandrere i kommuner hvor de er underrepresentert i lokalpolitikken 
(SSB, 2005).

Før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007, oppfordret 
Likestillings- og diskrimineringsombudet velgerne til å gjøre endringer 
på stemmesedlene og stemme inn mer mangfold. Bakgrunnen var at to av 
tre kommunestyrerepresentanter var menn, bare én av seks ordførere var 

stem ut hvite 
heterofile menn
Aftenpostens fremstilling av LDOs 
kampanje «Kryss en kvinne – stem 
mangfold» skapte debatt. Er dette 
diskriminering av hvite, heterofile 
menn uten nedsatt funksjonsevne? 
Eller er oppfordringen på sin plass 
fordi hvite menn hittil er blitt 
indirekte kvotert på bekostning av 
underrepresenterte grupper? Også 
partilederdebatten siste kveld før 
valget ga oppmerksomhet til dette 
spørsmålet.
 – Hele poenget med å krysse, 
er å sikre demokratiet. Når de 
politiske partiene ikke selv greier å 
sørge for at kommunestyrene blir 
representative for befolkningen, får vi 
oppfordre velgerne til å gjøre det, sier 
likestillings- og diskrimineringsombud 
Beate Gangås.

Kilde: LDO
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kvinner, færre enn én av 100 representanter hadde ikke-vestlig bakgrunn, 
få lesbiske og homofile var synlige i lokalpolitikken og ungdom og 
funksjonshemmede var underrepresentert i kommunestyrene. Dette var 
en valgkampanje i samarbeid med alle partiene, betalt av KRD.

Menn blir oftere gjenvalgt enn kvinner
Nesten halvparten, 46 prosent, av kommunestyrerepresentantene ble 
gjenvalgt. Det er mer vanlig at menn gjenvelges, enn kvinner. 50 prosent 
av mennene velges på nytt, mens kun 39 prosent av kvinnene gjenvelges. 
Denne forskjellen går igjen i alle partiene.

Flere kvinnelige ordførere,  
men menn dominerer
Kvinneandelen blant ordførere har økt, fra 17 prosent i 2003 til 23 prosent 
i 2007. Dette innebærer at det ble 24 nye kvinnelige ordførere etter valget i 
2007. Mer enn syv av ti ordførere (77 prosent) er menn.

I de 50 kommunene som gjennomførte direktevalg av ordførere er 
nesten ni av ti ordførere menn (86 prosent). 

Ordførere etter kommunestyrevalget 
Etter kjønn og politisk parti, i prosent, 2007
Kilde: SSB

I ALT 

Fremskrittspartiet
Lokale lister
Høyre
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Det norske Arbeiderparti
Kristelig Folkeparti

23% 77%
36% 64%

72%
73%
80%
81%
84%
91%
94%

28%
27%
20%
19%
16%
9%
6%

kvinner
menn

figur 3.5

menn stoler på menn
Unge menn synes mannlige 
politikere er mer troverdige enn 
kvinnelige. Resultatene kommer 
fram i en undersøkelse blant 
førstegangsvelgere i Trondheim, 
og er omtalt i forskningstidsskriftet 
Gemini. De mannlige politikerne ble 
oppfattet som mer kunnskapsrike, 
overbevisende og troverdige enn 
de kvinnelige. De kvinnelige 
førstegangsvelgerne vurderte på sin 
side mannlige og kvinnelige politikere 
omtrent likt.

Kilde: NRK 4. september 2007

krd sponser kvinner
Kvinner er underrepresentert i   
lokalpolitikken. I Skien, Porsgrunn,   
Siljan og Bamble ligger kvinne-
andelen rundt 35 prosent i 
samtlige by- og kommunestyrer. 
Gjennom prosjektet Kvinner i 
politikken, sponser Kommunal- og 
regionaldepartementet de nevnte 
kommunene med 480 000 kroner 
i året fram til valget i 2011 for at 
de skal jobbe for økt likestilling i 
lokaldemokratiene.

Kilde: Varden 8. mars 2008
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del 2 makt og ledelse

saldo = 4+1+8+5 = 18/4 = 5 poeng

5
del 2 makt og ledelse

8. Kjønnsfordeling styreledere 
 i allmennaksjeselskaper
 

kvinner menn

01.07.08 7% 93%

2007 3% 97%

2006 2% 98%

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 7/50 = 14% = 1 poeng

18% 82%

reell situasjon

ideell situasjon
10 poeng

50% 50%

7. Kjønnsfordeling toppleder stillinger 
 i privat sektor 
 

kvinner menn

2007 18% 82%

2006 19% 81%

2005 22% 78%

Kilde: SSB

mål = Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 18/50 = 36% = 4 poeng

7% 93%

reell situasjon

ideell situasjon
10 poeng

50% 50%

■ kvinner
■ menn

poengberegning
Poeng regnes ut fra reell situasjon 
i forhold til ideell situasjon, og gir 
uttrykk for grad av måloppnåelse.  
Full måloppnåelse gir 10 poeng.



MAKT OG INNFLYTELSE  55

9. Kjønnsfordeling styremedlemmer 
 i allmennaksjeselskaper
 

kvinner menn

01.07.08 40% 60%

2007 25% 75%

2006 18% 72%

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 40/50 = 80% = 8 poeng

10. Kjønnsfordeling redaktører
 

kvinner menn

2007 25% 75%

2006 22% 78%

2005 19% 80%

Kilde: Redaktørforeningen

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 25/50 = 50% = 5 poeng

40% 60%

reell situasjon

ideell situasjon
10 poeng

50% 50%

25% 75%

reell situasjon

ideell situasjon
10 poeng

50% 50%
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«Målet er at flere kvinner blir entreprenører, og at de utgjør minst 
40 prosent av nye entreprenører innen fem år. Kvinner har en høy 
yrkesdeltakelse, og tre av fem studenter ved universitetet er kvinner, og 
nå er det på tide at kvinner også får en større rolle som entreprenører.»

Kilde: Regjeringen.no, februar 2008

Ledere 
To av tre sjefer er menn
Nesten like mange kvinner som menn er i jobb, men likevel er bare én av 
tre ledere kvinner. Andelen kvinnelige topp- og mellomledere gikk ned fra 
2006 til 2007. Størst nedgang var det blant toppledere, der kvinneandelen 
sank fra 21 til 17 prosent. 

Litt over halvparten av lederne i offentlig sektor er kvinner   
(51 prosent). Kvinner utgjør 69 prosent av alle ansatte i denne sektoren. 
Privat sektor er dominert av menn (63 prosent) og 76 prosent av lederne 
er menn.

Ledere etter sektor, nivå og kjønn
I prosent 
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, SSB 2007

31%
69%

17%
83%

37%
63%

24%
76%

51%
49%Offentlig sektor 

Privat sektor 

Mellomledere 

Toppledere 

LEDERE I ALT 
kvinner
menn

figur 3.6

27 prosent av topplederne i staten er kvinner. Kvinneandelen blant 
ledere i departementene og deres ytre etater er 38 prosent, noe som er 
en økning på ett prosentpoeng fra i fjor. Det er store forskjeller mellom 
departementene. Det er få kvinner i ledelsen på departementsområder 
som forsvar, justis og politi, kultur og kirke og olje og energi. Ved 
statsministerens kontor har kvinneandelen gått ned med 5 prosent 
poeng fra 2006. Barne- og likestillingsdepartementet er det eneste 
departementet hvor godt over halvparten av lederne er kvinner.

sjokkert over  
kvinnemangel 
Av 238 børsnoterte selskaper er det 
bare tre selskaper som har kvinnelige 
ledere. To selskap ledes av samme 
kvinne. De fire siste årene har det 
kommet 58 nye selskaper på børsen, 
men statistikken over hvor mange 
som ledes av kvinner er uforandret.
 – Er det virkelig sant? Det er 
ikke mulig. Jeg er virkelig sjokkert, 
sier toppsjef Åse Aulie Michelet i 
oppdrettsselskapet Marine Harvest til 
Dagens Næringsliv. Aulie Michelet har 
tidligere avvist kjønnskvotering som 
virkemiddel. Nå mener hun det kan 
være et riktig grep. 

Kilde: Hegnar.no 18. juli 2008

færre kvinnelige sjefer
Andelen kvinnelige topp- og 
mellomledere gikk ned fra 33 til 31 
prosent i fjor. Størst nedgang var det 
blant toppledere, der kvinneandelen 
sank fra 21 til 17 prosent. 
 – Denne nedgangen er en   
kraftig påminnelse om at den  
positive utviklingen med flere  
kvinner på tradisjonelt manns-
dominerte områder, ikke kommer av 
seg selv. Bedriftene må gjøre mer for 
å rekruttere og beholde kvinnelige 
ledere. Det nytter ikke å tro at dette 
kommer automatisk, sier likestillings- 
og diskrimineringsombud Beate 
Gangås.

Kilde: LDO
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Ledere i statlig sektor etter kjønn 
Med statlig sektor menes departementene og deres ytre etater, i prosent
Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet,  
Statens sentrale tjenestemannsregister 2007

Forsvar
Statsministerens kontor
Justis og politi
Kultur og kirke
Olje og energi
Samferdsel
Fiskeri og kyst
Næring og handel
Utenriks

I ALT

Finans
Fornying og admin.
Landbruk og mat
Miljøvern
Kommunal og regional
Kunnskap
Helse og omsorg
Arbeid og inkludering
Barne og likestilling

62%
38%
47%
49%
53%
53%
56%
59%
59%
59%
66%
69%
69%
72%
73%
75%
76%
78%
79%

38%
62%
53%
51%
47%
47%
44%
41%
41%
41%
34%
31%
31%
28%
27%
25%
24%
22%
21%

kvinner
menn

figur 3.7

Kvinnelige rådmenn kommer sjelden  
og går ofte
Knapt én av tre av de øverste administrative lederne i kommunene er 
kvinner.

Kvinneandelen blant rådmenn i norske kommuner øker, men svært 
langsomt. I fjor var 16 prosent av rådmennene kvinner, mens andelen var 
14 prosent i 2004. Det er derfor svært langt igjen til målet om lik fordeling 
av kvinner og menn innen 2015, et mål kommunene selv satte seg i 2005.

Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser videre at de kvinnelige 
rådmennene slutter raskere enn sine mannlige kolleger. Under halvparten 
(44 prosent) av de kvinnelige rådmennene som ble ansatt i perioden 
2002–2003 var fortsatt i stillingen ett år senere. For menn var andelen   
65 prosent.

Administrative ledere i kommunen
Etter kjønn og stilling
Kilde: KS 2007

prosent

antall kvinner menn

Rådmenn 395 16 84

Leder skolesektor 284 43 57

Leder helse- og sosialsektor 309 56 44

Leder teknisk sektor 426 8 92

I alt 1 414 28 72

tabell 3.8

staten er blendahvit
Den norske staten har nesten  
ingen ledere med ikke-vestlig 
bakgrunn. Unntaket er Integrerings- 
og mangfolds-direktoratet der hele 
35,7 prosent av ledergruppen har 
ikke-vestlig bakgrunn. Det vil si 5 av 
14 ledere. Utlendingsdirektoratet er 
nest best med sine skarve 1,6 prosent. 
Det er bare én av 60 ledere.
 I følge regjeringens handlings-
plan for økt inkludering av 
innvandrer befolkningen i arbeids-
livet  skal Arbeids- og inkluderings-
departementet (AID) jobbe med 
aktiv rekruttering av personer 
med innvandrerbakgrunn til 
statsforvaltningen. Dette har ikke 
resultert i en eneste leder med 
ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i 
ledergruppen i AID.

Kilde: Utrop nr. 13, 2008

kvinnelige rådmenn   
tjener i gjennomsnitt 
seks prosent mindre   
enn menn
«Det er uakseptabelt at kvinnelige 
rådmenn tjener mindre enn 
menn. Forskjellen er merkelig og 
uakseptabel. Ansvaret er jo det 
samme.»

Fylkesordfører i Hedmark  
og hovedstyremedlem i KS,  
Gunn Marit Helgesen til  
Aftenposten 21. september 2008
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Domstolene
Kvinnene inntar Høyesterett

Det har blitt flere kvinnelige høyesterettsdommere fra 2006 til 2007. 
Kvinneandelen blant høyesterettsdommere økte fra 26 prosent i 2006 til 
42 prosent i 2007.

Syv av ti dommere i Tingretten og Lagmannsretten er menn. Slik var 
det også i 2006.

Dommere etter kjønn
I prosent, 2007
Kilde: Domstoladministrasjonen 

prosent

antall kvinner menn

Tingrett 357 33  67

Lagmannsrett 161 31 69 

Høyesterett 19 42 58 

tabell 3.9

ASA-styrene
Kvinner blir styremedlemmer, 
men ikke styreledere
I 2003 vedtok et bredt flertall i Stortinget en endring i allmennaksjeloven. 
Begge kjønn skal i utganspunktet være representert med minst 40 prosent 
i styrene til privateide allmennaksjeselskaper (ASA) og offentlig heleide 
foretak.

Andelen kvinner blant styrerepresentantene i ASA-ene har økt fra syv 
prosent i 2003 til 40 prosent per 1. juli 2008. Samtidig har kvinneandelen 
blant styrelederne økt til syv prosent, fra to prosent i 2005. 

95 prosent av ASA-ene oppfyller lovens krav per 1. juli 2008. Seks 
foretak har fortsatt ingen kvinner i styret. Til sammen mangler styrene  
28 kvinner for at likestillingskravet skal være oppfylt.

Kvinnelige styremedlemmer i allmennaksjeselskap
Etter styreroller og år, i prosent
Kilde: SSB

01.07.2008 01.01.2008 2007 2006 2005

Styreleder 7 5 3 2 2

Nestleder 29 24 19 13 9

Styremedlemmer 49 45 30 22 14

I alt 40 36 25 18 12

tabell 3.10

kravet om kjønns- 
balanse i styrer
Kravet gjelder alle offentlig 
heleide foretak og privateide 
allmennaksjeselskaper (ASA). Det 
gjelder ikke privateide aksjeselskaper 
(AS). Loven stiller følgende krav til 
kjønnsfordeling blant eiervalgte 
styremedlemmer:

 Ɏ Har styret to eller tre medlemmer, 
skal begge kjønn være representert. 

 Ɏ Har styret fire eller fem medlemmer, 
skal hvert kjønn være representert 
med minst to. 

 Ɏ Har styret seks til åtte medlemmer, 
skal hvert kjønn være representert 
med minst tre. 

 Ɏ Har styret ni medlemmer, skal hvert 
kjønn være representert med minst 
fire, og har styret flere medlemmer, 
skal hvert kjønn være representert 
med minst 40 prosent.

Kilde: Barne- og likestillings-
departementet

staten  
dropper kvinnene
Mange bedrifter der staten er 
inne som en vesentlig eier, har 
ingen kvinnelige aksjonærvalgte 
styremedlemmer. Ifølge leder 
for Center for Corporate Diversity 
(CCD), Marit Hoel, er økningen i 
kvinneandelen de siste tre årene 
ubetydelig i de selskapene som ikke 
er lovregulert. Den nye oversikten 
fra CCD viser at 340 av 645 norske 
aksjeselskaper med mer enn 200 
ansatte, ikke har et eneste kvinnelig 
aksjonærvalgt styremedlem.

Kilde: NTB 29. september 2007

truer med å tvangs-
oppløse 140 selskaper
Ett av fem allmennaksjeselskaper har 
ikke nok kvinner i styrene. Fra nyttår 
krever loven nemlig at det skal være 
40 prosent kvinner i ASA-enes styrer.
 – De som ikke har skaffet nok 
kvinner i styret innen fristen blir 
tvangsoppløst, sier likestillingsminister 
Karita Bekkemellem til Aftenposten.

Kilde: NA24 12. oktober 2007
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Statlige styrer, råd og utvalg
47 prosent av representantene i statlige styrer, råd og utvalg var kvinner 
i 2007, i følge Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Dette 
var en økning av kvinneandelen på ett prosentpoeng fra året før. Kvinner 
og menn skal være representert med minst 40 prosent i offentlige styrer, 
råd og utvalg, ifølge likestillingsloven.

Store forskjeller i departementene
Forsvarsdepartementet har om lag en tredjedel kvinner (32 prosent) i 
styrer, råd og utvalg samlet sett, noe som er en økning fra 27 prosent 
i 2006. Forsvarsdepartementet er det eneste departementet som 
ikke har minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Olje- og 
energidepartementet har økt kvinneandelen med fire prosentpoeng fra 
året før. Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har 
høyest kvinneandel (FAD).

Kjønnsfordeling i statlige styrer, råd og utvalg
I prosent
Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2007

Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Finansdepartementet
Arbeids- og inkluderingsepartementet
Justis- og politidepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdep.
Nærings- og handelsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Forsvarsdepartementet
GJENNOMSNITT 47%

32%
40%
41%
41%
41%
43%
43%
43%
45%
46%
46%
47%
48%
49%
49%
50%
51%

53%
68%
60%
59%
59%
59%
57%
57%
57%
55%
54%
54%
53%
52%
51%
51%
50%
49%

kvinner
menn

figur 3.11

Unge er underrepresentert
Om lag halvparten av medlemmene i statlige styrer, råd og utvalg er 
i alderen 50–64 år. Denne aldersgruppen er dermed overrepresentert 
i forhold til alderssammensetningen i befolkningen. De yngste er 
underrepresentert, og utgjør bare fem prosent i statlige styrer, råd og 
utvalg.
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Alderssammensetningen i statlige styrer, utvalg og råd
I prosent
Kilde: Fornyings- og  
administrasjonsdepartementet  
og SSB 2007

utvalgs-, styre- og rådsmedlemmer
befolkningen pr. 01.01.2008

5% 

33% 

49% 

14% 

19% 

29% 

18% 
15% 

16-29 år 30-49 år 50-64 år 65 el. eldre 

figur 3.12

Entreprenørskap
To av tre gründere er menn
32 prosent av de drøyt 30 000 nye personlig eide selskapene i 2007 ble 
etablert av kvinner. Andelen kvinner blant gründere med ikke-vestlig 
bakgrunn var 31 prosent.

Mange innvandrere starter egen bedrift. Ti prosent av nye selskaper i 
2007 ble etablert av personer med ikke-vestlig bakgrunn.

Kvinnelige eiere av nye personlig eide selskaper
Etter landbakgrunn, i prosent
Kilde: SSB

eiere 2007 2006 2005 2004

Etablerere i alt 32 33 33 31

Norge 33 34 33 31

Andre vestlige land 37 38 35 34

Ikke-vestlige land 31 32 33 33

Bor i utlandet 13 10 13 16

tabell 3.13

Nye personlig eide selskaper etter eierens bakgrunn 
I antall, 2007
Kilde: SSB

eiere antall prosent

Etablerere i alt 30 618 100

Norge 24 874 81

Andre vestlige land 1 421 5

Ikke-vestlige land 3 130 10

Bor i utlandet 1 193 4

tabell 3.14
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Norge var på 26. plass på listen over andelen kvinnelige entreprenører av 42 
land i 2006, ifølge en rapport fra Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Kvinner går sjeldnere konkurs enn menn. Bare åtte prosent av 
innehaverne av enkeltpersonforetak som gikk konkurs i 2007, var kvinner. 
Kvinner driver en fjerdedel av alle enkeltpersonforetak.

Media
Flere kvinnelige redaktører enn før
De siste årene har andelen kvinnelige redaktører økt. Likevel er tre av fire 
redaktører menn. I september 2008 var 204 av Norsk Redaktørforenings 
807 medlemmer kvinner. Dette gir en kvinneandel på 25 prosent. I 2006 
og 2007 var henholdsvis 20 og 21 prosent av redaktørene kvinner. Den 
høyeste kvinneandelen finnes i ukepressen, der nesten 70 prosent av 
redaktørene er kvinner. Lavest kvinneandel er det i fjernsyn, med fem 
prosent, radio med 13 prosent og avisbransjen med 18 prosent kvinnelige 
redaktører.

Kjønnsfordelingen blant journalistene er jevnere. Norsk Journalist- 
lag hadde ved årsskiftet 9 553 medlemmer, 4 052 kvinner (42 prosent)  
og 5 501 menn (58 prosent).

Kjønnsfordeling i media
Antall
Kilde: Norsk journalistlag, 2008, og Norsk redaktørforening 2008

204

603

4 052

5 501

antall
redaktører

antall
journalister

kvinner
menn

figur 3.15

toppnotering

Regjeringen – for sitt historiske kvinneflertall. I perioden   
21. september 2007 til 20. juni 2008, var ti av 19 statsråder 
kvinner. Kvinneandelen på 53 prosent, varte i ni måneder.

bunnotering

Arbeiderpartiet – for å gå bort fra prinsippet om at det på 
valglistene skal være 50–50 fordeling mellom kvinner og menn, 
og at det skal være annenhver kvinne og mann. Ap mener nå 
at det ikke trenger å være annenhver, bare fordelingen på hele 
listen er 50–50. All erfaring fra valg i Norge viser at rekkefølgen 
på valglistene har avgjørende betydning for resultatet.

pressens menn  
stort sett menn
I Stortingets presselosje er manns - 
dominansen massiv. Da utenriks-
minister Jonas Gahr Støre i mai holdt 
sin utenrikspolitiske redegjørelse 
for Stortinget, satt det, ifølge 
stortingsrepresentant Trine Skei 
Grandes undersøkelser, 14 menn og 
én kvinne og lyttet i den fine, lille 
innhegningen som er forbeholdt 
journalister.

Kilde: Aftenposten 31. mai 2008

– Ethvert tenkende menneske vil 
jo være enig i at det er urimelig 
at det bare sitter én kvinne i 
Presseforbundets styre. 

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold 
i en kommentar til det faktum at det 
sitter 10 menn og én kvinne i styret.

Kilde: Aftenposten 17. september 2008
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Folkevalgte organer  
skal speile befolkningen
Det er et demokratisk problem at folkevalgte organer som Stortinget, 
regjeringen og kommunestyrene ikke speiler mangfoldet i befolkningen, 
verken når det gjelder kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne eller 
seksuell orientering. Spesielt i lokalpolitikken er det viktig å oppnå 
en bedre representativitet. Det er uakseptabelt at mer enn seks av ti 
kommunestyrerepresentanter og mer enn tre av fire ordførere er menn. 

Ombudet mener det må stilles krav til kjønnsfordelingen på 
partienes valglister. I tillegg bør forsøkene med direktevalg av ordførere 
revurderes. Direktevalg gir lavere kvinneandel både blant ordførere 
og i kommunestyrer, samtidig som målet om økt valgdeltakelse ikke er 
oppfylt. 

Høyere kvinneandel i kommunestyrene vil også gjøre det mindre 
aktuelt for partiene å benytte seg av «smutthull» i kommuneloven, ved 
etablering av formannskap og utvalg. I dag kan et parti med få kvinner 
i kommunestyret forlange at formannskap og utvalg konstitueres 
gjennom såkalt forholdsvalg. Da går balansen mellom de ulike 
partiene foran kravet om 40 prosent representasjon av hvert kjønn. 
Noen kommunestyrer omgår kjønnsbalansekravet ved å vedta såkalt 
«gjennomgående representasjon». Da bruker kommunestyret kun egne 
representanter i utvalg og råd, i stedet for å hente inn kvinner utenfra for 
å fylle lovens krav.

tiltak
 ɍ Hver valgliste må ha annenhver kvinne og mann på lista for å bli godkjent. 
Dette gjelder både stortingsvalg og kommunestyrevalg. 

 ɍ LDO oppfordrer partiene til å ha en bedre kjønnsbalanse enn i dag på 
førsteplassene på partiets lister på landsbasis.

 ɍ Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD) må presisere dagens regler 
om bruk av «gjennomgående representasjon» ved konstituering av 
formannskap, råd og utvalg. 

 ɍ KRD må utrede: 
– om det bør innføres krav til kjønnsrepresentasjon blant ordførere. 
– om direktevalgmetoden ved ordførervalg bør avskaffes, eller om det 
finnes tiltak og virkemidler som kan brukes for å gi bedre kjønnsbalanse 
også innenfor denne valgmetoden. 
– hvordan «smutthullene» i kommuneloven kan tettes. 

 ɍ Partiene og KRD må legge til rette for aktive lokale rekrutteringstiltak for å få 
flere kvinner og mer mangfold inn i lokalpolitikken. 

 ɍ For å sikre større mangfold i politikken, må de politiske partiene sette 
måltall for kjønnsbalanse, alder og etnisk bakgrunn. I tillegg må de ta 
ansvar for å sikre representativitet også med hensyn til funksjonsevne 
og seksuell orientering. For å oppnå dette må partiene ha en langsiktig 
rekrutterings- og likestillingsstrategi. 
 

ombudet mener



Maktstillinger- og verv  
må kartlegges og fordeles jevnere
Makt i form av ledelse og representasjon er skjevt fordelt. Dette 
gjelder både offentlig og privat sektor. Kvinner blir sjelden ledere, 
spesielt topplederstillinger er dominert av menn. Personer med 
innvandrerbakgrunn er så å si fraværende i lederposisjoner. 

Myndighetene har ansvar for å sikre at stillinger og verv som gir makt 
i samfunnet besittes av et representativt utvalg av befolkningen, spesielt 
når de utnevnes av staten selv. 

tiltak
 ɍ Regjeringen må følge opp Likelønnskommisjonens forslag om å etablere en 
økonomisk støtteordning som skal gjøre det attraktivt for bedrifter å sette 
i gang målrettede prosjekter for rekruttering av kvinner til lederstillinger 
i offentlig og privat sektor. Også andre underrepresenterte grupper som 
personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn må inkluderes 
i denne målgruppen. 

 ɍ Myndighetene må iverksette aktive tiltak for å rekruttere flere med 
innvandrerbakgrunn, etniske og religiøse minoriteter, ungdom, lesbiske, 
homofile og personer med nedsatt funksjonsevne i styrer, råd og utvalg. 
Måloppnåelse av tiltakene evalueres etter en periode på fire år.

Kravet om kjønnsbalanse i styrene  
må gjelde flere selskaper
Endringen i allmennaksjeloven har vist at det er mulig i løpet av kort tid å 
få kjønnsbalanse på arenaer som tradisjonelt har vært forbeholdt menn. 
Utviklingen i andel kvinnelige styrerepresentanter i både statseide og 
private selskaper går imidlertid for sakte. 

tiltak
 ɍ Kravet om 40 prosent representasjon av begge kjønn i styrer må utvides til å 
omfatte alle selskaper hvor det offentlige har en eierandel.




