
Det offentlige Norge er forpliktet 
til, ved lov, å arbeide for likestil-
ling og mot diskriminering. Også 
næringslivet har, ifølge likestil-
lingsloven, en aktivitets- og 
redegjørelsesplikt når det gjelder 
sine ansatte. Nå vurderer i tillegg 
regjeringen å utvide denne plikten 
til også å omfatte etnisitet. 

Likestillingen går framover i 
meget sakte tempo. Stortinget, 
regjeringen og staten skal forvalte 
fellesskapets ressurser til vårt fel-
les beste. Det er derfor et demo-
kratisk problem når kvinner er 
svakt representert i stat og styring. 
Statistikken viser også at alder er 
en utfordring når det gjelder del-

takelse og innflytelse i samfunnet. 
Særlig de yngste er dårlig repre-
sentert.

Likestillingssaldoen viser at 
menn er overrepresentert i ledelse 
både i staten, i kommunene og 
i næringslivet. Statens ledelse 
består av 63 prosent menn. Denne 
andelen har endret seg lite de siste 
årene. Eliten i forsvaret, kirken, 
justissektoren, sentralforvalt-
ningen og kulturinstitusjonene 
er menn. Av rådmennene i kom-
munene, er 84 prosent menn. I 
topplederstillingene i privat sektor 
er kvinneandelen 19 prosent, en 
forverring fra 2005 på tre prosent-
poeng.

Kvinnene utgjør halvparten 
av befolkningen. Likevel er det 
en klar overvekt av menn blant 
politikerne både i Stortinget, blant 
ordførerne og i kommunestyrene. 
Sametinget er et lyspunkt med 51 
prosent kvinner i inneværende 
periode. Også fylkestingene har en 
høyere kvinneandel enn Stortinget 
og kommunestyrene.

Den lovpålagte kjønnskvote-
ring til ASA-styrene har allerede 
gitt positive resultater, selv om 
det er langt igjen til likestilling. 
Sommeren 2007 er tre av ti styre-
medlemmer i norske allmennak-
sjeselskaper kvinner, mot to av ti i 
begynnelsen av 2006.

stat og styring
kommune
næringsliv

deltakelse 
og innflytelse
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«Politikken er fortsatt en mannsverden. Mye av maktspillet i et politisk 
parti foregår i sosiale sammenhenger. Det nytter ikke å være 40 prosent 
kvinner rundt møtebordet hvis slagplaner legges med 90 prosent menn 
i baren om kvelden.»
– Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt i Aftenposten 21. oktober 2006

Storting
Kvinner utgjør 38 prosent av de 169 representantene som fikk plass på 
Stortinget etter valget i 2005. I slutten av desember 2006 er den reelle 
kvinneandelen på Stortinget 36 prosent, når de som møter fast på Stor-
tinget tas med i beregningen. Kvinneandelen har altså sunket etter valget. 
Kvinner som har forlatt Stortinget siden 2005 er blitt erstattet av menn. 
Kvinneandelen er høyest blant representantene fra Arbeiderpartiet. 
Fremskrittspartiet har den laveste prosentvise kvinneandelen i sin stor-
tingsgruppe. Kun én stortingsrepresentant har innvandrerbakgrunn. Litt 
over halvparten av stortingsrepresentantene har fylt 50 år, 70 av dem er i 
aldersgruppen 50–59 år og 17 representanter er 60 år eller eldre.

Andel kvinner på Stortinget 31.12.2006
Kilde: Stortinget, 2006
Indikatoren «Storting» er beregnet fra denne figuren.

A 49%
FrP 16%

H 22%
KrF 45%
Sp 27%
SV 47%
V 40%

i alt 36%

Stortingsrepresentanter og befolkningen etter aldersgruppe. 
31.12.2006
Kilde: Stortinget, 2006
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stat og styring

1. Storting

kvinner menn
2006 36% 64%
2005 38% 62%
2004 37% 63%

2. Regjering

kvinner menn
2006 44% 56%
2005 47% 53%
2004 42% 58%

4. Statlige styrer, råd og utvalg

kvinner menn
2006 46% 54%
2005 44% 56%
2004 43% 57%

3. Ledelse i staten

kvinner menn
2006 37% 63%
2005 35% 65%
2004 34% 66%
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Sameting
Kvinner utgjør 51 prosent av sametingsrepresentantene i inneværende 
periode (2005–2009). Det er første gang det er kvinnelig flertall i Same-
tinget. Sametinget har også sin første kvinnelige sametingspresident i 
denne perioden. Sametinget har fokusert på å få flere innmeldt i same-
manntallet. Det er kun personer registrert i samemanntallet som kan avgi 
stemme ved sametingsvalg. Tiltakene har spesielt vært rettet mot kvinner 
og unge, som var lavest representert i tidligere samemanntall. Manntal-
let ved sametingsvalget i 2005 viser at det er registrert 12 538 stemmebe-
rettigede. Andelen kvinner i manntallet økte fra 36 prosent i 2001 til 46 
prosent ved valget i 2005.

Regjering
Stoltenberg II-regjeringen består i 2007 av ni kvinnelige statsråder av 
totalt 19, som gir en prosentandel på 47 prosent kvinner og 53 prosent 
menn (Indikatoren «Regjering» er beregnet ut fra disse tallene). I samar-
beidsregjeringen er det en statsråd og en statssekretær med samisk bak-
grunn. Det er fortsatt ingen med innvandrerbakgrunn i regjeringen. En 
statssekretær med innvandrerbakgrunn har vært oppnevnt siden valget. 
Hun har senere gått av. Én politisk rådgiver har innvandrerbakgrunn. 

Ledelse i staten
Kjønnssammensetningen blant ledere i staten er fortsatt skjev. Statistikk 
fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet viser at kvinneandelen 
blant ledere i departementene og deres ytre etater er 37 prosent. Dette 
er en økning på nesten tre prosentpoeng fra 2005. Det er store forskjeller 
mellom departementene. Det er få kvinner i ledelsen på departementsom-
råder som finans, kultur og kirke, justis og politi, forsvar og olje og energi. 
Også statsministerens kontor har en utfordring når det gjelder flere 
kvinner i ledelsen. Departementsområder med mange kvinner i ledelse 
er barn og likestilling, helse og omsorg og arbeid og inkludering. Kun to 
departementer har en helt jevn kjønnsfordeling i ledelse. Det er Arbeids- 
og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Det såkalte topplederlønnssystemet i staten inkluderer 287 personer. 
Av disse er 78 kvinner, tilsvarende 27 prosent (Fornyings- og administra-
sjonsdepartementet).

Andel kvinner i fagkomiteene på Stortinget 
31.12.2006

Familie/kultur 64%
Kirke/utd./forskn. 60%
Justis 50%
Helse/omsorg 43%
Utenriks 43%
Arbeids/sosial 42%
Kommunal/forvaltn 36%
Energi/miljø 33%
Transport/komm 27%
Kontroll/konst. 22%
Næring 21%
Forsvar 13%
Finans 11%

Det er kun justiskomiteen på Stortinget som har en helt jevn fordeling av 
kvinner og menn. Blant alle fagkomiteene er det dårligst stilt i finanskomi-
teen og forsvarskomiteen med en kvinneandel på henholdsvis elleve og 13 
prosent. Kun to av fagkomiteene på Stortinget har en overvekt av kvinner 
på henholdsvis 60 og 64 prosent. Det er kirke-, utdannings- og forsknings-
komiteen og familie- og kulturkomiteen. I ti av totalt 13 fagkomiteer er det 
en overvekt av menn.

Religion/livvsyn blant stortingsrepresentanter i 2005

Den norske kirke

Annet
trossamfunn

Livssynsamf.
eller ingen medlemskap

Ubesvart

70%
85%

5%
7%

10%
7%

14%

«9. mai 1986 vart Gro Harlem Brundtand si andre regjering utnemnd, 
og 8 av 18 medlemmer var kvinner. … Det Gro Harlem Brundtand gjorde 
den gongen, er eg sikker på har gjort det mykje lettare for fleire å aksep-
tere kvinner i leiande stillingar. Men framleis ser vi at kvinnelege kandi-
datar til toppstillingar blir vurdert annleis enn mannlege kandidatar, til 
dømes ser vi det no i presidentvalkampen i Frankrike – Ségolène Royal – 
og det er óg tendensar til det same når det gjeld senator Hillary Clinton 
og hennar kandidatur til den kommande presidentvalkampen i USA.»
– Statsråd Heidi Grande Røys i sin 8. mars-tale på Sunndalsøra, 2007

stortinget
befolkningen
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Kvinner og menn i statlige styrer, råd og utvalg 2006
Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Indikatoren «Statlige styrer, råd og utvalg» er beregnet fra denne figuren.

Kultur- og kirkedepartementet 52% 48%

Utanriksdepartementet 51% 49%

Kommunal- og regionaldepartementet 49% 51%

Kunnskapsdepartementet 49% 51%

Barne- og likestillingsdepartementet 47% 53%

Samferdselsdepartementet 47% 53%

Arbeids- og inkluderingsepartementet 46% 54%

Finansdepartementet 46% 54%

Fornyings- og administrasjonsdepartementet 46% 54%

gjennomsnitt totalt 46% 54%

Helse- og omsorgsdepartementet 46% 54%

Nærings- og handelsdepartementet 42% 58%

Fiskeri- og kystdepartementet 41% 59%

Miljøverndepartementet 41% 59%

Justis- og politidepartementet 39% 61%

Landbruks- og matdepartementet 39% 61%

Olje- og energidepartementet 36% 64%

Forsvarsdepartementet 27% 73%

Det er til dels store forskjeller mellom departementene. I Forsvarsdepar-
tementet er det under en tredjedel kvinner i styrer, råd og utvalg. Olje- og 
energidepartementet har også for lav kvinneandel i sine styrer, råd og 
utvalg. Utenriksdepartementet har økt kvinneandelen merkbart siden 
2004, da kvinneandelen lå på 38 prosent. Utenriksdepartementet og Kul-
tur- og kirkedepartementet har høyest kvinneandel. Kvinneandelen blant 
styrelederne er 30 prosent (Fornyings- og administrasjonsdepartementet).

De yngste er sterkt underrepresentert i statlige styrer, råd og utvalg. 
Om lag halvparten av medlemmene er i alderen 50–64 år. Denne gruppen 
utgjør 18 prosent av befolkningen og er med andre ord overrepresentert i 
statlige styrer, råd og utvalg. Aldersgruppen 16–29 år utgjør 19 prosent av 
befolkningen, men er representert med kun fire prosent i statlige styrer, 
råd og utvalg.

Alderssammensetning i statlige styrer, utvalg og råd i 2006
Prosent.
Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

19
%

16-29 år 30-49 år 50-64 år 65 el. eldre
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33
%

29
%

48
%

18
%

15
%

15
%

Ledere i statlig sektor
*Med statlig sektor menes departementene og deres ytre etater.
Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Statens sentrale tjenestemannsregister.
Indikatoren «Ledelse i staten» er beregnet ut fra denne figuren.

Statsministerens kontor 27% 73%

Barne og likestilling 60% 40%

Arbeid og inkludering 52% 48%

Helse og omsorg 51% 49%

Kommunal og regional 47% 53%

Miljøvern 45% 55%

Kunnskap 44% 56%

Fiskeri og kyst 41% 59%

Landbruk og mat 41% 59%

Fornying og administrasjon 38% 62%

Næring og handel 33% 67%

Utenriks 33% 67%

Samferdsel 31% 69%

Olje og energi 29% 71%

Forsvar 26% 74%

Justis og politi 23% 77%
Kultur og kirke 22% 78%

Finans 20% 80%

i alt 37% 63%

Fordelingen av kvinner og menn blant dommere i tingretten, lagmanns-
retten og høyesterett er om lag 30 prosent kvinner og 70 prosent menn i 
alle tre instanser. Dårligst står det til i høyesterett med 26 prosent kvinner 
blant dommerne.

Dommere
Kilde: Domstoladministrasjonen 2006

antall
dommere:

327
31%69%

tingrett

26%74%
antall

dommere:
19

høyesterett

30%70%
antall

dommere:
161

lagmannsrett

Statlige styrer, råd og utvalg
Ifølge likestillingsloven skal kvinner og menn være representert med 
minst 40 prosent i statlige styrer, råd og utvalg. Tall fra 2006 for statlige 
styrer, råd og utvalg viser et gjennomsnitt på 46 prosent kvinner og 54 
prosent menn (Fornyings- og administrasjonsdepartementet).

 andel kvinner
andel menn

 kvinner
menn

 kvinner
menn

utvalgs-, styre- 
og rådsmedlemmene
befolkningen pr. 01.01.2007
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431 kommuner
Fra 1. januar 2007 er Aure og Tustna 
kommuner slått sammen til Aure. 
Vindafjord og Ølen kommuner 
er blitt til Vindafjord kommune. 
Sammenslåingene ble gjennom-
ført etter folkeavstemninger i de 
fire kommunene. Norge har altså 
431 kommuner fra nyttår.

Kilde: Lillehammer kommune

første kvinnelige
sjef for kongens garde
Ingrid Margrethe Gjerde (38) 
er første kvinnelige sjef for HM 
Kongens Garde. Gjerde er oberst-
løytnant og tiltrådte stillingen 
sommeren 2006. Hun har tidli-
gere i karrieren blant annet vært 
troppssjef i Libanon og kompani-
sjef i Telemark bataljon og i Bos-
nia. 

Kilde: HM Kongens Garde

tilgang til politikk 
Prosjektet «Funksjonshemme-
des muligheter til å delta i valg 
og utøve sine rettigheter som 
folkevalgt» resulterte blant annet i 
en veiledning til kommunene om 
tilgjengelighet til valg, en under-
søkelse av tilgjengelighet ved 
valg fra Statistisk sentralbyrå, en 
veiledning om deltakelse i politisk 
arbeid og en dagskonferanse i 
2006 om utfordringer i deltakelse 
i politikk. Veiledningen kan lastes 
ned fra shdir.no/deltasenteret.

«Hvis vi ikke tar tak i den begredelige situasjonen, vil det gå cirka 80 år 
før vi har 50 prosent kvinner i landets kommunestyrer. Vi er villige til å 
endre loven hvis vi ikke får radikale endringer. Vi som jobber med poli-
tikk, vet at kjønn har betydning for hva slags beslutninger som fattes.»
– Statsråd Karita Bekkemellem til Aftenposten 29. november 2006

Kommunestyrene
Det er 431 kommuner i Norge. Med en kvinneandel i kommunestyrene på 
36 prosent, og 17 prosent blant ordførerne, er det langt igjen til et likestilt 
og representativt lokaldemokrati. (Indikatorene «Kommunestyrer» og 
«Ordførere» er beregnet fra disse tallene.) Ved siste kommunestyrevalg 
ble det valgt inn 11 138 faste representanter. Av disse var 92 ikke-vestlige 
innvandrere. Disse utgjør i underkant av én prosent av representantene. 
I samme periode utgjorde denne gruppen i overkant av fem prosent av 
befolkningen. Etter valget i 2003 hadde 26 kommuner en høyere andel 
politikere med ikke-vestlig bakgrunn enn andelen ikke-vestlige innvan-
drere i befolkningen generelt (Statistisk sentralbyrå).

Det er få unge i kommunestyrene. Alle som er 29 år eller yngre, er 
underrepresentert.

Hele 35 prosent av kommunestyrerepresentantene er i alderen 50–64 
år.  Menn i denne aldersgruppen er klart overrepresentert.

Aldersgruppen fra 65 og oppover er også underrepresentert, og utgjør 
kun 4 prosent av alle representantene.  Kvinneandelen synker gradvis fra 
fylte 60 år og er på 17 prosent i aldersgruppen over 70 år.

Kommunestyrerepresentanter etter valget 2003
Oppgitt i antall, fordelt på kjønn og alder
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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«Manglende kjønnsbalanse er et demokratisk problem.»
– Kommunalminister Åslaug Haga om kommunestyrene 
til Aftenposten 29. november 2006

4. Høyere administrative lederstillinger

kvinner menn
2006 29% 71%
2005 23% 77%
2004 25% 75%

1. Kommunestyrer

kvinner menn
2006 36% 64%
2005 36% 64%
2004 36% 64%

2. Ordførere

kvinner menn
2006 17% 83%
2005 17% 83%
2004 17% 83%

3. Rådmenn*

kvinner menn
2006 16% 84%
2005 14% 86%
2004 13% 87%

*Tallgrunnlaget for rådmenn i 2006 
omfatter 394 av 431 kommuner. Kommunenes 
Sentralforbund teller kun kommuner som 
bruker stillingsbetegnelsen «rådmann».
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Fylkene
I fylkestingene er den gjennomsnittlige kvinneandelen 42 prosent. 
Av totalt 18 fylkesordførere er 12 menn og 6 kvinner. Blant fylkesvara-
ordførere er det åtte menn og ti kvinner (Statistisk sentralbyrå).

«Det er et paradoks at vi krever 40 prosent kvinner i andre styrer, 
mens det er andre regler i politikken.»
– Statsråd Åslaug Haga til VG 28. november 2006

Administrativ ledelse
Kvinner utgjør 70 prosent av de ansatte i kommunesektoren. I de øverste 
administrative lederstillingene i kommunen utgjør kvinnene 29 prosent. 
Dette er en økning på seks prosentpoeng fra 2005. Blant rådmennene er 
det også fortsatt stor mannsdominans med 84 prosent menn og 16 prosent 
kvinner. Kommunene og fylkeskommunene er fremdeles kvinnearbeids-
plasser ledet av menn.

Kvinneandel administrative ledere i kommunen
Kilde: Kommunenes Sentralforbund, 2006.
Indikatorene «Høyere administrative lederstillinger» og «Rådmenn» 
er beregnet ut fra denne tabellen.

stillingsgruppe totalt/
antall

andel 
kvinner

andel 
menn 

Rådmann 394 16% 84%

Leder skolesektoren 293 41% 59%

Leder helse- og sosialsektor 388 57% 43%

Leder teknisk sektor 427 7% 93%

Totalt 1 502 29% 71%

Nedsatt funksjonsevne
I Soria Moria-erklæringen fra Stoltenberg II-regjeringen heter det: 
«Regjeringen vil legge til rette for økt deltakelse i politisk virksomhet og 
sørge for bred representasjon i offentlige utvalg, styrer og råd.» Videre 
vil regjeringen «legge til rette for at personer med omsorgansvar og/eller 
funksjonshemning kan påta seg politiske verv.» 

«NOU 2001:22 Fra bruker til borger» hadde som mål full tilgjengelighet 
til byggverk og uteområder. Hovedmålet var formulert slik: «Alle loka-
ler for folkevalgte organer skal innen 2005 være tilgjengelige for miljø-, 
orienterings- og bevegelseshemmede, men folkevalgte har krav på tilgjen-
gelighet til slike lokaler fra valgperiodens første dag.» 

Nordisk Handikappolitisk Råd gjennomførte demokratiundersøkelser 
i desember 2005 blant partier og parlamenter. Rådet fant at tilgjengelig-
heten er blitt bedre, men at en del av demokratiets kjerneområder som til-
gjengelighet til nasjonalforsamlingen og til partiene, er utilstrekkelig for 
mange borgere med nedsatt funksjonsevne. I de nordiske parlamentene 
er for eksempel de ordinære talerstolene ikke tilpasset rullestolbrukere. 
Undersøkelsen viser også at det er behov for universell utforming når det 
gjelder tilgjengelighet til hjemmesider og teksting av TV-overføringer fra 
møter i parlamentene.

5. Entreprenørskap

kvinner menn
2006 33% 67%

næringsliv

1. Toppledere privat sektor

kvinner menn
2006 19% 81%
2005 22% 78%
2004 23% 77%

2. Mellomledere privat sektor

kvinner menn
2006 29% 71%
2005 27% 73%
2004 27% 73%

3. Styreledere 
allmennaksjeselskaper

kvinner menn
2006 3% 97%

4. Styremedlemmer 
allmennaksjeselskaper

kvinner menn
2006 25% 75%
2005 18% 82%

Indikatorene 3 og 5 er nye i år.
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Kun 57 prosent av allmennaksjeselskapene oppfylte lovens krav per 1. 
juli 2007. Dette er allikevel en stor forbedring fra 2006. Da oppfylte kun 
18 prosent av selskapene lovens krav. Innen 2008 må samtlige allmennak-
sjeselskaper oppfylle lovens krav om representasjon i styrene. Selskaper 
som ikke fyller lovens krav etter generalforsamlingen neste år, risikerer å 
bli tvangsoppløst.

«Det er ikke noe poeng i seg selv å ha norske folk ombord. 
Vi ønsker de best kvalifiserte. Nasjonalitet er ikke relevant.» 
– Finansdirektør Alf Thorkildsen i Seadrill 
til Dagens Næringsliv 2. september 2006

Styremedlemmer i allmennaksjeselskap etter kjønn
Kilde: Statistisk sentralbyrå, pr. 1. januar
Indikatorene «Styreledere allmennaksjeselskapene» og 
«Styremedlemmer allmennaksjeselskaper» er beregnet fra denne tabellen.

2004 2005 2006 2007 1.7.2007

Antall selskap 546 516 490 504 517

% kvinner % kvinner % kvinner % kvinner % kvinner

Styreleder 3% 2% 2% 3% 4%

Nestleder 8% 9% 13% 19% 22%

Styremedlemmer 11% 14% 22% 30% 37%

Alle styremedlemmer 9% 12% 18% 25% 30%

«Vi har ikke full likestilling før en dame kan tabbe seg ut, 
uten at det tilskrives det faktum at hun er kvinne.»
– Styreleder Marit Warncke i Bergens Næringsråd 
til Bergens Tidende 17. juli 2006

«Vi må bruke alle ressursene vi har, og ikke bare hvite menn 
i femtiårene. Det er å rekruttere for smalt.» 
– Daglig leder Elisabeth Grieg i Grieg International AS 
til Bergens Tidende 17. juli 2006

«Siden flere og flere kvinner tar lengre utdannelse og er i flertall på 
mange utdanninger, vil også nyrekruttering bli et problem hvis ikke 
kvinner kommer på banen også som styreledere og toppsjefer.»
– Janne Marthe Hatlebakk, hovedstyremedlem i NITO 
til nito.no 24. april 2006

asa-styrer 
uten kvinner
Color Group 
Ocean Rig 
Pareto Forvaltning
Sundal Collier & Co ASA
Listen over ASA-selskaper uten 
kvinner i sine styrer inneholder 170 
selskaper pr. 5. august 2007. 

Kilde: hegnar.no/kvinneristyret

nesten ingen styre-
plasser for ikke-
vestlige innvandrere
En stor prosentdel av innvandrer-
befolkningen etablerer eget fore-
tak. I norske styrerom er det flere 
med utenlandsk statsborgerskap 
enn norske borgere med innvan-
drerbakgrunn. Allmennaksjesel-
skapene har til sammen 2 600 
styrerepresentanter. Av disse har 
0,3 prosent ikke-vestlig innvan-
drerbakgrunn.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 
Samfunnsspeilet 4, 2006

«I debatten rundt den nye lova som skal sikre minst 40 prosent av kvart 
kjønn i styra, kan ein av og til føle at ein er satt fleire tiår tilbake når 
det gjeld dei haldningane som kjem for dagen.»
– Statsråd Heidi Grande Røys 8. mars 2007

Ledelse
Det er 42 000 toppledere i privat sektor i 2006. Av disse er 19 prosent kvin-
ner, en nedgang på tre prosentpoeng fra året før. Topplederne omfatter 
alle administrative direktører og ledere av små private selskaper. Blant 
mellomlederne er det 29 prosent kvinner og det utgjør en økning på 2 pro-
sentpoeng fra 2005. Blant alle ledere i privat sektor er andelen 25 prosent 
kvinner og 75 prosent menn, nøyaktig det samme som året før. Det er i alt 
107 000 ledere i privat sektor i 2006. Av disse er 27 000 kvinner (Statistisk 
sentralbyrå). 

Lederstillinger i privat sektor 2006
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Arbeidskraftundersøkelsen

kvinner menn antall

Toppledere 19% 81% 42 000

Mellomledere 29% 71% 65 000

Ledere i alt 25% 75% 107 000

*For å være klassifisert som leder må en person ivareta et bredt sett av lederoppgaver 
og bruke minst halvparten av arbeidstiden sin på administrative oppgaver.
Indikatorene «Toppledere privat sektor» og «Mellomledere privat sektor» er beregnet 
ut fra denne tabellen.

Allmennaksjeselskap etter krav 
om eier- og ansattevalgte styrerepresentanter
Kilde: Statistisk sentralbyrå

1. januar 2006 1. januar 2007 01. juli 2007  

Antall 
foretak

Foretak 
som 
oppfyller 
kravet i 
prosent

Antall 
foretak

Foretak 
som 
oppfyller 
kravet i 
prosent

Antall 
foretak

Foretak 
som 
oppfyller 
kravet i 
prosent

Foretak i alt 491 18% 505 38% 517 57%

Foretak som har krav om 
både eiervalgte og ansatte-
valgte styrerepresentanter

71 24% 61 26% 49 47%

Foretak som har krav 
om eiervalgte styre-
representanter

420 16% 444 40% 468 58%

ledere og 
styremedlemmer

kvinnebasen.no
Kvinnebasen er en landsdekkende 
kompetansedatabase hvor en kan 
finne kvalifiserte kvinner. De står 
til rådighet med sin kompetanse 
for de som leter etter kvinner til 
ledende stillinger og styrer i privat 
og offentlig sektor.

forskerbasen.no
KILDENs forskerbase er en database 
med oversikt over kvinnelige for-
skere og kjønnsforskere i Norge.

corporatediversity.no
Center for Corporate Diversity 
arbeider med å øke mangfoldet i 
styrerommene. Senteret har noe 
egenprodusert statistikk.

styrekandidater.no
Innovasjon Norges database over 
styrekandidater. Her finner du 
både kvinner og menn. Alle har 
gjennomgått og bestått eksamen i 
Innovasjon Norges kvalifiserings-
program for styrekandidater.

nho.no/ff
Female Future Styrekandidatbase 
er et nettverk av kvinner med høy 
kompetanse som er anbefalt og 
nominert av NHOs medlemsbedrif-
ter. Kandidatene har gjennomført 
Female Futures talentprogram for 
styrekandidater.

mangfoldskilden.no
IMDis mangfoldskilde er en 
ressursbank med personer med 
etnisk minoritetsbakgrunn og 
personer med kompetanse på 
minoritetsspørsmål.

til asa-styrene
Lovens krav til kjønnsbalanse i 
styrene til allmennaksjeselskapene 
er som følger:

Styrer med to–tre medlemmer 
– både kvinner og menn må være 

representert 
Styrer med fire–fem medlemmer
– kvinner og menn må være 

representert med minst to 
personer

Styrer med seks–åtte medlemmer
– kvinner og menn må være 

representert med minst tre 
personer

Styrer med ni medlemmer
– kvinner og menn må være 

representert med minst fire 
personer

Styrer med ti medlemmer eller 
flere
– kvinner og menn må være 

representert med minimum 
40 prosent

Kilde: regjeringen.no
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Kjønn og media
Norsk Redaktørforening har 732 medlemmer (juli 2006). Av disse er 
143 kvinner, det vil si 19,5 prosent. Det er registrert kun førti kvinnelige 
ansvarlige redaktører. Kvinner utgjør litt over førti prosent av de ansatte 
i mediebransjen (Aftenposten 12. oktober 2006). Blant Norsk Journalist-
lags 9 206 medlemmer i 2006 var 3 836 kvinner (41,7 prosent) og 5 370 
menn (58,3 prosent).

Kjønnsfordeling i media
Kilde: Norsk Journalistlag, 2007, Aftenposten 12. oktober 2006

143

589

3836

5370

antall
redaktører

antall
journalister

«Når kvinneidretten blir neglisjert, sender det ein signaleffekt om at 
kvinner er mindre verdt enn menn. Dei er mindre interessante, dét er 
signalet som blir sendt ut. Media påverker sjølvforståelsen vår, korleis vi 
skapar kjønnsidentiteten vår som kvinne og mann, kva verdiar vi knyt til 
dei ulike kjønna. Neglisjering er den verste forma for undertrykking.»
– Forsker Jorid Hovden ved Høgskolen i Finnmark 
til nesteklikk.no 3. januar 2007

Selskap med statlig eierskap
Det offentlige eier 375 selskaper som omfattes av kravet om en kvinne-
andel i styrene på minimum 40 prosent. Dette er statsaksjeselskap, stats-
foretak, interkommunale selskap, helseforetak og de tre særlovsselskap-
ene Norsk Tipping AS, Vinmonopolet og Innovasjon Norge. Av disse 
oppfyller 319 foretak (85 prosent) lovens krav om kjønnsrepresentasjon i 
styrene. 15 av selskapene har ikke en eneste kvinne i styret, mens tre fore-
tak er uten menn i styrene 1.1.2007 (Statistisk sentralbyrå). 

Styremedlemmer i selskap med statlig eierskap
Tallene er fra 1.1.2007
Kilde: Statistisk sentralbyrå

antall % kvinner % menn

I alt 2 182 41% 59%

Styreleder 375 20% 80%

Nestleder 276 49% 51%

Styremedlem 1 531 45% 55%

Entreprenørskap
Hele 34 028 nye foretak ble etablert i 2005 (enkeltmannsforetak, ansvar-
lig selskap eller selskap med delt ansvar). Dette er selskapsformer med en 
identifiserbar eier som har et klart ansvar for selskapet. Av de nye selskap-
ene ble 11 143 etablert av kvinner. Kvinneandelen blant entreprenørene i 
2005 ligger på 33 prosent. (Indikatoren «Entreprenørskap» er beregnet fra 
dette tallet.) Det er fortsatt slik at de fleste nye foretak etableres av menn. 
Av de 34 000 nye foretakene er 86 prosent etablert av personer med norsk 
bakgrunn, 4 prosent av personer med vestlig innvandrerbakgrunn, 8 pro-
sent av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn og 2 prosent bor i 
utlandet. Personer med innvandrerbakgrunn etablerte i 2005 12 prosent 
av de nye foretakene.

Kvinneandel blant eierne av nye foretak
Antall foretak og kvinneandel blant eierne av de nye foretakene etter eierens bakgrunn. 
Tallene er satt sammen fra flere offentlige registre, blant annet foretaksregisteret som har 
lang produksjonstid. De nyeste tallene er derfor fra 1. januar 2005. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå

prosentandel
kvinner

antall 
foretak

prosentandel 
etter bakgrunn

2002 2003 2004 2005 2005 2005

Norge 29 30 31 33 29 259 86

Andre vestlige land 32 33 34 35 1 466 4

Ikke-vestlige land 27 31 33 33 2 632 8

Bor i utlandet 10 12 16 13 671 2

Alle eiere 29 30 31 33 34 028 100 

toppnotering
Tromsø er den byen i Norge hvor kvinner og menn er mest likestilt 
ifølge SSB likestillingsindeks for 2006. SSB måler blant annet deltakelse 
i politikk, utdanningsnivå, barnehagedekning og lønnsforskjeller.

bunnotering
Regjeringen for å somle med inkorporering av FNs kvinnekonvensjon 
i menneskerettloven slik de lovet i Soria Moria-erklæringen. Kvinners 
universelle rettigheter må sidestilles med andre menneskerettigheter.

 kvinner
menn
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Valglister bør ikke godkjennes �
med mindre begge kjønn er 
representert med 50 prosent. I 
Frankrike er dette grunnlovsfestet.

For å sikre større mangfold i poli-�
tikken, må de politiske partiene 
sette måltall for kjønnsbalanse, 
alder, etnisk bakgrunn og funk-
sjonsevne og sikre oppfølging 
gjennom en langsiktig og aktiv 
rekrutterings- og likestillings-
strategi.

Økt rekruttering av personer med �
innvandrerbakgrunn til lederstil-
linger i stat, kommune og offent-
lige organer. Iverksette for eksem-
pel kompetansehevende tiltak og 
mentorordninger.

Kartlegging av hvem som er repre-�
sentert i styrer, råd og utvalg er 
fortsatt viktig for å få bedre repre-
sentasjon av blant annet etniske 
minoriteter, personer med nedsatt 
funksjonsevne og for å sikre bre-
dere alderssammensetning.

Bedrifter må ha en tydelig mang-�
foldsstrategi for å bryte ned tradi-
sjonelle oppfatninger av kjønn og 
ledelse. Bedrifter må aktivt rekrut-
tere flere kvinnelige mellomledere 
slik at rekrutteringspotensialet til 
topplederstillinger øker.

Loven om kjønnsrepresentasjon i �
styrene til allmennaksjeselskapene 
bør utvides til også å omfatte 
andre store selskaper i Norge.

Det er et demokratisk problem at 
folkevalgte organer som Stortinget 
og kommunestyrene ikke speiler 
mangfoldet i befolkningen bedre 
enn de faktisk gjør. Både når det 
gjelder kjønn, ung alder, personer 
med nedsatt funksjonsevne og 
etnisitet, er det utfordringer når 
det gjelder representativitet på 
Stortinget. Regjeringen varslet i 
november 2006 at den vil vurdere 
å endre valgloven dersom kommu-
nevalget i 2007 ikke gir et merk-

bart bedre resultat når det gjelder 
representasjon av kvinner. Det er 
en god start. 

Mannsdominansen i ledelse er 
slående både i offentlig og privat 
sektor. Det har riktignok vært en 
svak økning av kvinner blant råd-
menn og i andre høyere administra-
tive stillinger i kommunene. Men 
kommunesektoren er fortsatt en 
kvinnearbeidsplass ledet av menn. 
Slik er det også i staten. Det kjønns-
delte arbeidsmarkedet må brytes.

Den samlede kvinneandelen i 
almennaksjeselskapenes styrerom 
har økt fra 18 prosent i 2005 til 25 
prosent i 2006. Æren for dette vil vi 
først og fremst tillegge Stortinget 
som vedtok loven om kjønnsrepre-
sentasjon i allmennaksjeselska-
pene. Vi mener loven bør få et mye 
bredere virkeområde og inkludere 
flere selskapsformer. Det ligger 
mye makt i styrerommene. Kvinner 
og menn bør ha lik tilgang til slik 
makt.

ombudet mener

ombudet foreslår 
følgende tiltak


