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SUKSESS I ARBEIDSMARKEDET BLANT HØYT UTDANNETE 
INNVANDRERE.1 BETYDNINGEN AV JOBBKOMPETANSE, 
SOSIALE NETTVERK OG DISKRIMINERING FOR INNTEKT*

Øyvind Wiborg
oyvind.wiborg@sosiologi.uio.no

Labour Market Rewards among Graduates with Immigrant Background.  
The significance of Job Competence, Social Networks and Discrimination on Income

This article considers the income of non-Western graduates in the Norwegian labour market 

during the period 1993–1998. In different varieties, unequal job competence is repeated as the 

main reason as to why non-Western minorities earn significantly less than the ethnic majority. I 

claim that this explanation is not an entirely satisfactory account of the situation of immigrants 

in the Norwegian labour market. If job competence is a decisive criterion for compensating 

work effort, equally qualified people would receive similar earnings regardless of their ethnicity. 

On the contrary, in this study it is documented that graduates from Norwegian universities with 

a non-Western background earn less than comparable members of the majority. Even when 

they have long residency, or are second-generation immigrants, with equal grades within the 

same subjects, they receive less economic reward for their competence and skills. Whether this 

is due to differential earnings in the same job positions or to unequal access to job positions is 

uncertain. Nevertheless, the findings suggest that there is some form of discrimination of non-

Western people in the labour market, especially in the case of graduates with an African 

descent. Since the figures in this study show that the earnings of non-Western graduates 

increase more rapidly with labour market experience than the earnings of comparable members 

of the majority, it is reasonable to interpret this variant of differential treatment as statistical dis-

crimination. The possibility of lost future revenues for the company, or the business, gives the 

employer an incentive to use proxies on the productivity level of prospective workers. Accord-

ing to such proxies, non-Western graduates would then be less favoured and would be consid-

ered independently of their academic achievements. After participating in the labour market, 

more reliable information on the actual productivity level is accumulated. This strengthens the 

bargaining position of the non-Western graduate, which in turn affects his/her access to job 

positions and level of income.

Keywords: Ethnicity, non-Western minorities, labour market, statistical discrimination,  
social capital, human capital. 
 
 
* Arne Mastekaasa har ikke deltatt i redaksjonelle beslutninger ang. denne artikkelen på grunn av 
veilederrolle.
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Innledning
Arbeidsmarkedet er en viktig arena for sosial, politisk, kulturell og økonomisk 
samfunnsdeltakelse. Mulighetene for å kunne delta er sjelden like for alle, men 
er som regel knyttet til bestemte egenskaper ved de som deltar. Et viktig spørs-
mål blir dermed om dette skyldes forskjeller i arbeidstakernes jobbferdigheter, 
ulik tilgang til sosiale nettverk eller diskriminering av arbeidstakere med 
bestemte egenskaper. Ulike muligheter i arbeidsmarkedet på grunn av etnisk 
tilhørighet har den senere tid fått stadig større plass både i norsk samfunns-
debatten og i forskningen. Studier fra Norge og andre skandinaviske land viser 
at det er vesentlige forskjeller i inntekt mellom personer med majoritets- og 
ikke-vestlig innvandringsbakgrunn (Hammarstedt, 2003; Husted et al., 2001; 
Kirkeberg og Kleven, 2004). Det har også blitt vist at innvandrergrupper med 
høy utdanning sliter med innpass på det norske arbeidsmarkedet etter endt 
utdanning (Støren, 2002, 2005).

Hvorfor er det slik? Én teoretisk forklaring tar utgangspunkt i innvandreres 
angivelige sviktende jobbkompetanse, deriblant manglende språkferdigheter og 
avvikende «landsspesifikk humankapital» (Chiswick, 1978). Ut fra denne teo-
rien vil innvandrere ha en sterkere inntektsutvikling enn majoritetsbefolknin-
gen med økt arbeidserfaring og botid. Dette har også blitt funnet i norske stu-
dier (Barth et al., 2004a, 2004b; Hayfron, 1998; Longva og Raaum, 2003). 
Inntektsutviklingen blir forklart ved hjelp av innvandrernes tilpasning til 
arbeidsmarkedet og nasjonale forhold generelt, samt ulikheter i utdannings-
nivå blant kohortene som ankom på ulike tidspunkter.2 Jo mer tilpasset inn-
vandrere blir med tanke på språk og annen kulturspesifikk kompetanse, desto 
likere blir gruppene med tanke på produktivitet. Likhet i produktivitet fører slik 
sett til likhet i lønn og muligheter på arbeidsmarkedet. Derfor avtar ulikhetene 
over tid.

Det er sannsynlig at botid påvirker landsspesifikk humankapital. Men det er 
lett å se at denne tolkningen er gyldig for arbeidserfaring bare dersom gruppene 
i utgangspunktet har ulik jobbkompetanse. Hvis vi sammenligner personer 
med like forutsetninger til å utføre en jobb, stiller saken seg annerledes. For like 
produktive personer som tjener ulikt, vil det være rimelig å anta at det er andre 
grunner til inntektsforskjeller enn kun ferdighetene til arbeidstakerne. Rydgren 
(2004) trekker en liknende slutning etter gjennomgang av flere svenske studier 
av innvandrere med ikke-vestlig opprinnelse. Innvendingen kan også rettes 
mot produktivitetsfortolkningen av inntektsassimilasjonen. Hvis forskjellene i 
jobbferdigheter ikke forklarer de opprinnelige forskjellene i inntekt, hvordan 
kan innvandrerne «bli mer tilpasset» enn sammenlignbare personer med majo-
ritetsbakgrunn etter hvert som de får mer arbeidserfaring? I denne studien 
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ønsker vi å undersøke om det som kalles statistisk diskriminering og sosial kapi-
tal kan forklare slike inntektsmønstre. Tre hovedspørsmål som reises i denne 
forbindelse er dermed:
1 Vil personer med relativt like forutsetninger til å delta i arbeidslivet tjene likt 

uavhengig av etnisk opprinnelse?
2 Vil økt botid redusere inntektsgapet blant disse personene?
3 Reduseres inntektsforskjellene etterhvert som de deltar i arbeidsmarkedet?

Med utgangspunkt i opplysninger fra administrative registre undersøker denne 
studien hvordan hovedfagskandidater av ulik etnisk opprinnelse med like pre-
stasjoner og fagbakgrunn belønnes i det norske arbeidsmarkedet fra 1993 til 
1998. Dette er lite undersøkt i norske studier av ikke-vestlige arbeidstakere 
(Hansen, 2000; Støren, 2002). Registerdataene har rikelig med informasjon på 
individnivå over tid, og gir unik tilgang til å studere ulike prosesser på arbeids-
markedet. Blant annet kontrolleres det for karakterer på hovedfaget, fagtype og 
botidslengde. Hovedfagskandidater med lik fagbakgrunn og like karakterer fra 
norske universiteter og høyskoler er svært like på produktivitetsaspekter som 
er strengt tatt relevante for å utføre arbeid i ulike stillinger. Lite tilsier at 
jobbpreferanser skulle avvike systematisk mellom etniske grupperinger innen-
for samme fag.

Teorier om forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere
Ulik grad av integrasjon og tilknytning til arbeidsmarkedet basert på etnisk 
opprinnelse kan studeres ut i fra to hovedperspektiver. På den ene siden finnes 
det teorier som forklarer slike forskjeller med utgangspunkt i arbeidstakerens 
egne ressurser – som sosiale nettverk, motivasjon, utdanning, språk og ferdig-
heter. Sosial bakgrunn kan dermed også være viktig i et slikt perspektiv (Dæh-
len, 2001). På den andre siden finnes det også teorier som forklarer de samme 
forskjellene ut i fra arbeidsgivernes preferanser, oppfatninger og informasjon 
om arbeidstakernes ferdigheter samt organisatoriske forhold ved bedriften. 
Dette kan dreie seg om forskjellsbehandling ved ansettelser, forfremmelser og 
lønnsfastsetting.

Humankapital og landspesifikk humankapital
Utdanning og tidligere arbeidserfaring er to viktige faktorer som bestemmer og 
påvirker arbeidstakerens produktivitet i en bestemt jobb. Humankapitalteorier 
fokuserer på hvordan arbeidstakers inntekt er bestemt av hvor produktiv hun 
eller han er i en jobbsituasjon (Becker, 1993). Forutsetninger for produktivitet 
utgjør kompetanse og kalles derfor humankapital. Det som skiller klassiske 
278 SOSIOLOGISK TIDSSKRIFT 



Suksess i arbeidsmarkedet blant høyt utdannete innvandrere

st-2006-3.book  Page 279  Wednesday, September 13, 2006  1:20 PM
økonomiske teorier fra humankapitalteorier er at arbeidskraften som kjøpes og 
selges mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke bare kvantifiseres etter behov 
og etterspørsel, men også måles ut i fra den kvaliteten arbeidskraften utgjør. 
Becker (1993) uttrykte matematisk hvordan denne kvaliteten i arbeidskraften 
henger proporsjonalt sammen med inntekt. Jo mer produktiv en person er, 
desto mer tjener han eller hun. Ideelt sett følger det av denne teorien at perso-
ner med samme humankapital vil tjene like mye uavhengig av bakgrunnsvari-
abler som etnisitet, sosioøkonomisk status, kjønn og alder. Det kan være nær-
liggende å se en slik sammenheng mellom humankapital og inntekt som et 
uttrykk for flere prosesser i arbeidsmarkedet. Ansettelsesforhold, karrieremu-
ligheter og lokale lønnsforhandlinger kan utgjøre slike prosesser. Hovedfagstu-
denter som har like karakterer på universitetseksamen fra norske universiteter 
er meget sammenlignbare med tanke på humankapital. Dokumentasjonen av 
akademiske ferdigheter foregår gjennom en omfattende prosess med både fil-
trering av studenter og kartlegging av kompetanse over mange år. Høyere uni-
versitetsutdanning vil også ha betydning for utvikling av språklige ferdigheter, 
sosiale nettverk og kjennskap til normer for samhandling.

Flere studier av innvandrere som fokuserer på produktivitetsaspektet, bruker 
et bredere begrep om humankapital (Chiswick, 1978; Hayfron, 1998; Husted et 
al., 2001; Longva og Raaum, 2003). Språklige ferdigheter, samhandlingsnormer 
og annen landsspesifikk kunnskap som påvirker produktivitetsnivået samles 
under begrepet om «landsspesifikk humankapital». Det har for eksempel blitt 
vist hvordan språk henger sammen med skoleprestasjoner og annen humankapi-
tal når det gjelder inntektsnivå (Chiswick og Miller, 2003). Botid blir dermed vik-
tig for å forstå tilpasning for slik landspesifikk humankapital. Jo lenger botid, 
desto mer tilpasset. Dette gir igjen lik produktivitet og avkastning fra arbeidsmar-
kedet. Et slikt argumentet er gyldig når personene har ulikt utgangspunkt for 
produktivitet, men ikke gyldig dersom personer er like produktive slik man kan 
anta når det gjelder personer som har bodd i vertslandet over 10–15 år og har tatt 
en høyere universitetsutdanning der. For slike personer er det urimelig på bak-
grunn av teoriens egne premisser å postulere en inntektsassimilasjon som en 
funksjon av økt landsspesifikk humankapital. Støren (2005) viser for eksempel at 
språklige ferdigheter i liten grad påvirker arbeidsledigheten til slike personer.

Ulikheter i arbeidsmarkedet skal i følge humankapitalteorien forklares av 
forskjellene i jobbferdigheter hos arbeidstakerne. La oss anta at lang botid, 
karakterer og fagbakgrunn på hovedfagsnivå er akseptable mål på jobbferdig-
heter etter studiene. Utenlandske hovedfagskandidater med lang botid skal 
altså i følge humankapitalteorien tjene like mye som vestlige hovedfagskandi-
dater dersom de har like karakterer og fagbakgrunn. Mer presist kan vi formu-
lere denne forventningen slik:
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• A1 Det er ingen betydelige inntektsforskjeller mellom hovedfagskandidater 
med majoritetsbakgrunn eller ikke-vestlig minoritetsbakgrunn i verken pri-
vat eller offentlig sektor når vi kontrollerer for humankapital.

Et annet aspekt er hvordan humankapital akkumuleres gjennom arbeidserfa-
ring. Dersom vi ser på personer med relativt like forutsetninger til å delta i 
arbeidslivet, vil det være urimelig med basis i humankapitalteorien å anta at 
den ene gruppen skal ha en raskere inntektsutvikling enn den andre. I det store 
og det hele ville de derimot ha like gode forutsetninger til å akkumulere ny 
kunnskap. Slik blir det dermed rimelig å forvente at:
• A2 Det er ingen forskjellig inntektsstigning for ikke-vestlige minoriteter og 

majoritet etter arbeidserfaring, gitt A1.

Sosial kapital
Sosiale nettverk har vist seg å være en viktig rekrutteringskanal til jobber i 
Norge. Ifølge Hansen (1997) skjer over halvparten av rekruttering av jobber 
gjennom uformelle kanaler. Rogstad (2000) viser at sosiale nettverk også kan 
være en alternativ vei inn for ikke-vestlige innvandrere. Nettverk blir ofte sett 
på som en informasjonskanal mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der arbeids-
takeres ferdigheter blir formidlet og synliggjort (Granovetter, 1995). Sosiale 
nettverk kan derfor også påvirke arbeidsgivers oppfatning av ferdighetsnivået 
til arbeidstakeren. Coleman (1994) og Bourdieu (1986) fremhever at sosiale 
nettverk både har en instrumentell og normativ betydning. Siden en person 
kan mobilisere sitt nettverk til å skaffe eller oppnå bestemte mål er det snakk 
om en form for kapital.

Sosiale bånd kan være av den svake eller sterke typen. Mens Coleman og 
Bourdieu hevder at det er de sterke båndene som vil være mest avgjørende for 
å kunne oppnå bestemte mål, understreker Granovetter (1973) derimot at det 
er de svake bånd som er mest effektive når det gjelder jobbrekruttering. 
Rekruttering til jobber er av stor betydning for suksess i arbeidsmarkedet, men 
hvorvidt det er sterke eller svake bånd som er viktigst for innvandrere i Norge, 
kan ikke avgjøres med datamaterialet vi besitter her. Likevel kan vi si noe om 
disse uformelle kanalenes generelle betydning. Innvandrernes botid vil igjen 
utgjøre en viktig faktor. I tillegg til å være en forutsetning for utvikling av land-
spesifikk humankapital, vil botid også være korrelert med utvikling av sosiale 
nettverk som kan være avgjørende for rekruttering til jobber. Personer med 
godt utviklete sosiale nettverk kan gjennom bekjente signalisere sin kompe-
tanse til arbeidsgiveren. Mer presist vil dette innebære at personer med rele-
vante og troverdige forbindelser har bedre evne til å synliggjøre egne ferdig-
heter enn personer uten tilsvarende nettverk. Dette henger dermed sammen 
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med det vi kommer til å omtale senere som statistisk diskriminering. Likevel 
kan det være snakk om at innvandrerne utvikler «feil», eller irrelevante, sosiale 
nettverk basert på ulike bosetningsmønstre og sosioøkonomisk bakgrunn. 
Enkelte bydeler i Oslo har store konsentrasjoner av ikke-vestlige innvandrere. 
Gamlebyen og østlige bydeler hadde prosentandeler opp mot 30 (Blom, 1997). 
Slike forskjeller kan undergrave betydningen av sosiale nettverk for inn-
vandrerne. Men på den annen side ser vi her utelukkende på hovedfagskandi-
dater innen akademia der det er sannsynlig at relevante sosiale nettverk utvik-
les under studiene. Betydningen av ulik sosial geografi er derfor mest trolig 
størst for ikke-vestlige med lavere utdannelse, selv om vi ikke kan utelukke at 
det er av betydning også for personer med høyere utdanning (Støren, 2005).

Innvandrernes botid er knyttet både til utvikling av sosiale nettverk og 
landsspesifikk humankapital. Botid vil for det første kunne være et mål på 
utvikling av språklige og landspesifikke ferdigheter som øker produktiviteten i 
en jobbsituasjon. For det andre vil botid være viktig for å utvikle sosiale nett-
verk som gjør det enklere å vinne innpass til jobber via bekjente. Vi kan ikke 
skille disse mekanismene klart fra hverandre i denne studien. Men dersom 
botid har en sterk effekt når det kontrolleres for like karakterer på hovedfag 
kan dette muligens antyde at botiden handler mest om sosiale nettverk for 
hovedfagskandidatene. Både ut i fra teorien om landspesifikk- og sosial kapital 
vil vi dermed kunne forvente at:
• B1 Innvandrere med kort botid tjener mindre enn personer som er annen-

generasjonsinnvandrere eller som har bodd store deler av livet sitt i verts-
landet.

Preferansebasert forskjellsbehandling
Både sosial kapital- og humankapitalteorier fokuserer på hvordan arbeidstake-
rens egne ressurser er avgjørende for suksess på arbeidsmarkedet. Forskjellig 
suksess i arbeidsmarkedet mellom ikke-vestlige minoriteter og majoritetsbe-
folkning kan også være et resultat av arbeidsgiverens handlinger. Becker 
(1971) beskriver hvordan arbeidsgiveres rasistiske preferanse kan være avgjø-
rende for hvem som får jobb samt bestemmelse av lønningsnivå. Det er når en 
arbeidsgiver handler som om han eller hun er villig til å gå glipp av profitt for å 
unngå ansettelse av en ikke-vestlig person, at handlingen kan klassifiseres som 
preferansebasert etnisk diskriminasjon (Becker, 1971:16–17).3 Forskjells-
behandling trenger ikke å være knyttet til ulik lønn i samme stilling, men kan 
også forstås i forbindelse med ansettelser og forfremmelser. Slike handlinger 
kan gjøre det vanskeligere for diskriminerte grupper å bli ansatt i jobber, for-
fremmet og lønnet likt selv om de besitter like kvalifikasjoner enn ikke-diskri-
minerte grupper.
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I motsetning til forventningene fra teorien om humankapital vil det følge av 
denne preferanseteorien at nyutdannete ikke-vestlige hovedfagskandidater sli-
ter mer for å komme inn på arbeidsmarkedet enn sammenlignbare hovedfags-
kandidater med majoritetsbakgrunn. Når vi kontrollerer for lik humankapital 
vil det derfor fremdeles være inntektsforskjeller.
• C1 Inntektsforskjeller mellom hovedfagskandidater med majoritetsbak-

grunn og ikke-vestlig minoritetsbakgrunn selv når de har samme nivå av 
humankapital.

Dersom vi går med på at preferansebasert diskriminering er relativt upåvirket 
av erfaring og samhandling med ikke-vestlige personer, vil inntektsulikhetene 
ikke bare vedvare med arbeidserfaring, men også øke siden ikke-vestlige vil bli 
holdt utenfor karrieremuligheter og lønnsøkning i forhold til prestasjoner.
• C2 Inntektsforskjellene øker etter hvert som arbeidserfaring akkumuleres. 

I tilfeller der arbeidsgiveren systematisk forskjellsbehandler på grunn av 
egne preferanser, vil botiden til innvandrerne ikke nødvendigvis spille noen 
sentral rolle. Dette står altså i sterk kontrast til hvordan utvikling av land-
spesifikk humankapital og sosiale nettverk reduserer inntektsforskjellene 
med økende botid. Derfor vil det være rimelig å forvente følgende for ikke-
vestlige hovedfagskandidater med ulik botid:

• C3 Små eller ingen inntektsforskjeller mellom ikke-vestlige med lang og 
kort botid.

Statistisk diskriminering av personer med ikke-vestlig bakgrunn
Etnisk diskriminering trenger ikke nødvendigvis være frembrakt av underlig-
gende rasistiske preferanser. Når det er usikkerhet rundt hva som skal byttes i 
en transaksjon mellom to parter, kan det oppstå systematiske forskjeller i utfal-
let selv når begge aktørene er rasjonelle. Dette handler altså om asymmetrisk 
informasjon (Akerlof, 1970; Lofgren et al., 2002; Spence, 1973; Stiglitz, 1975). 
Dette vil for eksempel være svært relevant i forbindelse med forholdet mellom 
en arbeidsgiver og arbeidstaker i en ansettelse, nettopp fordi det alltid vil finnes 
usikkerhet rundt kvalifikasjonene til arbeidssøkerne. Innenfor økonomisk teori 
kalles en type forskjellsbehandling som hviler på slike premisser for «statistisk 
diskriminering» (Arrow, 1973; Phelps, 1972; Rogstad, 2000). Ifølge denne teo-
rien om diskriminering brukes et gruppesnitt på en bestemt utfallsvariabel som 
et estimat på individuell produktivitet for alle som tilhører gruppen. Dette esti-
matet benyttes som et beslutningsgrunnlag for å minimalisere risikoen for 
lavere produktivitet. I en ansettelsesprosess vil dette for eksempel kunne dreie 
seg om å unngå å ansette en person med antatt lav produktivitet.

Statistisk diskriminering av personer med ikke-vestlig opprinnelse er spesielt 
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betinget av to forhold. For det første vil den avhenge av den usikkerheten som 
finnes i enhver arbeidsgiver-arbeidstakerrelasjon. Nyutdannete personer med 
høyere utdannelse er kanskje spesielt utsatt fordi de sjelden har dokumenta-
sjon for tidligere relevant yrkeserfaring, samtidig som de søker på stillinger som 
krever mye av arbeidstakerne. Samtidig har studier vist at karakterer ikke er 
avgjørende når arbeidsgivere velger å ansette akademikere (Mastekaasa, 2000). 
Generelt vil dette gjøre det vanskelig for nyutdannede akademikere å signali-
sere og synliggjøre det reelle kompetansenivået til mulige arbeidsgivere.

For det andre er slik diskriminering avhengig av antakelser om arbeidstake-
rens språklige og landspesifikke ferdigheter. Dette er faktorer som kan påvirke 
produktivitetsnivået. Det er for eksempel ikke urimelig å anta at arbeidsgivere 
tillegger arbeidssøkere med ikke-vestlig bakgrunn lavere språklige ferdigheter 
enn det som nødvendigvis er tilfelle. Rogstad (2000) finner tendenser til slike 
antakelser blant arbeidsgiverne i sin studie av fire bedrifter i Norge. Også andre 
studier antyder slike funn som uttrykk for arbeidsgiveres skepsis mot personer 
med ikke-vestlig bakgrunn. Helland og Støren (2006) antyder slike tendenser 
til forskjellsbehandling av yrkesutdannete, uten å kunne avgjøre bestemt hva 
slags diskriminering det er snakk om. Støren (2005) åpner for liknende mulig-
het for nyutdannete hovedfagskandidater med ikke-vestlig opprinnelse.

Siden statistisk diskriminering i stor grad avhenger av informasjon og opp-
fatning av arbeidstakernes ferdigheter, vil også opplysninger om arbeidssøkeres 
faktiske ferdigheter kunne motvirke denne formen for diskriminering. For en 
arbeidsgiver vil oppfatningen av (fremtidige) arbeidstakeres faktiske ferdigheter 
kunne variere etter arbeidstakernes evne til å synliggjøre egen kompetanse 
gjennom tidligere arbeidserfaring, relevante sosiale nettverk og språklige evne. 
Statistisk diskriminering mot enkeltindivider vil derfor også variere med 
arbeidserfaring, sosialt nettverk og muntlig evne til å fremstille produktivitets-
nivået sitt. Dette er også et poeng som kommer frem hos Rogstad (2000) gjen-
nom begrepet «signalisering».

Det er altså det instrumentelle og rasjonelle insentivet som driver denne for-
men for diskriminering under betingelser om generaliseringer og usikkerhet. Ut 
i fra disse betingelsene vil nyutdannete arbeidssøkere med ikke-vestlig bak-
grunn komme dårligere ut enn tilsvarende ferske arbeidssøkere med majori-
tetsbakgrunn.
• D1 Det vil være vesentlige inntektsforskjeller mellom nyutdannete hoved-

fagskandidater med majoritets- og ikke-vestlig minoritetsbakgrunn selv når 
vi kontrollerer for samme humankapital.

Statistisk diskriminering av innvandrere vil være mest betydningsfull i starten 
av arbeidslivskarrieren og antakelig sterkest i de første relevante jobbene. Etter-
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hvert som man deltar i arbeidsmarkedet, bygges det opp et sett av dokumenta-
sjon og referanser. Med andre ord forsterkes forhandlingsposisjonen til arbeide-
ren etterhvert som kompetansenivået blir synliggjort. For innvandrere betyr 
dette at arbeidsgiverens opprinnelige fordommer mot ferdighetsnivået blir 
utfordret og endret. Ideelt sett vil en rasjonell arbeidsgiver justere lønn og stil-
ling etter den faktiske produktiviteten til arbeidstakeren. Slik sett vil det være 
rimelig å forvente at minoriteter med likeverdige kvalifikasjoner som personer 
med majoritetsbakgrunn, vil ha en raskere inntektsstigning etterhvert som de 
deltar i arbeidslivet og får synliggjort kompetansen. 
• D2 Inntektsforskjellene reduseres etterhvert som arbeidserfaring akkumu-

leres, gitt D1.

Organisasjon, arbeidskontrakt og risiko: privat og offentlig sektor
Usikkerheten ved ansettelser er knyttet til risikoen for å ansette en person som 
er mindre produktiv enn ønsket. Risikoen for å ende opp med uønsket arbeids-
kraft kan variere med hensyn til egenskaper ved arbeidsforholdet. Dette har 
igjen konsekvenser for omfanget av statistisk diskriminering av ikke-vestlige 
personer.

Hovedfagsstudenter vil typisk søke seg til yrker som krever høyere utdan-
ning, slik at de kan få økonomisk utbytte tilsvarende den kompetansen som er 
opparbeidet gjennom et langt studium. Piore (1970) deler det amerikanske 
arbeidsmarkedet inn i høystatus- og lavstatusjobber. Sørensen og Kalleberg 
(1981) argumenterer at høystatusjobber typisk krever høyere utdanning og 
overfører mye kontroll til arbeidstakeren. I motsetning krever lavstatusjobber 
mindre utdanning og overfører lite kontroll over arbeidet til arbeidstakeren. 
Det samme poenget har også blitt påpekt i forbindelse med reguleringen av 
arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom arbeidskontrak-
ten (Goldthorpe, 2000). Arbeidskontraktens karakter avhenger av hva slags 
type humankapital arbeidet krever og to kriterier blir ansett for å være spesielt 
viktige:
1 Vanskelighetsgraden i å observere jobbprestasjoner til de ansatte.
2 Graden av konkret humankapital i arbeidet.

Jo vanskeligere det er å observere produktiviteten i arbeidet (i), og jo mindre 
konkret humankapitalen i arbeidet er (ii), desto mer må arbeidsgiver stole på 
arbeidstakeren. Tillit og lojalitet vinnes ikke gjennom strenge arbeidsvilkår som 
gir arbeidstakeren lite spillerom, men gjennom gode og fleksible forhold. Iste-
denfor strenge overvåkningsrutiner av selve arbeidet, fokuseres det derfor på 
resultatet. Slik sett kan det ta en stund før arbeidsgiveren får tilstrekkelig infor-
masjon om kompetansenivået til arbeidstakeren. Overføring av kontroll over 
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stillingen og arbeidsoppgavene til arbeidstaker, øker risikoen ved å ansette en 
ny person. Følgelig vil risikoen ved å ansette noen i høystatusyrker være større 
enn i lavstatusyrker. Siden statistisk diskriminering av ikke-vestlige personer er 
betinget av denne risikoen, vil ikke-vestlige bli mer systematisk forskjells-
behandlet i tilgangen til høystatus- enn til lavstatusyrker.

Skillet mellom lavstatus- og høystatusyrker deler flere likheter med skillet 
mellom privat og offentlig sektor. I offentlig sektor er stillingsvernet generelt 
sterkere enn i privat sektor (Esping-Andersen, 1990; Hansen, 1995). Hovedre-
gelen blir følgelig at risikoen for å ende opp med uønsket arbeidskraft er større i 
offentlig sektor enn i privat. Ut i fra dette resonnementet vil ikke-vestlige per-
soner komme dårligere ut i offentlig sektor enn i privat sektor, sammenlignet 
med personer med majoritetsbakgrunn. Likevel er det noen viktige faktorer 
som gjør dette skillet mindre tydelig enn skillet mellom høystatus- og lavstatus-
jobber. For det første har man i offentlig sektor større tilgang til å benytte mid-
lertidige ansettelser enn i privat sektor. I den private sektoren har vikarbyråer 
mye av samme funksjonen som midlertidige ansettelser. For det andre, finnes 
det tiltak for rekruttering av ikke-vestlige personer til offentlig sektor som også 
vil kunne redusere effekten av statistisk diskriminering av ikke-vestlige perso-
ner. Samtidig finnes det mer standardiserte prosedyrer for ansettelse i offentlig 
sektor som nettopp tar sikte på å redusere forskjellsbehandling ved rekruttering 
til jobbstillinger. For det tredje vil type arbeid som kreves av arbeidstakere med 
høy utdanning (Goldthorpe, 2000), gjøre skillet mellom jobber i privat og 
offentlig sektor mindre tydelig. Uavhengig av sektor vil utformingen av 
arbeidskontrakten være preget av de to forhold Goldthorpe poengterer. Risiko-
strukturen kan ut fra dette bli omtrent den samme i privat som i offentlig sek-
tor. Følgelig vil det være vanskelig å overføre resonnementet om kontroll over 
stillingen direkte til forskjeller mellom privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom disse faktorene ikke i tilstrekkelig grad visker ut skillet mellom 
risikostrukturen i privat og offentlig sektor, vil nyutdannete ikke-vestlige 
hovedfagskandidater likevel vanskeligere kunne slippe til i offentlig sektor.
• E1 Ikke-vestlige personer kommer bedre ut i privat enn i offentlig sektor.

Hvis det derimot er arbeidsgivernes underliggende avsky mot etnisk anner-
ledeshet som er mest avgjørende for arbeidstakernes vilkår, vil ansettelsespro-
sedyrene i offentlig sektor redusere effekten av etnisk diskriminering.
• E2 Ikke-vestlige personer kommer bedre ut i offentlig enn i privat sektor.
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Data og metode
Datagrunnlaget for denne studien består av opplysninger på individnivå om 
54947 hovedfagskandidater i arbeidsfør alder som avla eksamen ved norske 
universiteter og vitenskapelige høgskoler i perioden 1981-1996. Inntekten til 
disse personene observeres fra 1993 til 1998. Datamaterialet er samlet inn og 
anonymisert av Statistisk sentral byrå. Opplysningene stammer fra ulike offent-
lige registre. Karakterdataene er derimot anskaffet direkte fra lærestedene og 
bearbeidet av prosjektet «Høyere utdanning: rekruttering, finansiering og 
resultater» ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO).

I analysene ønsker vi å undersøke betydningen av ulike konstante og tids-
avhengige variabler på inntekt. Observasjoner av inntekt på flere tidspunkter for 
de samme individene gir sikrere grunnlag for konklusjoner om inntektsutvikling 
med økende arbeidserfaring. Men slik organisering av datamaterialet krever en 
annen metode enn vanlig OLS regresjon. Siden de samme personene observeres 
over flere år vil vanlig OLS underestimere standardfeil for regresjonskoeffisien-
tene. Feilslutninger angående hva som er statistisk signifikante resultater er der-
med svært sannsynlig. I denne studien benyttes såkalte GLS random intercept 
regresjonsmodeller for å ta hensyn til denne mulige feilkilden.

Etnisk opprinnelse defineres ut fra landbakgrunn. Vestlig bakgrunn blir delt 
inn i norsk, nordisk og en siste kategori for Europa og andre vestlige land. Ikke-
vestlig bakgrunn har blitt delt inn i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Ytterligere 
inndelinger blir for små til å utføre regresjonsanalysene. Opplysningene om 
landsbakgrunn baseres på foreldrenes fødested, og det er slik innvandrernes 
etniske opprinnelse det fokuseres på.

Botidsvariabelen er basert på opplysninger hvorvidt folk deltok på folke-
tellingen i 1980 eller ikke. Det er flere problemer forbundet med en slik grov 
inndeling. For det første, skilles det ikke mellom annengenerasjonsinnvandrere 
og personer som deltok i folketellingen i 1980. Antallet annengenerasjonsinn-
vandrere som har rukket å avlegge hovedfagsutdanning i Norge i perioden 
1993–1998 er likevel lavt og vil ikke påvirke resultatene mye. For det andre 
står vi i fare for å inkludere personer med lang botid som kort botid, dersom de 
av ulike grunner ikke deltok i folketellingen i 1980. For å justere dette, blir per-
soner som er født i Norge og som er klassifisert med kort botid puttet i katego-
rien med lang botid. I den grad slike klassifiseringsfeil opptrer, vil de trolig være 
nokså tilfeldige og dermed redusere den estimerte effekten av botid. For enkel-
helts skyld vil annengenerasjonsinnvandrere og personer registrert i folketellin-
gen av 1980, bli omtalt i analysene og tolkningsdelen som innvandrere med 
lang botid. Disse blir satt i referansegruppen sammen med personer med norsk 
bakgrunn.
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Karakterer på hovedfagsnivå må antas å være et godt mål på akademiske 
prestasjoner. På samme måte kan karakterer også indikere hvilke forutsetnin-
ger en hovedfagskandidat har til å være produktiv i en av de første jobbene. 
Karakterene er relativisert ut i fra fagområde og er angitt i antall z-skårer over 
eller under gjennomsnittet i faget. Slik sett angir karakteren personens relative 
plassering i karakterfordelingen innen det enkelte fag.

Potensiell arbeidserfaring er differansen mellom det aktuelle inntektsåret og 
året man avlegger hovedfagseksamen. For enkelhetsskyld vil dette refereres til 
som «arbeidserfaring» i analysene og fortolkningsdelen. Eksamensåret og det 
første året etter utdanningen er tatt ut av analysene slik at nullpunktet for vari-
abelen er det andre året etter utdanningen.

Inntekt er her den årlige arbeidsinntekten til en person, altså summen av 
lønn og næringsinntekt. Inntektene for årene 1993–1997 er justert etter kon-
sumprisindeksen i 1998 slik at de årlige inntektene blir sammenlignbare. Inn-
tektsvariabelen er transformert logaritmisk slik at effekten av høye ekstremver-
dier blir mindre, samtidig som at vi får tilnærmet relative tall angitt direkte i 
regresjonskoeffisientene. Siden inntektsvariabelen er logaritmisk transformert, 
kan svært små årsinntekter påvirke regresjonskoeffisientene uforholdsmessig 
mye. I analysene er det derfor satt en nedre grense på 1000 kroner innenfor de 
ulike årene. I tillegg utelates personer uten arbeidsforhold fra analysene.

Ulikheter til tross for like kvalifikasjoner: Analyser og forklaringer
Hvordan går det så med hovedfagskandidatene med ulik etnisk opprinnelse? 
Skyldes ulik suksess i arbeidsmarkedet ulikheter i arbeidstakernes egne ressur-
ser eller arbeidsgivernes forskjellsbehandling? Tabell 1 nedenfor viser fem GLS 
regresjonsmodeller der flere teoretisk relevante faktorer blir inkludert trinnvis. 
I disse modellene viser konstantleddet og stigningskoeffisientene til inntekts-
gjennomsnittet for årene 1993 til 1998.

Forskjeller mellom likt kvalifiserte, men botid har stor betydning
Ifølge humankapitalteorien skal folk som er like produktive tjene likt. Model-
lene i tabellen viser at dette ikke er helt tilfelle når vi kontrollerer for karakte-
rer, fagområde og botid. Første modell viser at det er store inntektsforskjeller 
mellom hovedfagskandidater med vestlig og ikke-vestlig opprinnelse. Før vi 
kontrollerer for fag og karakterer tjener hovedfagskandidater med norsk bak-
grunn ca 270.000 kroner i gjennomsnitt i årene 1993–1998, to år etter endt 
utdannelse. Til sammenligning tjener mannlige hovedfagskandidater fra Afrika 
og Latin-Amerika tjener bortimot 20 til 23 prosent mindre. Samtidig ser vi 
at personer med opprinnelse fra Asia tjener 11 prosent lavere enn personer med
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norsk bakgrunn. Disse funnene viser betydelige skjevheter i inntekt mellom 
disse etniske grupperingene. I den andre modellen introduseres lik humankapi-
tal i form av likt fagfelt og like karakterer. Etter at det kontrolleres for karakte-
rer som er relativisert ut i fra fag, ser vi at hovedfagskandidater med ikke-vest-
lig bakgrunn fremdeles tjener mindre enn personer fra alle vestlige land. Men 
det er spesielt personer med afrikansk og latinamerikansk opprinnelse som 
fremdeles har betydelig lavere inntekter. De tjener nærmere 19 prosent mindre 
enn hovedfagskandidater med norsk bakgrunn. Dette er et relativt sterkt funn 
siden vi sammenligner hovedfagskandidater med like karakterer. Vi ser også at 
koeffisienten til hovedfagskandidater fra Asia har sunket fra 11 prosent til 9 
prosent. Selv om modell 2 reduserer inntektsforskjellene mellom minoriteter 
og majoritet, støtter den ikke forventningene om like belønninger av like kvali-
fikasjoner. Forskjellene i inntekt vedvarer selv når vi kontrollerer for både 
karakterer og fagfelt. Det vil derfor interessant å se om disse forskjellene mel-
lom de etniske gruppene fremdeles er til stede for etniske minoriteter som også 
har lang botid.

I modell 3 inkluderes botiden til innvandrerne, som viser seg å ha viktig 
innvirkning på inntektsnivået til ikke-vestlige hovedfagskandidater. Botiden 
forklarer uten tvil mye av variasjonen i inntekt for innvandrerne. Personer som 
ankom Norge etter 1980 tjener 11 % mindre enn de som enten er født i Norge 
eller som kom før 1980. En slik inntektsutjevning mellom de etniske gruppene 
etter økende botid samsvarer med funn i andre studier (Barth, 2002; Barth et 
al., 2004b; Longva og Raaum, 2003). Botid samvarierer med flere viktige pro-
sesser for innvandrere, og flere betydelige endringer i regresjonskoeffisientene 
for de etniske gruppene oppstår når vi inkluderer botidsvariabelen i modellen. 
Inntektsforskjellene mellom asiatiske hovedfagskandidater med lang botid og 
norske forsvinner. Samtidig ser vi at hovedfagskandidater med afrikansk og 
latinamerikansk opprinnelse med lang botid også tjener en del bedre. Men 
fremdeles er det betydelige inntektsforskjeller. Disse gruppene tjener bortimot 
16–19 prosent mindre enn norske hovedfagskandidater etter at vi har kontrol-
lert for botid. Funnene viser altså at like kvalifikasjoner fra norske universiteter 
ikke automatisk gir lik utelling og belønning i arbeidslivet.

Mer arbeidserfaring reduserer inntektsforskjellene blant afrikanske 
hovedfagsstudenter
Arbeidserfaring tilhører kvalifikasjoner av den mer uformelle arten, men spiller 
likevel kanskje en mer avgjørende rolle for innvandrere enn de formelle når 
det gjelder suksess i arbeidsmarkedet. I modell 1 til 3 ser vi at potensiell 
arbeidserfaring, målt i antall år siden endt utdannelse, generelt sett har stor 
betydning på inntekt. Den kvadrerte termen forteller oss at inntektsutviklingen 
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er kurvelineær fordi økningen er avtakende med antall år fra endt utdannelse. 
I de første årene ser vi at hovedfagsstudentene tjener nærmere 6% mer for 
hvert år fra endt utdannelse. Når vi innfører samspill mellom arbeidsserfaring 
og etnisitet i modell 3, er det kun samspillsleddet med afrikanere som er signifi-
kant. Samspillsleddet mellom latinamerikansk bakgrunn og arbeidserfaring er 
derfor tatt ut av modellen. Likevel fremviser dette samspillsleddet de samme 
substansielle effektene som for hovedfagskandidater fra Afrika. Vi ser at nyut-
dannete hovedfagstudenter med afrikansk bakgrunn tjener nærmere 20 pro-
sent mindre enn sammenlignbare norske hovedfagskandidater. Samtidig ser vi 
av samspillsleddet med arbeidserfaring at afrikanerne har en raskere inntekts-
økning enn hovedfagskandidater med økende potensiell arbeidserfaring. Figur 
1 nedenfor fremstiller denne inntekstutviklingen for hovedfagskandidater med 
majoritets- og minoritetsbakgrunn etter år fra endt utdannelse.

Figur 1. Inntekt avhengig av etnisk bakgrunn, botid og arbeidserfaring. 1993–1998

Av figur 1 fremgår en såkalt inntektsassimilering etter potensiell arbeidserfaring 
for ikke-vestlige hovedfagskandidater relativt til vestlige. Etter hvert som antall 
år fra utdannelse øker, reduseres inntektsforskjellene mellom gruppene. Ut i fra 
samspillsleddet mellom afrikansk bakgrunn og potensiell arbeidserfaring i 
modell 4 ser vi at afrikanerne innhenter inntektsforspranget med nesten 1,3 
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prosent for hvert år etter endt utdannelse. Også dette funnet tyder på en inn-
tektsutjevning slik tilfellet var for botid. Men inntektsutjevningen er altså ikke 
kun relatert til botid men også direkte til hvor lenge man har vært i arbeid. Her 
sammenlignes personer med like kvalifikasjoner fra norske universiteter hvor 
det også blir tatt hensyn til botid. Disse personene vil være svært like med 
tanke på produktivitet. Det virker derfor urimelig å tolke funnet som økende 
språklige ferdigheter og tilpasning til norske arbeidsformer og verdier. Funnet 
ser dermed ut til å støtte forventningen som ble utledet av den statistiske diskri-
mineringsteorien (D2). Inntektsforskjellene forsvinner med økt arbeidserfaring. 
Siden produktiviteten kommer til syne gjennom dokumentert arbeidserfaring, 
spiller etnisk opprinnelse mindre rolle jo lenger man har vært i arbeid.

Disse indikasjonene på inntektsassimilering er imidlertid noe usikre. Der-
som vi benytter en annen nedre inntektsgrense eller lar være å transformere 
inntekt logaritmisk, virker signifikansnivået til dette samspillsleddet å være 
ustabilt. Hvis vi for eksempel setter 10000 kroner i årsinntekt som nedre 
grense, blir samspillsleddet ikke statistisk signifikant, mens hvis vi dropper den 
nedre grensen blir effektene mye større og meget statistisk signifikante. Dette 
kan tyde på at afrikanere spesielt er utsatt med tanke på å motta lave inntekter 
fordi det er vanskelig å få stabile fulltidsjobber. Men vi kan altså ikke trekke 
noen sikker konklusjon angående effekten av samspillet mellom arbeidserfa-
ring og etnisk bakgrunn.

Forskjeller mellom sektorene, men kun marginal samspillseffekt med etnisitet
Inntekt er ofte bestemt av yrkets sektortilknytning. Privat og offentlig sektor er 
organisert forskjellig. Dette kan ha betydning for inntekten til hovedfagskandi-
dater med ikke-vestlig bakgrunn uten at det har tilsvarende betydning for per-
soner med majoritetsbakgrunn. Med unntak av afrikanerne viser dette seg å 
ikke være tilfelle for hovedfagskandidatene. Sektortilnytning har riktignok en 
forventet betydning på inntekt og viser at hovedfagskandidater med like karak-
terer tjener omlag 12 prosent mindre i offentlig sektor enn i privat sektor. Mens 
hovedfagskandidater i privat sektor årlig tjener 270 000 kroner, tjener sam-
menlignbare personer 240 000 kroner i offentlig sektor etter vi har kontrollert 
for de andre variablene i modell 5. Samspillet mellom afrikansk bakgrunn og 
sektortilknytning er statistisk signifikant. Hovedfagskandidater med afrikansk 
opprinnelse vil altså tjene 9 prosent mindre i offentlig sektor enn det andre 
gjør. Dette synes å bekrefte hypotesen om statistisk diskriminering. Personer 
med antatt lavere produktivitet vil vanskeligere få seg jobb i offentlige stillinger. 
Men i likhet med samspillet mellom afrikansk bakgrunn og arbeidserfaring er 
også denne samspillskoeffisienten ustabil.
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Innvandrerbakgrunn har ikke større betydning for kvinnelige 
hovedfagsstudenter
I modellene ser vi at kjønn har betydning på inntektsnivået for hovedfagskan-
didatene. Regresjonskoeffisienten for kjønn har stor betydning for inntekt. 
Kvinner tjener omtrent 16-20 prosent mindre enn menn i alle modellene. 
Samspillet mellom kjønn og de ulike etnisitetskategoriene er derimot ikke 
stastistisk signifikante (og vises derfor ikke i tabellen). Andre studier viser at 
kvinner med ikke-vestlig bakgrunn kommer dårligst ut (Hayfron, 2002). Kvin-
nene kommer inntektsmessig dårlig ut i mine analyser, men de erfarer likevel 
ingen ekstra «innvandrereffekt». Dette kan tyde på at det har foregått en selek-
sjonsprosses. Ikke-vestlige kvinner som har gjennomført hovedfagsstudiet, vil 
antakelig skille seg fra ikke-vestlige kvinner uten høyere utdanning ved høy 
motivasjon og gode forutsetninger for å gjøre karriere i arbeidsmarkedet. Dette 
ville i så fall kunne forklare hvorfor det ikke er noen ekstra innvandrereffekt 
for ikke-vestlige kvinner.

Diskusjon
Innledningsvis reiste vi tre forskningsspørsmål angående etniske relasjoner i 
det norske arbeidsmarkedet. For det første, vil inntektsforskjellene mellom 
hovedfagskandidater med ikke-vestlig og etnisk majoritetsbakgrunn forbli når 
vi kontrollerer for relativt like forutsetninger til å delta i det norske arbeidsli-
vet? For det andre, reduserer botid inntektsforskjellene mellom disse grup-
pene? For det tredje, vil inntektsforskjellene reduseres med økt arbeidserfaring 
til tross for like kvalifikasjoner? Ut i fra funnene peker spesielt to av forklarin-
gene på hvorfor hovedfagskandidater med relativt lik kompetanse tjener ulikt, 
seg ut som sannsynlige: arbeidsgiveres statistiske diskriminering av ikke-vest-
lige, og innvandrernes synliggjøring av sin kompetanse enten via egne språk-
lige ferdigheter eller sosiale nettverk.

Ikke-vestlige hovedfagskandidater fra norske universiteter og vitenskapelige 
høyskoler med like karakterer og samme fagbakgrunn tjener mindre enn tilsva-
rende personer med majoritetsbakgrunn to år etter endt utdannelse. Selv etter 
vi kontrollerer for botid, vedvarer den lave inntekten for personer med afri-
kansk og latinamerikansk opprinnelse. Dette besvarer det første spørsmålet om 
hvorvidt inntektsforskjellene vedvarer når det kontrolleres for relevant kompe-
tanse. Resultatene er i samsvar med funn i tidligere studier som har undersøkt 
inntekt blant ikke-vestlige hovedfagskandidater (Hansen, 2000; Støren, 2002). 
Det kan innvendes at kvalifikasjoner fra akademia og botid ikke uttømmer rele-
vante jobbferdigheter og at det finnes uobserverte landsspesifikke ferdigheter. 
Språklige forskjeller kan for eksempel fremdeles spille en viktig rolle når det 
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gjelder avkastning av utdanningen. Støren (2005) finner derimot at språklige 
ferdigheter ikke har noen signifikant effekt på arbeidsledighet blant personer 
med høyere utdanning fra Norge. Samtidig fant hun at botid hadde stor betyd-
ning på arbeidsledighet. Det virker dessuten rimelig å anta at språklige ferdig-
heter i norsk også henger sammen med karakteren på hovedfaget. Det meste av 
undervisningen foregår på norsk gjennom en lengre periode på universitetet. 
Dette styrker mistanken om at det er andre faktorer enn produktivitet hos 
arbeidstakerne som forklarer inntektsforskjellene blant hovedfagskandidatene. 
Muligheten for at det finnes andre uobserverte egenskaper ved personene som 
forklarer inntektsmønstrene kan ikke utelukkes. Men når man sammenligner 
hovedfagskandidater med samme fagbakgrunn og karakterer, virker det urime-
lig å anta betydelige forskjeller i preferanser og ferdigheter som er relevante for 
arbeidsmarkedet. Det virker dermed sannsynlig at også andre faktorer er vik-
tige.

Botid viser seg å ha en sterk og stabil effekt gjennom analysene. Også andre 
studier viser at innvandrernes botid er av stor betydning for integrasjon og suk-
sess på arbeidsmarkedet (Berg, 2000; Hansen, 2000). Det er sannsynlig at 
utvikling av relevante sosiale nettverk, språk og landspesifikk humankapital 
varierer med botid. Våre data gir ikke mulighet for å skille mellom betydningen 
av sosiale nettverk og landsspesifikk humankapital. Men det er verdt å merke 
seg at botid er av sterk betydning for inntektsnivået også når vi holder karak-
ternivået konstant. I den siste modellen ser vi at innvandrere med kort botid 
tjener nærmere 32 000 kroner lavere enn personer som har bosatte seg i Norge 
før 1980. Dersom karakterene på hovedfag i rimelig grad også reflekterer språk-
ferdighetene, kan dette tale for at det først og fremst er sosiale nettverk som 
varierer med botid. Også annen forskning tilsier at sosiale nettverk er viktige 
for rekruttering til arbeidsmarkedet (Hansen, 1997). Støren (2005) tolker boti-
den som uttrykk for sosiale nettverk blant arbeidsledige hovedfagskandidater 
med ikke-vestlig bakgrunn. Denne tolkningen er likevel noe usikker for mine 
resultater.

Hvorfor er det fremdeles inntektsforskjeller blant hovedfagskandidater med 
afrikansk bakgrunn etter kontroll for botid, karakterer og fagbakgrunn? Fun-
nene ser ut til å støtte antakelsen om statistisk diskriminering av hovedfagskan-
didater med afrikansk bakgrunn. Analysene viser for det første at disse perso-
nene kommer dårligst ut selv når det kontrolleres for relevant humankapital. 
Nyutdannete hovedfagskandidater med afrikansk og latinamerikansk bakgrunn 
tjener omlag 42 000 – 49 000 kroner mindre enn sammenlignbare nyutdannete 
med majoritetsbakgrunn, selv når vi kontrollerer for fagtype, karakterer og 
botid. Hovedfagskandidater med asiatisk bakgrunn tjener derimot ikke signifi-
kant forskjellig fra hovedfagskandidater med norsk opprinnelse etter vi har 
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kontrollert for disse faktorene. For det andre tyder analysene på at det foregår 
en inntektsassimilasjon for hovedfagskandidater med afrikansk opprinnelse 
selv etter vi kontrollerer for humankapital i form av like karakterer, fagfelt og 
botid. Funnene indikerer dermed at tilgangen til arbeidsmarkedet er spesielt 
vanskelig for personer med afrikansk opprinnelse. Vi undersøker personer der 
man kan anta relativt lik produktivitet. Det virker derfor sannsynlig at disse 
funnene kan skyldes at skeptiske arbeidsgivere undervurderer ferdighetene til 
arbeidssøkere med opprinnelse fra bestemte land eller verdensregioner. Intui-
sjonen er da at etterhvert som arbeidsgiveren får bedre informasjon om 
arbeidstakernes faktiske ferdigheter og prestasjoner, reduseres også inntektsfor-
skjellene basert på etnisk opprinnelse. Synliggjøring av de faktiske ferdighetene 
får dermed økonomisk uttelling i arbeidsmarkedet. Samtidig vil slik statistisk 
diskriminering også kunne ses i sammenheng med botid. Sosiale nettverk og 
språklige kunnskaper reduserer betydningen av stereotyper om ferdighets-
nivået til de individuelle arbeidstakerne.

Når det gjelder yrkets sektortilknytning, får vi kun svak empirisk støtte til 
forventningen som ble utledet av den statistiske diskrimineringsteorien. 
Hovedfagskandidater med afrikansk opprinnelse tjener mindre enn andre sam-
menlignbare personer i offentlig sektor. Vi finner derimot ingen samspill mel-
lom sektor og de andre etnisitetskategoriene. Dette kan bety at privat og offent-
lig sektor ikke har så forskjellige risikostrukturer. Spesielt gjelder dette 
høystatusyrker som hovedfagskandidatene søker seg til. Arbeidskontraktene i 
høystatusyrker vil ha noenlunde samme form uavhengig av sektor på grunn av 
arbeidets karakter. Det er vanskelig å måle prestasjonene samtidig som at mer 
ansvar og kontroll er overlatt til den enkelte arbeidstaker enn i typiske lavstatus 
yrker. Norsk offentlig sektor har omfattende tilgang til bruk av midlertidig 
ansatte (Nergaard og Stokke, 1996). Dette vil være med på gjøre offentlig og 
privat sektor mer lik når det gjelder stillingsvernet.

Konklusjon
Mye av inntektsforskjellene mellom hovedfagskandidater med ikke-vestlige og 
norsk bakgrunn kan forklares av humankapitalfaktorer som prestasjoner i 
utdanningssystemet og botid. Også sosiale nettverk virker å være viktige. Men 
selv når vi kontrollerer for karakterer, fagfelt og lang botid i Norge tjener både 
latinamerikanere og afrikanere betydelig lavere enn personer med norsk bak-
grunn. Dette taler for at inntektsforskjellene også dreier seg om andre ting enn 
hva som er relevant for produktivitet eller hvem man kjenner.

Tilgangen til arbeidsmarkedet virker å være spesielt vanskelig. Og det synes 
her rimelig å tolke funnene som statistisk diskriminering av ikke-vestlige perso-
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ner. Arbeidsgiverne er skeptiske mot å ansette personer med ikke-vestlig opp-
rinnelse på grunn av antatt lavere produktivitet. Ikke-vestlige personer tar der-
med jobber eller stillinger de er overkvalifisert og underbetalt for, men henter 
inn inntektsforspranget etter relativt få år. Denne tolkningen støttes også av 
Støren (2004) som tester overkvalifisering mer systematisk. Selv om uobser-
verte preferanser kan forklare forskjellig jobbsøkeatferd virker en slik tolkning 
mindre rimelig. Siden vi studerer personer med lik fagbakgrunn og like karak-
terer innenfor akademia, virker det lite sannsynlig at disse personene søker seg 
systematisk til dårligere jobber eller har svært forskjellige motivasjoner og hold-
ninger til inntekt og yrkestype. Forskjellene vedvarer dessuten etter at det kon-
trolleres for offentlig og privat sektor.

Det er derimot viktig å merke seg at inntektsforskjellene mellom personer med 
norsk og asiatisk opprinnelse forsvinner når disse indikatorene for sosial og 
humankapital blir tatt med i modellen. Dette kan tale for at forskjellsbehandlingen 
av ikke-vestlige er knyttet til oppfatninger om produktiviteten til personer fra 
bestemte regioner. Funnene tyder også på at hovedfagskandidater med afrikansk 
opprinnelse tjener lavere rett etter studiene og har en raskere inntektsøkning med 
økende arbeidserfaring. Dette støtter opp under tolkningen om at arbeidsgiver for-
skjellsbehandler personer med denne bakgrunnen på basis av antakelser om pro-
duktivitetsnivået til gruppen som helhet. Afrikanernes lavere inntekter i offentlig 
sektor de første årene etter endt utdanning peker i samme retning.

Noter

1 Denne artikkelen er skrevet i forbindelse med pro-

sjektet «Høyere utdanning: Rekruttering, finansier-

ing & resultater» på institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Prosjek-

tet ble ledet av Professor Arne Mastekaasa og Mari-

anne N. Hansen. Jeg ønsker spesielt å takke 

Mastekaasa, Hansen og Professor Geir Høgsnes for 

gjennomlesninger og konstruktive kommentarer. 

Samtidig ønsker jeg å takke for tilbakemeldinger fra 

to anonyme konsulenter og deltakerne på prosjekt-

seminaret i regi av prosjektet «Educational Care-

ers» (ISS/UIO). Resultatene i artikkelen ble 

presentert på konferansen «Varieties of Capitalism» 

som foregikk i Riga april 2005. Jeg tar fullt ansvar 

for alle tolkninger og konklusjoner. Artikkelen er 

basert på og en videreutvikling av analyser i min 

hovedfagsoppgave fra 2004.

2 I flere av de norske studiene rettes fokuset mot 

makroforhold som innvirker på denne tilpasningen. 

For eksempel blir betydning av organisering av 

arbeid i USA og Norge, og varierende lokale 

arbeidsledighetsforhold diskutert i forbindelse med 

inntektsassimilasjonen til innvandrere. Se for 

eksempel Barth et al. (2002, 2004a, 2004b).

3 Rasistisk motiverte handlinger kan også være basert 

på andres fordommer (Rogstad, 2000). I slike tilfel-

ler forskjellsbehandler aktøren fordi noen andre er 

rasistiske, og ikke på grunn av egne preferanser 

eller fordommer. Handlinger basert på egne eller 

andres rasistiske preferanser vil derimot ha samme 

konsekvenser for de som diskrimineres. 
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	Innledning
	Innledning
	Innledning
	Mangelen på kvinnelige ledere var tema for en artikkel i avisa The Wall Street Journal i 1986.
	1 

	Et hovedformål med studien som presenteres i denne artikkelen, var å undersøke om det eksisterer et glasstak i staten, i den for...
	Antallet kvinnelige ledere i staten har økt jevnt de siste tjue, tretti årene. Mange mener imidlertid at utviklingen går for sak...
	Når en ønsker å heve andelen kvinnelige ledere i staten, er det av interesse å forstå hvorfor denne mangelen har oppstått. Som n...
	Tidligere forskning om kjønn og ledelse i staten
	Tidligere forskning om kjønn og ledelse i staten
	Den relativt lave andelen kvinnelige ledere i forhold til mannlige ledere i staten har vært tema for en god del tidligere forskning, uten at en har lykkes i å komme frem til klare konklusjoner.
	2 

	Problemstillingen som reiser seg på bakgrunn av disse tidligere studiene, er hvorfor kvinner sjeldnere enn menn søker seg til hø...
	For å undersøke disse forklaringene skal jeg anvende en bredere tilnærming enn hva som kjennetegner den tidligere forskningen. S...


	Teoretisk bakgrunn
	Teoretisk bakgrunn
	Mangelen på kvinnelige ledere i høyere posisjoner i samfunnet har blitt forklart på ulike vis. Flere har skilt mellom ulike hove...
	Jeg skal her ta utgangspunkt i en inndeling av forklaringer som enten ser mangelen på kvinnelige ledere som et resultat av forsk...
	Forskjellsbehandling av menn og kvinner i arbeidslivet
	Forskjellsbehandling av menn og kvinner i arbeidslivet
	Først skal jeg ta for meg forklaringer som ser kvinners fravær i lederstillinger som et utslag av at kvinner og menn ikke har li...
	Kjønnspregning av stillinger innebærer at arbeidsoppgaver og kjønn defineres på måter som gjør at en stillingstype enten passer ...
	3 

	Homososial reproduksjon viser til en prosess hvor ledere velger nye ledere som ligner dem selv (jf. Kanter, 1977). Denne likhete...
	Kjønnssegregering i arbeidslivet er også et problem i ledelsessammenheng. Kjønnssegregering innebærer at kvinner og menn rekrutt...
	Marginaliseringen innebærer at arbeidstakere stenges ute fra viktige nettverk. Nettverk spiller en sentral rolle i arbeidslivet ...
	Som flere av teoriene referert ovenfor viser, er barrierene ikke bare knyttet til selve ansettelsessituasjonen, men også til det...
	uformelle status eller anseelse 


	Kvinners og menns valg og livsbetingelser utenfor arbeidslivet
	Kvinners og menns valg og livsbetingelser utenfor arbeidslivet
	Den andre hovedtypen av forklaringer vi skal se på, plasserer altså årsaken til at det er få kvinner i lederstillinger hos kvinn...
	En variant av denne typen forklaringstypen tar utgangspunkt i at menn og kvinner er ulike, enten dette skyldes biologi eller sosialisering. Menn og kvinner antas å ha 
	ulike verdier, holdninger og væremåter

	En annen variant av forklaringstypen viser til kvinners og menns 
	ulike muligheter og livsbetingelser

	En tredje forklaringsvariant betoner både kvinners egne valg og arbeidslivets strukturer. Forklaringen legger vekten på samspill...


	Fremgangsmåte og metode
	Fremgangsmåte og metode
	I alt ble 1260 ledere tilsendt et elektronisk spørreskjema, og 990 ledere besvarte skjemaet. Dette gir en svarprosent på 77 %. S...
	4 

	Studien retter seg kun mot personer som for tiden er ledere. At ikke saksbehandlere og rådgivere er inkludert, gjør at undersøkelsen ikke kan fortelle om utsilingsprosesser som fører frem til en lederstilling.
	5 

	Informasjon om undersøkelsen ble presentert på intranett i de fleste virksomhetene forut for tilsendelsen av spørreskjemaet. Det...
	6 
	7 

	Undersøkelsen omfatter 583 menn og 392 kvinner, og det vil si at kvinnene utgjør omtrent 40 % av lederne i denne studien. Det in...
	8 

	Hvis vi tar for oss hvorledes de ulike statlige sektorene er representert i studien, finner vi at dette i all hovedsak synes å v...
	Undersøkelsen er utviklet på bakgrunn av tidligere studier av forvaltningen (Storvik, 1999, 2000, 2002a). De tidligere studiene ...
	9 

	I og med at utvalget kun omfatter departementer og direktorater, er andre deler av statsforvaltningen i hovedsak utelatt. Dette ...

	Forskjellsbehandles mannlige og kvinnelige ledere i staten?
	Forskjellsbehandles mannlige og kvinnelige ledere i staten?
	Den første hovedtypen av forklaringer vi skal ta for oss er den som legger «skylden» på arbeidslivet. Som nevnt innledningsvis h...
	Tilbud om stillinger
	Tilbud om stillinger
	Vi skal først se om det er forskjell mellom menn og kvinner med hensyn til om de får tilbud om lederstillingene de søker. Ser vi...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 1. Hvor mange av lederstillingene som du har søkt (oppfordret og uoppfordret) har du fått tilbud om? (Minste kvadraters metode)
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Forklaringsvariabler
	Forklaringsvariabler
	Forklaringsvariabler


	Koeffisient
	Koeffisient
	Koeffisient


	Standardfeil
	Standardfeil
	Standardfeil



	<TABLE ROW>
	Konstantledd
	Konstantledd

	2,594***
	2,594***

	0,148
	0,148


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	-0,043
	-0,043

	0,080
	0,080


	<TABLE ROW>
	Alder:
	Alder:
	Alder:



	<TABLE ROW>
	Under 35 år
	Under 35 år

	-0,470***
	-0,470***

	0,194
	0,194


	<TABLE ROW>
	Fra 36-40 år
	Fra 36-40 år

	-0,226*
	-0,226*

	0,136
	0,136


	<TABLE ROW>
	Fra 46-50 år
	Fra 46-50 år

	0,095
	0,095

	0,128
	0,128


	<TABLE ROW>
	Fra 51-55 år
	Fra 51-55 år

	0,429***
	0,429***

	0,122
	0,122


	<TABLE ROW>
	Over 56 år
	Over 56 år

	0,356***
	0,356***

	0,117
	0,117


	<TABLE ROW>
	Antall år utdanning:
	Antall år utdanning:
	Antall år utdanning:



	<TABLE ROW>
	Under 3 års utdanning
	Under 3 års utdanning

	-0,442***
	-0,442***

	0,188
	0,188


	<TABLE ROW>
	Mellom 3 og 4 år utdanning
	Mellom 3 og 4 år utdanning

	-0,127
	-0,127

	0,156
	0,156


	<TABLE ROW>
	Utdanningstype:
	Utdanningstype:
	Utdanningstype:



	<TABLE ROW>
	Siviløkonom
	Siviløkonom

	0,300*
	0,300*

	0,169
	0,169


	<TABLE ROW>
	Sosialøkonom /samfunnsøkonom
	Sosialøkonom /samfunnsøkonom

	0,001
	0,001

	0,155
	0,155


	<TABLE ROW>
	Statsviter
	Statsviter

	0,128
	0,128

	0,143
	0,143


	<TABLE ROW>
	Sosiolog
	Sosiolog

	-0,353
	-0,353

	0,273
	0,273


	<TABLE ROW>
	Øvrige samfunnsfag
	Øvrige samfunnsfag

	0,259
	0,259

	0,166
	0,166


	<TABLE ROW>
	Humanistiske fag
	Humanistiske fag

	0,113
	0,113

	0,176
	0,176


	<TABLE ROW>
	Naturvitenskapelige fag
	Naturvitenskapelige fag

	0,083
	0,083

	0,126
	0,126


	<TABLE ROW>
	Ledernivå:
	Ledernivå:
	Ledernivå:



	<TABLE ROW>
	Mellomleder høyeste niva
	Mellomleder høyeste niva

	-0,568***
	-0,568***

	0,104
	0,104


	<TABLE ROW>
	Øvrige mellomledere
	Øvrige mellomledere

	-1,162***
	-1,162***

	0,111
	0,111


	<TABLE ROW>
	N 
	N 
	N 


	924
	924


	<TABLE ROW>
	R2 
	R
	R
	2


	0,198
	0,198


	<TABLE ROW>
	Note: Referansegruppen for alder er gruppen 41-45 år, referansegruppen for antall år utdanning er gruppen over 4 år, referansegr...
	Note: Referansegruppen for alder er gruppen 41-45 år, referansegruppen for antall år utdanning er gruppen over 4 år, referansegr...





	Analysen ble videre inndelt i to underspørsmål, ut fra om det forelå en oppfordring om å søke eller ikke. Først ble alle som had...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 2. Hvor mange av stillingene som du har søkt på oppfordring, har du fått tilbud om?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ingen
	Ingen
	Ingen


	En stilling
	En stilling
	En stilling


	To stillinger
	To stillinger
	To stillinger


	Tre stillinger +
	Tre stillinger +
	Tre stillinger +


	Totalt
	Totalt
	Totalt


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	4%
	4%

	46%
	46%

	31%
	31%

	19%
	19%

	100%
	100%

	399
	399


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	4%
	4%

	53%
	53%

	27%
	27%

	16%
	16%

	100%
	100%

	280
	280


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	4%
	4%

	49%
	49%

	29%
	29%

	17%
	17%

	100%
	100%

	679
	679





	Videre ble det også undersøkt hvorledes det gikk med ledere som søkte stillinger uoppfordret. For begge kjønns vedkommende var d...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 3. Hvor mange av lederstillingene som du søkte uoppfordret fikk du tilbud om?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ingen
	Ingen
	Ingen


	En stilling
	En stilling
	En stilling


	To stillinger
	To stillinger
	To stillinger


	Tre stillinger
	Tre stillinger
	Tre stillinger


	Fire stillinger
	Fire stillinger
	Fire stillinger


	Fem+ stillinger
	Fem+ stillinger
	Fem+ stillinger


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	28%
	28%

	34%
	34%

	21%
	21%

	10%
	10%

	3%
	3%

	2%
	2%

	100%
	100%

	435
	435


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	28%
	28%

	39%
	39%

	18%
	18%

	9%
	9%

	3%
	3%

	2%
	2%

	100%
	100%

	253
	253


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	28%
	28%

	36%
	36%

	19%
	19%

	9%
	9%

	3%
	3%

	2%
	2%

	100%
	100%

	688
	688





	Oppfordringer om å søke stillinger
	Oppfordringer om å søke stillinger
	Vi skal nå ta for oss prosesser like forut for lederansettelsene. Hvor mange og hvem har blitt kontaktet av arbeidsgivere og rek...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 4. Hvor mange lederjobber har du i løpet av din karriere blitt oppfordret til å søke? (Det tenkes her på oppfordringer fra arbeidsgiver eller noen som handlet på vegne av arbeidsgiver)
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ingen
	Ingen
	Ingen


	En stilling
	En stilling
	En stilling


	To stillinger
	To stillinger
	To stillinger


	Tre stillinger
	Tre stillinger
	Tre stillinger


	Fire stillinger
	Fire stillinger
	Fire stillinger


	Fem stillinger
	Fem stillinger
	Fem stillinger


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	24%
	24%

	28%
	28%

	26%
	26%

	12%
	12%

	5%
	5%

	5%
	5%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	23%
	23%

	30%
	30%

	24%
	24%

	11%
	11%

	6%
	6%

	5%
	5%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	23%
	23%

	29%
	29%

	25%
	25%

	11%
	11%

	5%
	5%

	5%
	5%

	100%
	100%

	990
	990





	Det viser seg at kjønn ikke har betydning for hvem som mottar forespørsler fra arbeidsgivere. I alt 23 % av kvinnene og 24 % av ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 5. Hva slags stilling ble du sist gang oppfordret til å søke?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	En lederstilling på høyere nivå i samme v.
	En lederstilling på høyere nivå i samme v.
	En lederstilling på høyere nivå i samme v.


	En lederstilling på samme nivå i samme v.
	En lederstilling på samme nivå i samme v.
	En lederstilling på samme nivå i samme v.


	En lederstilling i en annen v. men i samme dep. sektor
	En lederstilling i en annen v. men i samme dep. sektor
	En lederstilling i en annen v. men i samme dep. sektor


	En lederstilling i en annen departementsektor
	En lederstilling i en annen departementsektor
	En lederstilling i en annen departementsektor


	En lederstilling i privat sektor
	En lederstilling i privat sektor
	En lederstilling i privat sektor


	En leder- stilling i kom. fylkes kom. sektor
	En leder- stilling i kom. fylkes kom. sektor
	En leder- stilling i kom. fylkes kom. sektor


	Totalt
	Totalt
	Totalt


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	42%
	42%

	20%
	20%

	13%
	13%

	12%
	12%

	11%
	11%

	2%
	2%

	100%
	100%

	431
	431


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	50%
	50%

	19%
	19%

	11%
	11%

	11%
	11%

	5%
	5%

	4%
	4%

	100%
	100%

	288
	288


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	46%
	46%

	19%
	19%

	12%
	12%

	11%
	11%

	8%
	8%

	3%
	3%

	100%
	100%

	719
	719





	Selv om det i staten som helhet er liten forskjell, er det mulig å tenke seg at det er sektorvise forskjeller knyttet til kjønn....
	En annen måte å sikre seg kvalifiserte søkere til en stilling på, er å gå via rekrutteringsbyråer. Rekrutteringsbyråer opptrer s...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 6. Har du noen gang i løpet av din karriere blitt kontaktet av et rekrutteringsbyrå fordi du var en potensiell kandidat til en stilling?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Aldri
	Aldri
	Aldri


	Ja en gang
	Ja en gang
	Ja en gang


	Ja to ganger
	Ja to ganger
	Ja to ganger


	Ja tre ganger+
	Ja tre ganger+
	Ja tre ganger+


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	64%
	64%

	13%
	13%

	12%
	12%

	11%
	11%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	67%
	67%

	15%
	15%

	8%
	8%

	9%
	9%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	65%
	65%

	14%
	14%

	10%
	10%

	10%
	10%

	100%
	100%

	990
	990






	Opplevelsen av å bli sett og verdsatt
	Opplevelsen av å bli sett og verdsatt
	Som nevnt skal vi til slutt også se på prosesser som kan ligge et godt stykke forut i tid for ansettelsene og som kan strekke se...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 7. Syns du en tar vare på ledertalenter og hjelper de opp og frem i din organisasjon?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ja i høy grad
	Ja i høy grad
	Ja i høy grad


	Ja i nokså høy grad
	Ja i nokså høy grad
	Ja i nokså høy grad


	Nei som oftest ikke
	Nei som oftest ikke
	Nei som oftest ikke


	Vet ikke
	Vet ikke
	Vet ikke


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	4%
	4%

	47%
	47%

	39%
	39%

	10%
	10%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	5%
	5%

	45%
	45%

	38%
	38%

	11%
	11%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	5%
	5%

	46%
	46%

	38%
	38%

	10%
	10%

	100%
	100%

	990
	990





	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 8. Syns du din organisasjon rekrutterer de best mulige lederne?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ja i høy grad
	Ja i høy grad
	Ja i høy grad


	Ja i nokså høy grad
	Ja i nokså høy grad
	Ja i nokså høy grad


	Nei som oftest ikke
	Nei som oftest ikke
	Nei som oftest ikke


	Vet ikke
	Vet ikke
	Vet ikke


	Totalt
	Totalt
	Totalt


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	6%
	6%

	57%
	57%

	23%
	23%

	13%
	13%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	5%
	5%

	53%
	53%

	23%
	23%

	17%
	17%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	6%
	6%

	55%
	55%

	23%
	23%

	15%
	15%

	100%
	100%

	990
	990





	Et siste spørsmål som ble undersøkt i denne sammenhengen, var om mannlige ledere opplevde mer anerkjennelse og respekt enn sine ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 9. Tror du andre på din arbeidsplass ser deg som en potensiell toppleder i staten?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann
	Mann


	Kvinne
	Kvinne
	Kvinne


	Alle mellomledere
	Alle mellomledere
	Alle mellomledere



	<TABLE ROW>
	Ja
	Ja

	23%
	23%

	21%
	21%

	22%
	22%


	<TABLE ROW>
	Nei
	Nei

	27%
	27%

	28%
	28%

	27%
	27%


	<TABLE ROW>
	Vet ikke
	Vet ikke

	50%
	50%

	49%
	49%

	49%
	49%


	<TABLE ROW>
	Total
	Total

	100%
	100%

	100%
	100%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	N
	N

	449 
	449 

	311 
	311 

	760
	760








	Er det kjønnsforskjeller knyttet til motivasjon og prioriteringer blant ledere i staten?
	Er det kjønnsforskjeller knyttet til motivasjon og prioriteringer blant ledere i staten?
	Mangelen på kvinnelige ledere har som nevnt også vært forklart ut fra kvinnenes egne valg og muligheter. Vi skal nå gå over til ...
	Jobbønsker i fremtiden
	Jobbønsker i fremtiden
	Det spørsmålet som først skal undersøkes er altså ledernes fremtidige karriereønsker. Hva slags stillinger ønsker lederne seg i ...
	Den overveiende majoriteten, 70 % av lederne, sier at de ønsker å forbli i staten. Kun et lite mindretall på 6 %, kan tenke seg ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 10. Så et spørsmål om fremtidige jobbønsker. Ønsker du i fremtiden å:
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Forbli i din nåværende stilling
	Forbli i din nåværende stilling
	Forbli i din nåværende stilling


	Avansere til en statlig lederstilling på høyere nivå
	Avansere til en statlig lederstilling på høyere nivå
	Avansere til en statlig lederstilling på høyere nivå


	Skifte til en annen statlig lederstilling på samme nivå
	Skifte til en annen statlig lederstilling på samme nivå
	Skifte til en annen statlig lederstilling på samme nivå


	Gå over i en ren faglig stilling innen staten
	Gå over i en ren faglig stilling innen staten
	Gå over i en ren faglig stilling innen staten


	Skifte til en lederstilling i privat eller i kom. / fylkeskom. sektor
	Skifte til en lederstilling i privat eller i kom. / fylkeskom. sektor
	Skifte til en lederstilling i privat eller i kom. / fylkeskom. sektor


	Vet ikke
	Vet ikke
	Vet ikke


	Annet
	Annet
	Annet


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	26%
	26%

	29%
	29%

	8%
	8%

	8%
	8%

	6%
	6%

	18%
	18%

	5%
	5%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	18%
	18%

	34%
	34%

	9%
	9%

	7%
	7%

	6%
	6%

	20%
	20%

	6%
	6%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	22%
	22%

	31%
	31%

	9%
	9%

	8%
	8%

	6%
	6%

	18%
	18%

	6%
	6%

	100%
	100%

	990
	990





	Hvis vi så sammenligner mannlige og kvinnelige ledere, finner vi at det blant mennene er 26 % og blant kvinnene 18 %, som sier a...
	Alle mellomlederne i studien ble også spurt om de ønsket å bli toppledere (jf. tabell 11). I alt 40 % av alle mellomlederne kunn...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 11. Kan du tenke deg å bli toppleder i staten, nå eller senere?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann
	Mann


	Kvinne
	Kvinne
	Kvinne


	Alle mellom- 
	Alle mellom-
	Alle mellom-

	Ledere
	Ledere



	<TABLE ROW>
	Ja
	Ja

	43%
	43%

	40%
	40%

	41%
	41%


	<TABLE ROW>
	Nei
	Nei

	36%
	36%

	30%
	30%

	33%
	33%


	<TABLE ROW>
	Vet ikke
	Vet ikke

	21%
	21%

	29%
	29%

	24%
	24%


	<TABLE ROW>
	Total
	Total

	100%
	100%

	100%
	100%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	N
	N

	448
	448

	318
	318

	773
	773






	Arbeidsinnsats
	Arbeidsinnsats
	Hva har lederne i staten så gjort for å realisere sine ambisjoner? Vi skal først se på arbeidsinnsats. Højgaard (2002) fant at d...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 12. Hvor mange timer i uka bruker du gjennomsnittlig på jobben? (Vi tenker her både på lønnet og ulønnet arbeid som er en del av jobben)
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Under 37,5 timer
	Under 37,5 timer
	Under 37,5 timer


	38-44 timer
	38-44 timer
	38-44 timer


	45-50 timer
	45-50 timer
	45-50 timer


	51-55 timer
	51-55 timer
	51-55 timer


	56-60 timer
	56-60 timer
	56-60 timer


	Over 61 timer
	Over 61 timer
	Over 61 timer


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	1%
	1%

	40%
	40%

	39%
	39%

	12%
	12%

	5%
	5%

	3%
	3%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	1%
	1%

	43%
	43%

	35%
	35%

	15%
	15%

	4%
	4%

	2%
	2%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	1%
	1%

	41%
	41%

	37%
	37%

	14%
	14%

	5%
	5%

	2%
	2%

	100%
	100%

	990
	990





	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 13. Hvor mange timer i uka bruker du gjennomsnittlig på jobben? (Vi tenker her både på lønnet og ulønnet arbeid som er en del av jobben)
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Under 37,5 timer
	Under 37,5 timer
	Under 37,5 timer


	38-44 timer
	38-44 timer
	38-44 timer


	45-50 timer
	45-50 timer
	45-50 timer


	51-55 timer
	51-55 timer
	51-55 timer


	56-60 timer
	56-60 timer
	56-60 timer


	Over 61 timer 
	Over 61 timer 
	Over 61 timer 


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Toppleder
	Toppleder

	0%
	0%

	13%
	13%

	45%
	45%

	22%
	22%

	11%
	11%

	7%
	7%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Øverste mellomleder
	Øverste mellomleder

	1%
	1%

	39%
	39%

	39%
	39%

	15%
	15%

	4%
	4%

	1%
	1%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Øvrige mellomledere
	Øvrige mellomledere

	1%
	1%

	59%
	59%

	30%
	30%

	7%
	7%

	2%
	2%

	1%
	1%

	100%
	100%

	990
	990





	Det viste seg at mannlige og kvinnelige ledere arbeidet omtrent like mange timer i uka. Hvis vi ser på andelen som arbeider unde...

	Vilje til å skifte arbeidsplass
	Vilje til å skifte arbeidsplass
	Som Sennett (1998) peker på, er vår tid kjennetegnet av at karrierer ofte går på kryss og tvers av organisasjoner. Et viktig asp...
	Vi har allerede sett at det ikke er forskjell mellom mannlige og kvinnelige ledere når det gjelder ønsker for fremtiden. Det er ...
	Like mange menn som kvinner sier også at deres forrige stilling var i samme organisasjon som de nå arbeider. Omtrent like mange ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 14. Hvor var din forrige stilling?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	I samme virksomhet
	I samme virksomhet
	I samme virksomhet


	I annen virksomhet i samme dep. sektor
	I annen virksomhet i samme dep. sektor
	I annen virksomhet i samme dep. sektor


	I øvrig statlig virksomhet
	I øvrig statlig virksomhet
	I øvrig statlig virksomhet


	I privat sektor
	I privat sektor
	I privat sektor


	I kommunal / fylkeskommunal sektor
	I kommunal / fylkeskommunal sektor
	I kommunal / fylkeskommunal sektor


	Annet
	Annet
	Annet


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	55%
	55%

	13%
	13%

	17%
	17%

	8%
	8%

	5%
	5%

	2%
	2%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	55%
	55%

	11%
	11%

	18%
	18%

	8%
	8%

	5%
	5%

	2%
	2%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	54%
	54%

	12%
	12%

	18%
	18%

	8%
	8%

	5%
	5%

	2%
	2%

	100%
	100%

	990
	990






	Karrierehindre knyttet til privatlivet
	Karrierehindre knyttet til privatlivet
	Som vi har sett arbeider kvinnelige og mannlige ledere omtrent like mye. Dette kan tolkes som en indikasjon på at omsorgsoppgave...
	Mellomledere som ikke ønsket å bli toppledere ble spurt om årsaken til dette (jf. tabell 15). Den hyppigst nevnte årsaken var at...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 15. Hva er årsaken til at du ikke ønsker å bli toppleder?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann
	Mann


	Kvinne
	Kvinne
	Kvinne


	Alle 
	Alle 
	Alle 



	<TABLE ROW>
	1. Fornøyd med de arbeidsoppgavene jeg har
	1. Fornøyd med de arbeidsoppgavene jeg har

	28%
	28%

	19%
	19%

	24%
	24%


	<TABLE ROW>
	2. Ønsker ikke mer ansvar
	2. Ønsker ikke mer ansvar

	13%
	13%

	14%
	14%

	14%
	14%


	<TABLE ROW>
	3. Tror ikke jeg vil passe inn i toppledermiljøet
	3. Tror ikke jeg vil passe inn i toppledermiljøet

	13%
	13%

	19%
	19%

	15%
	15%


	<TABLE ROW>
	4. Ønsker å prioritere fag fremfor ledelse
	4. Ønsker å prioritere fag fremfor ledelse

	13%
	13%

	14%
	14%

	13%
	13%


	<TABLE ROW>
	5. Ønsker å prioritere familien
	5. Ønsker å prioritere familien

	11%
	11%

	5%
	5%

	8%
	8%


	<TABLE ROW>
	6. Ønsker å prioritere fritiden
	6. Ønsker å prioritere fritiden

	3%
	3%

	8%
	8%

	5%
	5%


	<TABLE ROW>
	7. Vanskelig å kombinere arbeid/familie
	7. Vanskelig å kombinere arbeid/familie

	8%
	8%

	6%
	6%

	7%
	7%


	<TABLE ROW>
	8. Annet
	8. Annet

	11%
	11%

	13%
	13%

	12%
	12%


	<TABLE ROW>
	Total
	Total

	100%
	100%

	100%
	100%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	N
	N

	161
	161

	97
	97

	262
	262





	Er det så forskjellige årsaker som fører til at kvinnelige og mannlige mellomledere ikke ønsker å bli toppledere? Både blant men...
	Like mange menn som kvinner, 14 %, henviste også til at de ikke ønsket mer ansvar. Kun 8 % av mennene og 6 % av kvinnene sa at d...
	Det er en slående likhet som preger mannlig og kvinnelige ledere når det gjelder karriereønsker. Den eneste signifikante forskje...

	Jobbsøkestrategier
	Jobbsøkestrategier
	Det siste temaet som skal undersøkes er ledernes jobbsøkestrategier. Hvorledes reagerte de på uformelle oppfordringer fra arbeid...
	I alt var det 6 % av lederne som sa at de aldri hadde fulgt oppfordringene de hadde fått fra arbeidsgivere om å søke statlige le...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 16. I hvor mange tilfeller har du fulgt oppfordringen(e) du har fått om å søke en lederstilling?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann
	Mann


	Kvinne
	Kvinne
	Kvinne


	Alle
	Alle
	Alle



	<TABLE ROW>
	a. Aldri
	a. Aldri

	8%
	8%

	4%
	4%

	6%
	6%


	<TABLE ROW>
	b. En gang
	b. En gang

	42%
	42%

	49%
	49%

	45%
	45%


	<TABLE ROW>
	c. To ganger
	c. To ganger

	29%
	29%

	27%
	27%

	28%
	28%


	<TABLE ROW>
	d. Tre ganger
	d. Tre ganger

	14%
	14%

	12%
	12%

	13%
	13%


	<TABLE ROW>
	e. Fire ganger
	e. Fire ganger

	3%
	3%

	6%
	6%

	4%
	4%


	<TABLE ROW>
	f. Fem ganger eller flere
	f. Fem ganger eller flere

	1%
	1%

	1%
	1%

	1%
	1%


	<TABLE ROW>
	Total
	Total

	100%
	100%

	100%
	100%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	N
	N

	437
	437

	296
	296

	741
	741





	Lederne ble også spurt hvor mange ganger de selv hadde tatt kontakt med arbeidsgiver for å undersøke om de var aktuelle for en l...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 17. Har du noen gang selv forespurt ledelsen om du var en aktuell kandidat til en lederstilling i virksomheten?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Aldri
	Aldri
	Aldri


	En gang
	En gang
	En gang


	Ja to tilfelle
	Ja to tilfelle
	Ja to tilfelle


	Ja i tre eller flere tilfeller
	Ja i tre eller flere tilfeller
	Ja i tre eller flere tilfeller


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	72%
	72%

	18%
	18%

	6%
	6%

	3%
	3%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	68%
	68%

	22%
	22%

	6%
	6%

	4%
	4%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	70%
	70%

	19%
	19%

	6%
	6%

	3%
	3%

	100%
	100%

	990
	990





	Lederne ble så spurt hvorledes de hadde fått sin nåværende stilling. I alt 56 % svarte at de ble oppfordret til å søke sin nåvær...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 18. Ble du oppfordret til å søke den stillingen du nå har av noen i virksomhetens ledelse eller av noen som handlet på vegne av ledelsen?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ja
	Ja
	Ja


	Nei
	Nei
	Nei


	Husker ikke
	Husker ikke
	Husker ikke


	Totalt
	Totalt
	Totalt


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	51%
	51%

	46%
	46%

	3%
	3%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	63%
	63%

	34%
	34%

	3%
	3%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	56%
	56%

	41%
	41%

	3%
	3%

	100%
	100%

	990
	990





	Lederne ble også spurt hvor mange lederstillinger de hadde søkt uoppfordret i løpet av sin karriere (jf. tabell 19). I alt 27 % ...
	Likeledes viste det seg at menn totalt sett (oppfordret og uoppfordret) hadde søkt flere lederstillinger enn kvinner (jf. tabell...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 19. Hvor mange ganger i løpet av din karriere har du søkt lederstillinger uten å ha blitt oppfordret til det fra ledelsen?
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Aldri
	Aldri
	Aldri


	En gang
	En gang
	En gang


	To ganger
	To ganger
	To ganger


	Tre ganger
	Tre ganger
	Tre ganger


	Fire ganger
	Fire ganger
	Fire ganger


	Fem eller flere ganger
	Fem eller flere ganger
	Fem eller flere ganger


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	24%
	24%

	26%
	26%

	19%
	19%

	12%
	12%

	8%
	8%

	9%
	9%

	100%
	100%

	583
	583


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	32%
	32%

	26%
	26%

	19%
	19%

	9%
	9%

	5%
	5%

	6%
	6%

	100%
	100%

	392
	392


	<TABLE ROW>
	Total
	Total

	27%
	27%

	26%
	26%

	18%
	18%

	11%
	11%

	7%
	7%

	8%
	8%

	100%
	100%

	990
	990





	En mulig forklaring på forskjellen i søkehyppighet, kan være at mannlige ledere var eldre enn kvinnelige ledere og derfor hadde ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 20. Hvor mange lederstillinger har du søkt totalt (både oppfordret og uoppfordret) i løpet av din karriere? (Minste kvadraters metode)
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Forklaringsvariabler
	Forklaringsvariabler
	Forklaringsvariabler


	Koeffisient
	Koeffisient
	Koeffisient


	Standardfeil
	Standardfeil
	Standardfeil



	<TABLE ROW>
	Konstantledd
	Konstantledd

	2,828***
	2,828***

	0,139
	0,139


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	-0,218**
	-0,218**

	0,090
	0,090


	<TABLE ROW>
	Alder:
	Alder:
	Alder:



	<TABLE ROW>
	Under 35 år
	Under 35 år

	-1,289***
	-1,289***

	0,220
	0,220


	<TABLE ROW>
	Fra 36-40 år
	Fra 36-40 år

	-0,537***
	-0,537***

	0,152
	0,152


	<TABLE ROW>
	Fra 46-50 år
	Fra 46-50 år

	0,016
	0,016

	0,143
	0,143


	<TABLE ROW>
	Fra 51-55 år
	Fra 51-55 år

	0,550***
	0,550***

	0,137
	0,137


	<TABLE ROW>
	Over 56 år
	Over 56 år

	0,563***
	0,563***

	0,132
	0,132


	<TABLE ROW>
	Antall år utdanning:
	Antall år utdanning:
	Antall år utdanning:



	<TABLE ROW>
	Under 3 års utdanning
	Under 3 års utdanning

	-0,849***
	-0,849***

	0,209
	0,209


	<TABLE ROW>
	Mellom 3 og 4 år utdanning
	Mellom 3 og 4 år utdanning

	-0,390**
	-0,390**

	0,176
	0,176


	<TABLE ROW>
	Utdanningstype:
	Utdanningstype:
	Utdanningstype:



	<TABLE ROW>
	Siviløkonom
	Siviløkonom

	0,572***
	0,572***

	0,190
	0,190


	<TABLE ROW>
	Sosialøkonom /samfunnsøkonom
	Sosialøkonom /samfunnsøkonom

	0,106
	0,106

	0,174
	0,174


	<TABLE ROW>
	Statsviter
	Statsviter

	0,295*
	0,295*

	0,159
	0,159


	<TABLE ROW>
	Sosiolog
	Sosiolog

	-0,694***
	-0,694***

	0,300
	0,300


	<TABLE ROW>
	Øvrige samfunnsfag
	Øvrige samfunnsfag

	0,459**
	0,459**

	0,190
	0,190


	<TABLE ROW>
	Humanistiske fag
	Humanistiske fag

	0,458**
	0,458**

	0,199
	0,199


	<TABLE ROW>
	Naturvitenskapelige fag
	Naturvitenskapelige fag

	0,045
	0,045

	0,142
	0,142


	<TABLE ROW>
	N
	N
	N


	964
	964


	<TABLE ROW>
	R2
	R
	R
	2


	0,161
	0,161


	<TABLE ROW>
	Note: Referansegruppen for alder er gruppen 41-45 år, referansegruppen for antall år utdanning er gruppen over 4 år, referansegruppen for utdanningstype er jurister. ***Signifikant på 1 % nivå,** signifikant på 5 % nivå, *signifikant på 10 % nivå.
	Note: Referansegruppen for alder er gruppen 41-45 år, referansegruppen for antall år utdanning er gruppen over 4 år, referansegruppen for utdanningstype er jurister. ***Signifikant på 1 % nivå,** signifikant på 5 % nivå, *signifikant på 10 % nivå.





	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 21. Hvor mange ganger i løpet av din karriere har du søkt lederstillinger uten å ha blitt oppfordret til det fra ledelsen? Antall ledere som aldri har søkt lederstillinger uoppfordret.
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	30-35 år
	30-35 år
	30-35 år


	36-40 år
	36-40 år
	36-40 år


	41-45 år
	41-45 år
	41-45 år


	46-50 år
	46-50 år
	46-50 år


	51-55 år
	51-55 år
	51-55 år


	56-60år
	56-60år
	56-60år


	Over 60
	Over 60
	Over 60


	Total
	Total
	Total


	N
	N
	N



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	9%
	9%

	16%
	16%

	21%
	21%

	17%
	17%

	15%
	15%

	12%
	12%

	9%
	9%

	100%
	100%

	138
	138


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	11%
	11%

	27%
	27%

	24%
	24%

	19%
	19%

	9%
	9%

	8%
	8%

	2%
	2%

	100%
	100%

	127
	127


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	10%
	10%

	21%
	21%

	22%
	22%

	18%
	18%

	12%
	12%

	10%
	10%

	6%
	6%

	100%
	100%

	265
	265





	For å undersøke dette, kan vi sammenligne kvinners søkeadferd på ulike ledelsesnivåer (jf. tabell 22). Hvis vi tar for oss toppn...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 22. Hvor mange ganger i løpet av din karriere har du søkt lederstillinger uten å ha blitt oppfordret til det fra ledelsen? Antallet ledere som aldri har søkt innenfor ulike nivåer.
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Toppledernivå
	Toppledernivå
	Toppledernivå


	Øverste mellomledernivå 
	Øverste mellomledernivå 
	Øverste mellomledernivå 


	Øvrige mellomledernivåer 
	Øvrige mellomledernivåer 
	Øvrige mellomledernivåer 



	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	22% (N=130)
	22% (N=130)

	19% (N=259)
	19% (N=259)

	30% (N=190)
	30% (N=190)


	<TABLE ROW>
	Kvinne
	Kvinne

	27% (N=67)
	27% (N=67)

	31% (N=176)
	31% (N=176)

	38% (N=143)
	38% (N=143)


	<TABLE ROW>
	Alle
	Alle

	24% (N= 198)
	24% (N= 198)

	25% (N=435)
	25% (N=435)

	34% (N=334)
	34% (N=334)





	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 23. Fordelingen av menn og kvinner i ulike aldersgrupper med ledere:
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann
	Mann


	Kvinne
	Kvinne
	Kvinne


	Totalt
	Totalt
	Totalt



	<TABLE ROW>
	20-35 år 
	20-35 år 

	56%
	56%

	43%
	43%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	36-40 år
	36-40 år

	51%
	51%

	48%
	48%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	41-45 år
	41-45 år

	54%
	54%

	45%
	45%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	46-50 år
	46-50 år

	56%
	56%

	42%
	42%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	51-55 år
	51-55 år

	61%
	61%

	37%
	37%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	56-60 år
	56-60 år

	64%
	64%

	35%
	35%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	Over 60 år
	Over 60 år

	76%
	76%

	23%
	23%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	Total
	Total

	59%
	59%

	40%
	40%

	100%
	100%


	<TABLE ROW>
	N
	N

	583
	583

	392
	392

	990
	990
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	Interessebegrepet kan forfølges bakover i tid med lange historiske tråder. Interesser ble tidlig forstått i en rent økonomisk betydning; der 
	homo economicus’

	I de senere års samfunnsforskning har det imidlertid vært mindre fokus på betydningen av interesser. Dreiningen bort fra interes...
	Relativt mye kvinnepolitisk debatt og forskning kom på 1970- og 80-tallet til å handle om det er mulig å snakke om et sett av kv...
	I et forsøk på å manøvrere i feltet av diskusjoner om hva som er kvinners felles interesser, som stort sett glir over i diskusjo...
	Likestilling som et spørsmål om kjønnsbaserte interesser og om menn og kvinner har ulike interesser, ble stadig mer omstridt i l...
	Med interesser som inntak til å forstå og forklare kjønnsrelasjoner og holdning til likestilling, er det viktig å understreke at...

	Analyseopplegg og data
	Analyseopplegg og data
	Det empiriske materialet i denne artikkelen tar utgangspunkt i analyser av ett spørsmål. Spørsmålet er unikt i den forstand at d...
	Det siste tiår er det lagt vekt på å skape likestilling mellom kvinner og menn. Vil du si at likestillingen bør føres videre, er den ført langt nok, er den ført for langt, eller har du ingen mening om denne saken?
	Det siste tiår er det lagt vekt på å skape likestilling mellom kvinner og menn. Vil du si at likestillingen bør føres videre, er den ført langt nok, er den ført for langt, eller har du ingen mening om denne saken?

	Hva et så vidt generelt spørsmål måler vil være åpent for tolkning. Selve introduksjonen til spørsmålet er konstaterende og legger i liten grad føringer: 
	Det siste tiår er det lagt vekt på å skape likestilling mellom kvinner og menn

	Tolkningsproblemene vil særlig handle om at spørsmålet knytter holdning til likestilling til oppfatninger om hva som er den gjel...
	Hender det etter din oppfatning svært sjelden, sjelden, ofte eller svært ofte at kvinner diskrimineres i forhold til menn? 

	Spørsmålet om likestillingen bør føres videre ble stilt første gang i Valgundersøkelsen 1985, deretter av de påfølgende valgundersøkelsene i 1989 og 1993. Sist ble spørsmålet stilt i Maktutredningens Medborgerundersøkelsen 2001.
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	Vekting kunne vært benyttet for å korrigere for skjevhetene i den demografiske sammensetningen i Medborgerundersøkelsens nettout...
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	Gjennomgangen tidligere i denne artikkelen av undersøkelser av holdning til likestilling viste at kjønn, alder og utdanning er d...

	Empirisk analyse
	Empirisk analyse
	Hvordan har oppslutningen om likestilling endret seg over tid? Hvordan varierer oppslutningsmønstrene mellom grupper? Analysene ...
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	<TABLE>
	Tabell 1. Prosentandel som mener at likestillingen bør føres videre, er ført langt nok, er ført for langt eller har ingen mening.
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	<TABLE ROW>
	1985
	1985

	1989
	1989

	1993
	1993

	2001
	2001


	<TABLE ROW>
	Likestillingen bør føres videre
	Likestillingen bør føres videre

	53
	53

	55
	55

	52
	52

	57
	57


	<TABLE ROW>
	Likestillingen er ført langt nok
	Likestillingen er ført langt nok

	35
	35

	33
	33

	35
	35

	27
	27


	<TABLE ROW>
	Likestillingen er ført for langt
	Likestillingen er ført for langt

	7
	7

	7
	7

	8
	8

	6
	6


	<TABLE ROW>
	Ingen mening
	Ingen mening

	5
	5

	5
	5

	6
	6

	10
	10


	<TABLE ROW>
	N
	N

	2167
	2167

	2193
	2193

	2194
	2194

	2277
	2277





	Det er med andre ord stabilitet som preger oppslutningen om de ulike svaralternativene, der den overveiende majoriteten enten sv...

	Kjønnsforskjeller - rett og slett
	Kjønnsforskjeller - rett og slett
	Selv om det er små svingninger i andelen som svarer at likestillingen bør føres videre totalt, ser vi imidlertid ulike utvikling...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Figur1. Prosentandel som mener at likestillingen bør føres videre, fordelt på kjønn.

	Når det gjelder den mer direkte likestillingsmotstanden, det vil si de som mener at likestillingen er ført for langt, er det kun...

	Alder og kjønn - kryssende tendenser
	Alder og kjønn - kryssende tendenser
	Avviket mellom menn og kvinner i holdning til likestilling er særlig tydelig blant de yngste (se tabell 2). I 2001 svarte kun en...
	Alder får i hovedsak mindre betydningen for kvinners holdning til likestilling over tid. I 2001 er det så og si ikke forskjeller...
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	Tabell 2. Prosentandel som mener at likestillingen bør føres videre for menn og kvinner i fem aldersgrupper.
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	1985

	1989
	1989

	1993
	1993

	2001
	2001


	<TABLE ROW>
	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner


	<TABLE ROW>
	18-24
	18-24

	47
	47

	54
	54

	45
	45

	58
	58

	46
	46

	63
	63

	33
	33

	68
	68


	<TABLE ROW>
	25-34
	25-34

	57
	57

	65
	65

	53
	53

	63
	63

	47
	47

	63
	63

	47
	47

	70
	70


	<TABLE ROW>
	35-49
	35-49

	58
	58

	58
	58

	58
	58

	60
	60

	53
	53

	63
	63

	45
	45

	70
	70


	<TABLE ROW>
	50-64
	50-64

	56
	56

	48
	48

	54
	54

	53
	53

	46
	46

	53
	53

	52
	52

	67
	67


	<TABLE ROW>
	65 +
	65 +

	46
	46

	36
	36

	53
	53

	42
	42

	44
	44

	29
	29

	50
	50

	56
	56


	<TABLE ROW>
	Allea
	Alle
	a


	54
	54

	53
	53

	54
	54

	56
	56

	48
	48

	56
	56

	47
	47

	67
	67


	<TABLE ROW>
	a. N varierer fra 2167og til 2277.
	a. N varierer fra 2167og til 2277.





	Materialet viser, som nevnt ovenfor, at en direkte likestillingsmotstand har marginal utbredelse. I alle grupper er det gjennomg...

	Kjønn og utdanning - forskjeller på retur?
	Kjønn og utdanning - forskjeller på retur?
	Tidligere studier har vist at en positiv holdning til likestilling er særlig utbredt blant de med høy utdanning (Bjørklund, 1985...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 3. Prosentandel som mener at likestillingen bør føres videre, etter utdanningsnivåa og kjønn
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1985
	1985

	1989
	1989

	1993
	1993

	2001
	2001


	<TABLE ROW>
	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner


	<TABLE ROW>
	Grunnskole
	Grunnskole

	51
	51

	43
	43

	52
	52

	47
	47

	45
	45

	37
	37

	44
	44

	52
	52


	<TABLE ROW>
	Videregående
	Videregående

	50
	50

	53
	53

	51
	51

	55
	55

	47
	47

	56
	56

	41
	41

	67
	67


	<TABLE ROW>
	Universitets- og høgskole
	Universitets- og høgskole

	68
	68

	76
	76

	62
	62

	75
	75

	55
	55

	73
	73

	54
	54

	76
	76


	<TABLE ROW>
	Alleb
	Alle
	b


	54
	54

	53
	53

	54
	54

	56
	56

	48
	48

	56
	56

	47
	47

	67
	67


	<TABLE ROW>
	a. Utdanningsvariabelen er delt inn i tre utdanningskategorier etter høyeste fullførte utdanning: Grunnskole = ungdomsskole-/rea...
	a. Utdanningsvariabelen er delt inn i tre utdanningskategorier etter høyeste fullførte utdanning: Grunnskole = ungdomsskole-/rea...
	b. N varierer fra 2136 til 2277 





	Det er med andre ord to endringstendenser som peker seg spesielt ut når det gjelder menns likestillingstilslutning. Det er en kr...
	5 


	Kjønn, alder, utdanning og holdning til likestilling
	Kjønn, alder, utdanning og holdning til likestilling
	Som avslutning på den empiriske analysen gjennomføres multivariate analyser for betydningen av kjønn, alder og utdanning for hol...
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	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 4. Regresjonsanalyse. Effekten av alder og utdanning på holdning til likestilling. Separate analyser for kvinner og menn i 1985, 1993 og 2001.
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1985
	1985

	1993
	1993

	2001
	2001


	<TABLE ROW>
	M
	M

	K
	K

	M
	M

	K
	K

	M
	M

	K
	K


	<TABLE ROW>
	b
	b

	b
	b

	b
	b

	B
	B

	b
	b

	b
	b


	<TABLE ROW>
	Konstant
	Konstant

	,43
	,43
	,43


	,43
	,43
	,43


	,44
	,44
	,44


	,50
	,50
	,50


	,26
	,26
	,26


	,49
	,49
	,49



	<TABLE ROW>
	A25-34
	A25-34

	,09
	,09

	,11
	,11
	,11


	-,01
	-,01

	-,03
	-,03

	,11
	,11

	,00
	,00


	<TABLE ROW>
	A35-49
	A35-49

	,11
	,11
	,11


	,08
	,08

	,06
	,06

	-,02
	-,02

	,11
	,11
	,11


	,02
	,02


	<TABLE ROW>
	A50-64
	A50-64

	,11
	,11
	,11


	,01
	,01

	,01
	,01

	-,09
	-,09

	,19
	,19
	,19


	,04
	,04


	<TABLE ROW>
	A65+
	A65+

	,02
	,02

	-,11
	-,11
	-,11


	-,01
	-,01

	-,28
	-,28
	-,28


	,19
	,19
	,19


	-,01
	-,01


	<TABLE ROW>
	Utd-m
	Utd-m

	,01
	,01

	,07
	,07

	,01
	,01

	,12
	,12
	,12


	,03
	,03

	,17
	,17
	,17



	<TABLE ROW>
	Utd-høy
	Utd-høy

	,14
	,14
	,14


	,31
	,31
	,31


	,09
	,09
	,09


	,27
	,27
	,27


	,15
	,15
	,15


	,25
	,25
	,25



	<TABLE ROW>
	R2
	R
	2


	,02
	,02

	,08
	,08

	,01
	,01

	,09
	,09

	,02
	,02

	,04
	,04


	<TABLE ROW>
	*Uthevet skrift indikerer signifikant på minst 5-prosentnivå
	*Uthevet skrift indikerer signifikant på minst 5-prosentnivå





	For kvinner i 1985 viser det seg at aldersgruppen fra 25 til 34 har en større tilbøyelighet til å mene at likestillingen bør før...
	I 1993 er det for kvinner bare i den eldste aldersgruppen, over 65 år, at tilbøyeligheten er noe mindre til å hevde at likestill...
	I 2001 har ikke alder betydning for kvinners oppslutning om likestilling. I følge modellen har alle aldersgruppene lik tilbøyeli...
	Også de multivariate analysene bekrefter med andre ord hovedfunnet fra de bivariate analysene om at tilbøyligheten til å mene at...

	Nye polariseringstendenser
	Nye polariseringstendenser
	Innledningsvis hevdet jeg at offentlig norsk likestillingsdebatt gjennom de siste tiårene har endret seg fra entydighet til fler...
	Særlig oppsiktsvekkende er tendensen til økende polarisering mellom unge menn og kvinner i syn på likestilling: stadig færre ung...
	Hvordan vi kan forstå og forklare kjønnsforskjeller i holdning til likestilling er et spørsmål som har vært viet lite oppmerksom...
	Avstanden mellom menn og kvinner i holdning til likestilling øker, og det er særlig oppslutningen blant unge menn som synker. De...
	Jeg forstår de økende kjønnsforskjellene i syn på likestilling som uttrykk for at den feministiske likestillingsdiskursen er sat...
	Tendensen til at det særlig er unge menn med høy utdanning som er skeptiske til likestilling, må tolkes med forsiktighet. Den vi...

	Menn, egne interesser og holdning til likestilling
	Menn, egne interesser og holdning til likestilling
	Som nevnt tidligere i denne artikkelen er menns holdning til likestilling i liten grad viet nærmere oppmerksomhet i forskningsli...
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	Tendensen til fallende oppslutning om likestilling omfatter i mindre grad voksne og eldre menn. Antagelig er også disse sjeldner...

	Kvinner, egne interesser og holdning til likestilling
	Kvinner, egne interesser og holdning til likestilling
	Ett standardfunn innenfor holdningsforskningen viser at positiv holdning til likestilling er positivt korrelert med utdanningsni...
	Men det at oppslutningen om likestilling er minst blant personer med lite utdanning har også vært trukket fram som utgangspunkt ...
	At holdning til likestilling varierer med klasse gir interessante innspill til å forstå hvilke forhold og hvordan likestillingen...
	De bivariate analysene presentert i denne artikkelen tyder på at oppslutningen om likestilling øker blant kvinner med grunnskole...

	Likestillingsdebatten og holdninger til likestilling 
	Likestillingsdebatten og holdninger til likestilling 
	Endring i holdning til likestilling må antagelig også forstås som refleksjoner av endringer i den offentlige likestillingsdebatt...
	I den grad slike spørsmål er behandlet innenfor samfunnsforskningen, er det som utgangspunkt for noen spekulasjoner om brytninge...
	Den feministiske likestillingsdiskursens premiss om at det eksisterer en kjønnsmaktordning der menn gjennomgående er overordnet ...

	Konklusjon
	Konklusjon
	Krysningspunkter mellom likestilling som holdningsprosjekt og offentlig debatt om likestilling har vært tema for denne artikkele...
	De økende forskjellene i holdning til likestilling som er presentert og diskutert i denne artikkelen reiser spørsmål om hva diss...


	Noter
	Noter
	Noter
	1 Jeg vil takke Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning for nyttige kommentarer, viktige diskusjoner og bistand i forbi...
	1 Jeg vil takke Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning for nyttige kommentarer, viktige diskusjoner og bistand i forbi...

	2 Spørsmålet er ikke stilt i valgundersøkelsene 1997 og 2001, men er igjen kommet inn i valgundersøkelsen 2005. Dataene her er imidlertid ennå ikke frigitt.
	2 Spørsmålet er ikke stilt i valgundersøkelsene 1997 og 2001, men er igjen kommet inn i valgundersøkelsen 2005. Dataene her er imidlertid ennå ikke frigitt.

	3 I Medborgerundersøkelsen 2001 er det sammenlignet med Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2001 (1. kv) 14 prosentpoeng flere med u...
	3 I Medborgerundersøkelsen 2001 er det sammenlignet med Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2001 (1. kv) 14 prosentpoeng flere med u...

	4 Avstanden mellom kvinner og menn i spørsmålet om likestillingen bør føres videre er i 2001 størst i gruppen med videregående u...
	4 Avstanden mellom kvinner og menn i spørsmålet om likestillingen bør føres videre er i 2001 størst i gruppen med videregående u...

	5 Unge er her definert som mellom 18 og 30 år. Vi har her benyttet en grovere alderinndeling, på grunn av lav N.
	5 Unge er her definert som mellom 18 og 30 år. Vi har her benyttet en grovere alderinndeling, på grunn av lav N.

	6 Vi utelater 1989 fra denne analysen fordi de bivariate analysene viser at det skjer svært lite fra 1985 til 1989.
	6 Vi utelater 1989 fra denne analysen fordi de bivariate analysene viser at det skjer svært lite fra 1985 til 1989.

	7 Slik det er formulert i avtaleverket i stat og kommune, samt i flere av de store private foretakene (se Teigen og Jensen, 1995).
	7 Slik det er formulert i avtaleverket i stat og kommune, samt i flere av de store private foretakene (se Teigen og Jensen, 1995).
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