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Sammendrag
Temaet for denne masteroppgaven er karriereløp i staten, og hva mellomlederes
karriereorienteringer kan si om vilkår for kjønnsbalanse. Flere studier og kartlegginger av
arbeidslivet viser at det har funnet sted en moderat utjevning av kjønnsfordelingen på toppen
av norske hierarkier, hvor statsforvaltningen skiller seg ut med sterk endring i retning av
kjønnsbalanse (Reisel & Teigen, 2014). Denne oppgaven studerer et område som ikke har vært
preget av stagnasjon, men hvor det har skjedd en endring. Det som leder mot min
problemstilling er at feltet er i bevegelse, det er mulig å se endring – spesielt i staten og på
mellomledersjiktet.
Gjennom kvalitative intervjuer av ni kvinnelige og mannlige mellomledere, i henholdsvis fire
ulike departementer, undersøkes deres karriereorienteringer og erfaringer. Videre er jeg
interessert i å undersøke hvordan disse mønstrene for karriere kan bidra til forståelsen av vilkår
for kjønnsbalanse. Nærmere bestemt belyses problemstillingen:
Hvordan forstå mellomlederes karriereløp i staten, og hvordan kan disse mønstrene bidra til å
forstå vilkår for kjønnsbalanse?
Første del av problemstillingen besvares på tre måter. For det første undersøker jeg
mellomlederes veier inn på dette nivået, og rekrutteringsprosessene frem til der de er i dag. For
det andre analyserer jeg hvordan de opplever mellomlederposisjonen, herunder arbeidskrav og
vurdering av balansen mellom fag og ledelse. For det tredje undersøker jeg karriereløpet deres
i lys av hva slags karriereplaner de beskriver at de har hatt. Gjennom denne tredelingen studerer
jeg karriere i et prosessperspektiv. Mellomlederne i min studie er inne i et løp og på et punkt i
karrieren, hvor deres opplevelse av nåværende rolle, og deres karriereorienteringer har
betydning for deres vei videre.
Gjennom oppgavens tre analysekapitler ser jeg på deres vei til nåværende posisjon,
arbeidsstrategien deres, håndtering og opplevelse av nåværende posisjon, og hva slags
karriereplaner og preferanser de har for veien videre. Analysen viser blant annet en interessant
nyansering av det androgyne lederidealet, med bakgrunn i at mellomlederne i utvalget ikke
finner det fruktbart å knytte lederegenskaper til kjønn, men heller egenskaper. Mine funn viser
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at det er mulig å forstå karriere i staten på ulike måter. I analysen utfordres forventingen om at
mellomledere er sterkt karriereorienterte og anser sin posisjon som mellomleder kun som et
steg på veien videre oppover i hierarkiet. Mønstrene for karriereorienteringer kan bidra til å
forstå vilkår for kjønnsbalanse på mellomledernivå i staten. Disse vilkårene handler om
organisasjonsform, ikke-lineære karriereambisjoner og avkjønnede ledelsesidealer.
I analysen argumenterer jeg videre for at det kan være nyttig med en forståelse av at de ulike
ledernivåene i staten i stor grad representerer ulike jobber, hvor kombinasjonen av fag og
ledelse er ulik på mellomledernivå og toppledernivå. Denne forskjellen kan belyse deres
motivasjon eller manglende motivasjon for å bevege seg lineært i hierarkiet, på en ny måte.
Hovedfunnene fra denne studien har også konsekvenser for hvordan vi forstår og studerer kjønn
og ledelse. Tidligere forklaringer på kjønnssegregering har i stor grad blitt presentert for å
kunne forklare stabilitet på dette feltet. På grunn av et lite utvalg har jeg ikke mulighet til å
«parkere» tidligere forklaringer, men resultatene åpner opp for å stille spørsmål ved måten vi
ser på karriere og karriereløp.
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1 Kjønnsfordeling på arbeidsmarkedet
Kjønn og ledelse preges av treghet og stabilitet, hvor kvinner og menn fordeler seg i ulike deler
av arbeidsmarkedet, og hvor menn dominerer i lederjobber. Det finnes tydelige uttrykk av
vedvarende mannsdominans på toppen av næringslivet. Samtidig er det mulig å antyde endring
i andre deler av arbeidslivet. I staten har det skjedd betydelig endring og er en del av
arbeidsmarkedet som preges av en stor likestillingsutvikling, spesielt på mellomledernivå.
Økningen i norske kvinners utdanningsnivå, deltakelse i arbeidslivet og representasjon i
politikken bidrar til at Norge er anerkjent internasjonalt som et «likestillingsland». Men i et
tilsynelatende likestilt land, har vi fortsatt problemer med et kjønnsdelt arbeidsmarked (Kvande,
2007). Senter for likestillingsforskning, CORE, har kartlagt de 200 største selskapene i Norge,
som viser at en av fem personer i toppledergruppene er kvinner, at 92,5 prosent av de øverste
ledere er menn, og at kun 11,5 prosent av styreledere er kvinner. Barometeret viser at kvinner
er underrepresentert i høyere stillinger i privat sektor (CORE, 2017).
Kvinners manglende representasjon blant toppledere i næringslivet gir ikke hele bildet av
kjønnsbalansen i det norske samfunnet. I 2000 og i 2015 gjennomførte Institutt for
samfunnsforsknings en lederskapsundersøkelse som inkluderte næringslivet, politikken,
organisasjonslivet og statsforvaltningen. Undersøkelsen viser stor variasjon mellom ulike
samfunnssektorer i andelen kvinnelige toppledere. Fra den første undersøkelsen i 2000 og til
den ble gjentatt i 2015, var et av funnene at kvinneandelen blant toppledere var betydelig lavere
i

det

private

næringslivet

sammenliknet

med

politikken,

organisasjonslivet

og

statsforvaltningen. Undersøkelsen fra 2015 viser at organisasjonslivet peker seg ut med
tydeligst kjønnsbalanse i toppstillinger, mens næringslivet gjør det svakt med kun en fjerdedel
kvinner i toppstillinger (Teigen & Reisel, 2017). Kartleggingen viser at det har funnet sted en
moderat utjevning av kjønnsfordelingen på toppen av norske hierarkier, hvor statsforvaltningen
skiller seg ut med sterk endring i retning av kjønnsbalanse. Gjennomgående finner vi jevnest
kjønnsfordeling innenfor de områdene som har sterkest tilknytning til offentlig sektor (CORE,
2017).
Den statistisk positive utviklingen i staten vises i at andelen kvinner i lederposisjoner har økt,
og i 2016 var andelen kvinner totalt i lederposisjoner i staten hele 52 prosent. Lederposisjonene
omfatter alle nivåene fra mellomledernivå. Kvinneandelen blant alle ledere totalt i staten har
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økt fra 44 prosent i 2011 til 52 prosent i 2016 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
2017, s. 250). Samtidig er det tydelig at andelen kvinnelige ledere er fallende når en beveger
seg oppover i det statlige hierarkiet. På toppledernivå er andelen kvinner på om lag 35 prosent,
mens det på rekrutteringsnivået under, altså alle ledere som ikke er toppledere, er 53 prosent
kvinneandel. Flere og flere kvinner når lederposisjoner til og med mellomledernivået, men også
staten har en høyere kvinneandel på de lavere stillingsnivåene enn på toppstillingsnivået
(Teigen & Reisel, 2017).
Selv om det er flere veier til de øverste stillingene og at toppledere ikke alltid rekrutteres fra
nivået

under

toppstillingene,

vil

stillingsnivået

under

være

en

stor

del

av

«rekrutteringsgrunnlaget». Denne betegnelsen kan gi innsikt i noen generelle mønstre for
omfanget av kandidater til toppstillinger. På nivået under topplederstillingene –
mellomledernivået – er kvinneandelen omtrent 50 prosent i statsforvaltningen. (Teigen &
Reisel, 2017).

1.1 Problemstilling
Mellomledersjiktet i staten vil være utgangspunkt for denne studien, hvor kjønnsbalanse i staten
er temaet. På mellomledernivå i staten har det skjedd betydelig endring som det er interessant
å undersøke årsaker til og hvilke implikasjoner det har for videre karrieresteg. Mitt bidrag
skiller seg ut ved at jeg studerer et område som preges av endring fremfor stagnasjon.
Bakgrunnen for min problemstilling er at dette feltet er i bevegelse. Det er mulig å se endring
spesielt i staten og på mellomledernivå hvor kjønnsfordelingen har blitt jevnere de siste årene.
Jeg ønsker å undersøke karriereorienteringer blant mellomledere for å forstå deres karriereløp
og kjønnsfordeling i staten. Hvordan ser karriereforløpet deres ut, hva slags opplevelser og
arbeidsstrategier har de for å håndtere mellomlederrollen, og hva slags preferanser og
karriereplaner har de? Hvilke konsekvenser har karriereorienteringene for teoretiske
forklaringer på stabilitet i kjønn og ledelse? På bakgrunn av dette vil jeg drøfte
problemstillingen:
Hvordan forstå mellomlederes karriereløp i staten, og hvordan kan disse mønstrene bidra til å
forstå vilkår for kjønnsbalanse?
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Jeg skal undersøke mellomlederes karriereløp i staten, noe vil jeg gjøre på tre måter. Den første
måten er å undersøke veier inn til dette nivået, som innebærer å kartlegge hvor mellomlederne
beveger seg fra, og undersøke rekrutteringsprosesser og eventuelt andre prosesser som fører de
frem til denne posisjonen. Den andre måten jeg vil undersøke mellomledernes karriereløp på er
å undersøke hvordan de opplever og håndterer mellomlederposisjonen. Hvordan deres
arbeidssituasjon som mellomleder er og oppleves vil også være viktig for å kunne forstå hvor
veien deres går videre. Den tredje måten jeg vil undersøke karriereorienteringer på er å
undersøke hva slags karriereplaner har de. Med denne tredelingen vil min tilnærming til dette
temaet være å se på karriere i et prosessperspektiv. Mellomledere er inne i et karriereløp, hvor
de på nåværende tidspunkt har nådd rollen som mellomledere. Jeg fanger mellomlederne på et
steg i deres karriere, hvor det er nødvendig å se på hele prosessen for å kunne forstå deres
karriereløp og karriereorienteringer. Jeg ønsker å vite hvordan de har kommet til deres nivå,
hvordan de håndterer posisjonen og hvor det peker hen. Ved å beskrive deres karriere gjennom
tre prosesser stiller jeg videre spørsmål til hva disse mønstrene kan si om vilkår for
kjønnsbalanse.
Det finnes en rekke forklaringer på hvorfor det er slik at menn dominerer i lederjobbene. Både
internasjonale og norske forskere forklarer det kjønnsdelte arbeidslivet med enten kulturelle og
strukturelle barrierer på den ene siden, eller kvinners frie valg på den andre siden. De
strukturelle barrierene handler om normer knyttet idealarbeideren og forventninger om at det er
vanskelig å skape balanse mellom arbeid og familieliv. Mens kvinners frie valg handler om at
kvinner ikke er villige til å yte det som kreves. Denne debatten om forklaringer på
kjønnsfordeling i arbeidslivet har pågått over en lengre periode både i Norge og internasjonalt.
Men de konkurrerende forklaringene har hittil i debatten oftest vært rettet mot stabilitet og
stagnasjon, fremfor endring. Mitt bidrag skiller seg ut ved at jeg studerer et område hvor det
ikke har vært stagnasjon, men som preges av endring og utvikling. Dette bidraget er sosiologisk
interessant. Hvordan står disse forklaringene seg i et endringsperspektiv? I neste kapittel vil jeg
presentere disse forklaringene nærmere. I diskusjonen vil jeg stille spørsmålet: Hvilke
konsekvenser har karriereløp i staten for teoretiske forklaringer på stabilitet i kjønn og ledelse?

3

1.2 Gangen i oppgaven
Oppgavens første kapittel er en innledning hvor oppgavens tema og problemstilling presenteres.
Etter dette innledningskapitlet følger et kapittel som redegjør for teoretiske perspektiver jeg
bruker i analysen.
I kapittel 3 presenteres forskningsmetode, utvalg og rekrutteringsprosessen. Deltakerne og
utformingen av intervjuguiden blir beskrevet nærmere. Dette kapitlet redegjør også for mine
refleksjoner rundt validitet, reliabilitet og etiske hensyn, før det avsluttes med en kort
presentasjon av analysemetoden.
Deretter følger tre analysekapitler. Første analysekapittel, kapittel 4, vil ta for seg veien og
prosessen til posisjonen de har som mellomleder. Kapittel 5 tar for seg hvordan de opplever
arbeidssituasjonen som mellomleder. Det siste analysekapitlet, kapittel 6, tar for seg hvilke
karriereplaner mellomlederne har.
I kapittel 7 diskuteres oppgavens problemstilling, samt tidligere forklaringer på kjønnsbalanse.
Dette diskusjonskapitlet løfter også frem ulike måter vi kan forstå karriere på, og vilkår for
kjønnsbalanse i staten.
I kapittel 8 vil jeg oppsummere hovedfunnene fra oppgaven. Helt til slutt vil jeg også gi noen
forslag til videre forskning.
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2 Kjønnede ledelsesstrukturer
Kjønn og ledelse preges av både stabilitet og endring, i henholdsvis næringslivet og
statsforvaltningen. Tendensen til at flere menn enn kvinner innehar topposisjonene i
arbeidslivet er forsøkt forklart på flere måter. Noen forskere har vært opptatt av mulige
strukturelle og organisatoriske barrierer som hindrer kvinner i å nå toppledelsen i
organisasjoner. «Glasstaket» er en metafor som brukes om usynlige barrierer kvinner møter i
sin karrierevei mot å oppnå toppstillinger, og er en populær forklaring på mannsdominansen.
Det kan eksistere hindringer knyttet til kjønn som ikke nødvendigvis kommer til uttrykk som
direkte kjønnsdiskriminering. Hvorvidt dette glasstaket eksisterer er det stor uenighet om, og
ulike studier vil noen ganger trekke ulike konklusjoner. Samtidig kan den stadig jevnere
kjønnsfordelingen på nivået under toppledelsen indikere at det fremdeles eksisterer noen
prosesser som bidrar til vertikal segregering – kjønnsskjevhet på toppen (Reisel & Teigen,
2014).
Andre forskere har argumentert for at det vil være enklere å forstå mannsdominansen gjennom
bredere tilnærminger til ulikhetsskapende prosesser. For eksempel ved å se på mekanismene
som fører til at kvinner oftere enn menn søker seg til deler av arbeidslivet hvor det er større og
bedre muligheter for å kombinere karriere med omsorg for barn. Forventninger om at
topplederstillinger krever og innebærer lange arbeidsdager, sene og tidlige møter og lengre
utenlandsopphold er faktorer som bidrar til at kvinner velger bort bestemte karriereveier. Selv
om disse forventingene i utgangspunktet er kjønnsnøytrale, kan de i virkeligheten kan ha ulik
betydning for kvinner og menn i en karrieresammenheng. Karrierelogikkens uformelle
spilleregler får på denne måten ulik betydning for menn og kvinner (Reisel & Teigen, 2014).

2.1 Forestillinger bak horisontal og vertikal
segregering
Det norske arbeidsmarkedet har en delvis kjønnsdelt struktur, og kjennetegnes av at kvinner og
menn befinner seg i ulike deler av arbeidsmarkedet, og i ulike posisjoner. Det skilles gjerne
mellom to former for segregering, en vertikal og en horisontal. Den horisontale segregeringen
refererer til forskjeller som ikke er eksplisitt hierarkiske, dvs. fordelingen av kvinner og menn
etter sektor, arbeidsplasser, yrke og næring. Den vertikale segregeringen refererer til hierarkisk
fordeling, det vil si hvordan menn og kvinner er fordelt i ulike posisjoner i arbeidslivet (Charles
5

& Grusky, 2004). Hovedargumentet er at det først og fremst er den horisontale segregeringen
som bidrar til at kjønnssegregeringen opprettholdes, men at den vertikale segregeringen anses
som mindre legitim.
Det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet som likestillingspolitisk problem handler grunnleggende
om hvordan kulturelle forestillinger om hva som er ”kvinnelig” og ”mannlig” vedlikeholdes og
reproduseres. Forestillinger om at kvinner og menn har forskjellige evner og interesser henger
tett sammen med oppfatninger av at ulike type aktiviteter er maskuline eller feminine (Reisel
& Teigen, 2014, s. 22). Kjønnsdeling skaper kjønnsdeling, i arbeidslivet og i hjemmet. Et
kjønnsdelt arbeidsmarked legger til rette for å videreføre den tradisjonelle arbeidfamilieorganiseringen som kvinner taper på økonomisk. Det kjønnsdelte arbeidslivet får en stor
rolle i konstruksjonen av kvinners og menns kulturelle identitet og verdsetting. Skyldes
vedvarende segregering oppfatninger om at kvinner og menn har grunnleggende forskjellige
evner og interesser, eller oppfattes menn som mer ”statusverdige” og passer derfor bedre til
posisjoner med makt (Ellingsæter, 2014)?
De kulturelle logikkene - om ulike evner og interesser, og ulik ”statusverdighet”, er med på å
forklare kjønnssegregering i arbeidslivet. Skillet løftes mellom horisontal og vertikal
segregeringen. På grunn av ulik samfunnsutvikling og ulikt behov for kvinner i arbeidslivet
resulterer dette i ulike nasjonale segregeringsmønstre, men noen forskere mener at disse to
logikkene er virksomme på tvers av land.
Den horisontale segregeringen er forankret i forestillinger om grunnleggende forskjeller
mellom kjønnene – kjønnsessensialisme, hvor kvinner knyttes til omsorg og sosiale relasjoner,
mens menns fortrinn knyttes til fysiske og analytiske evner. Kjønnstypiske yrkesvalg kan
oppfattes som et legitimt resultat av fri vilje, som begrunnes med at kvinner og menn rett og
slett foretrekker ulike yrker. Både kvinners og menns rett til å velge yrkesretning som passer
deres preferanser og evner må forsvares. Den horisontale yrkessegregeringen er forankret i
samfunnets økonomiske organisering, i sosial samhandling og i oppdragelse og vil nok ikke
forsvinne med det første. Likestillingspolitikk kan heller ikke gjøre noe med eventuelle
kjønnsulike preferanser.
Vertikal segregering antas å være tuftet på andre logikker enn kjønnsessensialistiske ideer. For
ifølge tesen om kjønnsessensialisme oppfattes den horisontale segregeringen som et legitimt
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resultat av frie valg. Kvinner og menn foretrekker ofte ulike yrker, og konkurrerer dermed om
ulike jobber. Den vertikale kjønnssegregeringen blir derimot drevet av en annen kulturell logikk
der menn og kvinner blir sett på som mennesker med ulik grad av verdighet. Det vil si at menn
anses å passe bedre til posisjoner med makt og autoritet. Charles og Grusky (2004)
argumenterer for at horisontal segregering oppfattes som mer legitimt enn vertikal segregering
i befolkningen. Ideen om at menn og kvinner har noen grunnleggende forskjellige evner og
interesser og dermed egner seg bedre til visse type yrker enn andre, har høyere oppslutning enn
ideen om at menn er kvinner overlegne, og derfor mer egnet til å kontrollere ressurser, ha
ledelsesstillinger og maktposisjoner. De mener at vertikal segregering er mindre legitimt fordi
kvinner og menn blir på denne måten sett på som mennesker med ulik grad av verdi (Charles
& Grusky, 2004).
Det har utpekt seg ulike argumenter som taler for flere kvinner i ledende stillinger i
likestillingsdebatten, som har endret seg over tid. Argumentene som understøtter politikken for
å redusere vertikal segregering har vært tuftet på et rettferdighetsargument, hvor den kvinnelige
andelen i samfunnet generelt burde gjenspeiles blant antall ledere. Videre har
forskjellsargumentet blitt benyttet, som går på at kvinner har andre kvalifikasjoner og verdier
som kan utfylle menns lederkvalifikasjoner. Kvinners væremåte kan også utgjøre viktige
korrektiver til menns ledelse. Deretter har argumentene gått på nytten av kvinnelige ledere kvinner har en verdifull kompetanse som næringslivet trenger (Reisel & Teigen, 2014).
Vertikal segregering - mannsdominansen i maktposisjonene - motarbeides aktivt i politikken.
Lovgivning mot diskriminering av kvinner i utdanning og arbeidsmarked og fjerning av
formelle barrierer har ført til at flere kvinner beveger seg mot og trer inn i profesjonelle yrker
og lederyrkes med høy status. Dette har bidratt til å svekke denne segregeringsformen. Det er
altså andre handlingslogikker enn kun individer og ideer som opprettholder eller endrer
segregeringsmønstre. Strukturelle forhold som arbeidstidsorganisering som vanskelig lar seg
forene med omsorgsarbeid er også en logikk som opprettholder segregeringsmønstre.
Selv om vertikal og horisontal segregering blir begrunnet med ulike kulturelle logikker og
legitimering, vil disse logikkene likevel overlappe en del. I tillegg til at kvinners og menns ulike
yrkesvalg blir sett på som frie valg, kan også underrepresentasjon av kvinner i lederjobber bli
oppfattet som et resultat av kvinners fri valg – og som legitimt. Med fremveksten av mer
egalitære overbevisninger og individualistiske idealer, er det mulig å tenkte seg at flere valg vil
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bli oppfattet som frie. En viktig del av segregeringen og likestillingen er å utfordre ideer om
hva som er kvinner og menn er, og hva de kan gjøre. Det tyder allerede på at dette har gitt spor
til endring (Ellingsæter, 2014).

2.2 Diskusjonen om kjønn og ledelse
Tendensen til at flere menn enn kvinner når topposisjonene i arbeidslivet er et tema som
engasjerer mange. Kjønn og ledelse preges av både stabilitet og endring, i henholdsvis
næringslivet og statsforvaltningen. Dette har blitt gjenstand for en stor akademisk debatt som
viser at det er delte meninger om hva som er årsaken til at Norge har et slikt kjønnsdelt
arbeidsmarked. Enkelte mener at tendensen til at flere menn enn kvinner besitter toppstillingene
skyldes individuelle valg eller preferanser hos den enkelte arbeidstaker (Petersen, 2002-2003),
mens andre mener at forskjeller mellom kjønnene må forstås i lys av strukturelle prosesser
(Barth 2003; Nilsen & Raaum 2003; Storvik 2003).
Dette ble diskutert i en debatt i Tidsskrift for samfunnsforskning i 2002-2003, med
utgangspunkt i hva som er avgjørende for kvinners stillings i arbeidslivet. Petersen (2002)
startet debatten med et innlegg hvor han diskuterte situasjonen i arbeidslivet på dette
tidspunktet. Han uttalte i denne debatten at en forklaring kan være at kvinner oftere velger å
prioritere barneomsorg fremfor karriere. Han trekker altså frem individuelle valg som en sentral
forklaring på kvinnenes svake stillings på arbeidslivet.
Videre trekker Petersen (2003) frem «glasstaket» som en mulig årsak til det lave antallet
kvinner i topplederstillinger, selv om han hevder at det er vanskelig å trekke noen konklusjoner
om hvorvidt glasstaket påvirker kvinners karrieremuligheter, fordi det er et fenomen det er
vanskelig å studere. Glasstaket ble ifølge Storvik (2006) først nevnt i en artikkelen i avisen The
Wall Street Journal i 1986, og brukes som en metafor for usynlige barrierer som gjør at færre
kvinner enn menn når topplederjobber. Dette glasstaket representerte både diskrimineringen av
kvinner ved ansettelser til lederstillinger, og en kjønnsrollefordeling som gjør det mindre
sannsynlig at kvinner i det hele tatt ønsker slike stillinger. Det er spesielt topplederstillinger
som virker mindre oppnåelige for kvinner. Her trekker han frem at kvinner i alt for liten grad
tar utdannelser som fører de til topplederjobber, og at de i større grad enn menn velger
karriereveier som innebærer deltidsjobber.
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Andre forskere mener som sagt at slike individorienterte forklaringer blir for enkle (Nilsen &
Raaum 2003; Storvik 2003). Nilsen og Raaum (2003) er uenige med Petersen og kritiserer ham
for å fremme et perspektiv hvor kvinnen må tilpasse seg mannen og ikke omvendt. De mener
likestillingsspørsmålene i arbeidslivet reduseres til individuelle problemer, og at Petersen ikke
tar nok hensyn til de ulike kontekstene arbeidstakerne befinner seg i. Kritikken går også på at
han har for lite fokus på strukturelle og kontekstuelle rammebetingelser. Nilsen og Raaum
velger heller å vektlegge betydningen av uformelle nettverk, og tendensen til å rekruttere
medarbeidere som er lik en selv.
Også Storvik (2003) kritiserer Petersen for at han er for rask til å avvise at kvinner og menn
sorteres inn i ulike stillinger som igjen fører til at de får ulik lønn men også ulike
opprykksmuligheter. Hun kritiserer Petersen for at han konkluderer med at menn ikke velges
fremfor kvinner ved forfremmelser, og at forfremmelsesdiskriminering derfor ikke er en sentral
årsak til kjønnsskjevheten på arbeidsmarkedet.

2.3 Teoretiske perspektiver på kjønn og ledelse
Den noe lavere andelen kvinnelige toppledere har blitt forklart på to hovedmåter, som viser til
ulike oppfatninger av kjønn; «like muligheter» og «alternative verdier» (Alvesson & Billing,
1997). Det første perspektivet ser kvinners fravær i ledelsen som et utslag av at kvinner og
menn ikke har like muligheter i arbeidslivet, hvor kvinner møter strukturelle og kulturelle
barrierer. Dette kan være barrierer i form av direkte diskriminering, eller praksiser som har den
uintenderte virkningen at det blir få kvinner i ledelse. Vektleggingen ligger her på forhold
utenfor den enkelte kvinne, enten disse forholdene befinner seg i organisasjonen, familien eller
samfunnet for øvrig.
Det andre perspektivet, «alternative verdier», har som utgangspunkt at menn og kvinner er
forskjellige, de er bærere av ulike verdier, holdninger og væremåter. Kvinner har tradisjonelt
blitt sosialisert til å leve etter verdier som preger privatsfæren. Menn har derimot blitt sosialisert
til å leve etter de verdiene som preger den offentlige sfæren. Menn skal konkurrere, ta risker og
kontrollere naturen (Alvesson & Billing, 1997). Innenfor denne retningen finnes typiske
mannlige og kvinnelige verdier som ofte er i konflikt med hverandre.
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I et spørsmål om hvorfor kvinner ikke søker topplederstillinger, har disse to teoretiske
perspektivene to ulike forklaringsmodeller. I det første tilfellet er det forhold utenfor kvinnene
selv som fører til at de ikke søker topplederstillinger. I det andre tilfellet er det forhold som
handler om de enkelte kvinners motivasjon og orienteringer som gjør at de ikke søker (Alvesson
& Billing, 1997).
Disse to perspektivene er nært knyttet til skillet mellom tilbuds- og etterspørselsforklaringer.
Tilbudsforklaringene forstår kjønnssegregeringen som et resultat av menns og kvinners frie
valg. De individuelle valgene blitt sett på som avhengig av hva slags arbeidsvilkår de tilbys.
Etterspørselsforklaringer retter fokus mot institusjonelle forhold og mot arbeidsgiveres
preferanser og forventninger. Her tyder det på at mer eller mindre ubevisste kjønnsstereotype
forestillinger bidrar til å opprettholde ubalansen i kjønnssammensetningen (Teigen, 2006, s 15).
De to store hovedtrekkene handler altså ofte om systemet på den ene siden og individet på den
andre siden.
Også i den akademiske debatten stod de individuelle argumentene på den ene siden mot de
strukturelle argumentene på den andre siden. Dette vil være to perspektiver som jeg vil ta
utgangspunkt i for å forstå kjønnssegregeringen på det norske arbeidsmarkedet. De strukturelle
faktorene kan i denne oppgaven være både departementsstrukturen, mellomledersjiktet og
rekrutteringsmønstre i staten. De individuelle faktorene kan være deres ledelsesidealer og
opplevelse av krav, ambisjoner og prioriteringer av familieliv og arbeidsliv. Likevel er det fullt
mulig å tenke seg en kombinasjon av de to forklaringstypene.

2.4 Forklaringer på kjønnsfordeling
Et sentralt forskningsspørsmål er hvordan det relative fraværet av kvinner på toppen av
arbeidslivet kan forklares. Den vertikale segregeringen og kjønnsdelte mønstre kan sjelden
forklares alene med enten individuelle eller institusjonelle faktorer. Hvorfor menn stadig
dominerer i de øverste maktposisjonene innenfor de fleste sektorer, kan antakelig spores i en
kombinasjon av flere faktorer og forklaringer (Teigen & Reisel, 2017). Jeg har tidligere gått
gjennom de to hovedperspektivene tilbuds- og etterspørselsforklaringer. I det følgende vil jeg
gå gjennom noen av de mer spesifikke tilnærmingene til forklaringer på kjønnsfordeling.
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2.4.1 Reproduksjon av en mannsdominert ledergruppe?
En forklaring på kjønnsdeling i arbeidslivet viser til at arbeidsgivere ønsker å rekruttere nye
toppledere som har samme kompetanseprofil som en selv. Homososial reproduksjon kalles
tendensen til at vi har lettere for å se og velge noen som likner oss selv, og som har samme
kjønn som oss selv. Homososialitet viser til psykologiske mekanismer for hvordan de fleste
opplever det som mest bekvemt å omgi seg med dem som ligner en selv (Kanter, 1977). Denne
tendensen er også en innsikt som står sentral i Kanters arbeider. Kanters teori om homososial
reproduksjon er basert på en studie hun gjorde av et større selskap i USA hvor arbeidsmiljøet
var mannsdominert. I studiet Men and Women of the Corporation fra 1977 hevder Kanter at
ledelse er beheftet med et maskulint etos og dermed har en maskulin undertekst.
Ledelsesegenskaper ble ofte forbundet med egenskaper som tradisjonelt hadde blitt assosiert
med menn, som evnen til å tenke analytisk og sette følelser til side. Hun mente at dette
maskuline ethos har preget forståelsen av lederskap i både samfunnsvitenskapen og samfunnet
generelt. I mannsdominerte arbeidsmiljøer ble menn prioritert i topplederansettelser.
Homososialitet handler også om å verdsette lik utdannelse. Storvik (1999) har vist at
arbeidsgivere ønsker å rekruttere nye toppledere som har samme kompetanseprofil og
utdanning som en selv. Kvinners valg av utdannelse har betydning for kjønnsbalanse, og det
har blitt hevdet at kvinner i liten grad velger de utdannelsene som fører til lederposisjoner.
Petersen og Teigen (1997) viser at dette er en tendens i privat næringsliv. Økt utdanning blant
kvinner betraktes derfor som et sentralt middel for å oppnå kjønnsbalanse i arbeidslivet. Norske
kvinner er nå i flertall blant dem som har fullført en utdanning ved norske universiteter og
høgskoler, og kvinner utgjør en stadig økende andel også i utdanninger som typisk rekrutterer
til lederstillinger, både i offentlig og privat sektor (Barth & Dale-Olsen 2004; Teigen 2006).

2.4.2 Familieforpliktelser
Betydningen av omsorgs- og familieforpliktelser kan både forstås i et individ-perspektiv og i et
struktur-perspektiv. I tillegg til at krav om lengre utenlandsopphold, tidlig og sene møter og
lange arbeidsdager kan bidra til kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, er det også store forskjeller
mellom kvinner og menn når det gjelder partners yrkesmønstre. Kvinner har ofte en partner
med minst like eller mer krevende arbeidssituasjon, noe som kan gjøre det vanskeligere for
kvinner å gjennomføre lengre utenlandsopphold, stor arbeidsmengde og mye møtevirksomhet.
Faktisk nærmere 50 prosent av kvinnene i Lederskapsundersøkelsen fra 2001 oppga at deres
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partner arbeidet «mertid», mot 12 prosent av mennene. Halrynjo og Lyng (2010) fant i sin
undersøkelse av kjønn, karriere og omsorgsansvar i høyutdanningsgrupper at foreldreskap har
ulike konsekvenser for menns og kvinners yrkestilpasning. Undersøkelsen viste ingen
forskjeller i karriereorienteringer blant kvinner og menn uten barn, men relativt store forskjeller
mellom mødre og fedre. Blant mødre og fedre fant de en kjønnstradisjonell arbeidfamilietilpasning, som beskrives som et resultat av at hans karrierepreferanser har gått foran
hennes. Likevel er tilpasningen i tråd med hennes preferanser, fordi hun syns det er viktig og
meningsfylt å ha mer tid til barna. Fars forkjørsrett og mors vikeplikt blir løftet som et forståelse
av ulike karriereorienteringer (Halrynjo & Lyng, 2010).
Institutt for samfunnsforskning undersøkte i 2014 toppledelse, rekruttering og kjønnsbalanse,
og rettet undersøkelsen mot toppledere i de største virksomhetene i norsk næringsliv (Halrynjo,
Teigen & Nadim 2015). Undersøkelsen viste at kvinner som er toppledere i disse selskapene i
større grad har ingen eller ett barn, sammenliknet med mannlige toppledere (Halrynjo 2015).
Videre finner de at over en tredjedel av de mannlige topplederne har en ektefelle som enten
jobber deltid eller er hjemmeværende, mot 5 prosent av de kvinnelige topplederne. Disse
funnene tyder på at betingelsene for å håndtere denne type krevende toppjobb er ulike for
kvinner og menn.

2.4.3 Kjønnsstereotyper
Begrensende kjønnsstereotyper trekkes videre frem som en forklaring på kjønnsskjevhet på
arbeidsmarkedet, og handler om at ofte ubevisste forestillinger om hvordan menn og kvinner
typisk er, bidrar til å opprettholde kjønnsskjevheter. Kjønnsstereotypifiserende prosesser rettes
mot hvordan faktiske eller antatte gruppebaserte kjønnsforskjeller blir en ulempe for
enkeltindivider, som får den konsekvens at det skaper gruppebaserte forskjeller.
Kulturelle forestillinger om kjønn inngår i atferd, vurderinger og fremtoning, på måter som
skaper og forsterker kjønnsforskjeller. Dersom flere episoder som for seg selv er av mindre
betydning samles over tid, vil de til sammen bidra til å skape mønstre av gruppebaserte
forskjeller. Innen feltet ledelse vil forestillinger om hva som kjennetegner menn og kvinner,
virke til å fremme menns og hemme kvinners muligheter.
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Kanter (1977) hevder at individenes handlinger kan forstås ut fra deres posisjon i
organisasjonsstrukturen og i hvilket arbeidsmiljø de er plassert i. Fordelingen av kvinner og
menn i et arbeidsmiljø har betydning for hvordan individer vurderes, hvor kvinnen i mindretall
blir representant for sitt kjønn, og tilskrevet kjønnsstereotypiske egenskaper. I tilfeller hvor
kvinner og menn befinner seg i et mer kjønnsbalansert arbeidsmiljø vil de i større grad vurderes
ut i fra sine individuelle egenskaper.

2.5 Hvilke organisasjonsformer er positive for
likestilling?
Familieforpliktelser, homososial reproduksjon, kjønnsstereotyper er alle forklaringer som kan
falle inn under metaforen «glasstaket», avhengig om den defineres strengt eller mer åpent. Alle
disse er også forklaringer på kjønnsfordeling som tenderer mot individuelle faktorer. Kvinners
fravær i topplederstillinger kan være et utslag av at kvinner og menn ikke har de samme
orienteringene til karriere og arbeidsliv. Men for å forstå hvordan kjønnssegregeringsprosesser
utvikles og opprettholdes, finnes det også forklaringer som tar utgangspunkt i større
samfunnsmessige og institusjonelle mønstre. En annen sentral forklaring peker på struktur- og
organisasjonsnivå (Reisel & Teigen, 2014). Organisasjonsformer og struktur har vært en del av
debatten om kjønnsbalanse i staten, hvor det har blitt diskutert hvorvidt organisasjonsformer er
positive for likestilling, og som gir kvinner eller menn størst muligheter. Denne diskusjonen
om organisasjonsformer er altså et underpunkt under strukturforklaringer. Med bakgrunn i at
temaet for denne studien er mellomledere staten, er jeg interessert i hvordan ulike
organisasjonsformer kan bidra til å forstå karriereløp i staten som organisasjon. I de følgende
avsnittene vil jeg presentere hvordan dette tidligere har vært diskutert og skissert i debatten om
kjønn og ledelse.
Ifølge perspektivet “alternative verdier” som ble presentert tidligere i kapitlet, vil kvinner ha
med seg andre verdier og orienteringer inn i organisasjoner preget av menn (Alvesson &
Billing, 1997). Selv om kvinner lenge har deltatt i det norske arbeidslivet, påstår Jackall (1988)
at de fleste organisasjoner er designet for og av menn. Dersom kvinner skal passe inn her, må
organisasjonene endres fundamentalt. Organisasjoner som er tilpasset kvinner vil være preget
av åpenhet og samhørighet, ifølge Jackall (1988), og står med dette i stor motsetning til
organisasjoner tilpasset for menn med teknologisk, byråkratisk og kapitalistisk rasjonalitet.
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Dette perspektivet la altså stor vekt på kjønn, og at noen organisasjoner er egnet for menn, mens
andre er egnet for kvinner.
Er byråkratiet uheldig for kvinner? Eller kan byråkratiet bli sett på som veien til mer likestilling
i staten? Max Webers så på forutsigbarheten i byråkratiet som en fordel for likebehandling
(Weber, 1968).

2.5.1 Flate organisasjoner versus hierarkiet
Kvande og Rasmussen kritiserte forskere som la vekt på egenskaper knyttet til kjønn for å forstå
kvinners atferd og karriere i organisasjoner, da de studerte kvinner i menns organisasjoner
(Kvande & Rasmussen, 1993, s. 143). I deres studie så de etter forklaringer på kvinners barrierer
og muligheter i arbeidslivet på organisasjonsnivå. De konkluderte blant annet med at store
byråkratiske virksomheter vil være spesielt problematiske for kvinner. Storviks studie fra 2000
støtter ikke denne hypotesen, og mener heller at store organisasjoner er bra for kvinner (og
menn). I det følgende vil jeg redegjøre for denne diskusjonen, da dette er relevant for å forstå
endringene i kjønnssegregering i norsk arbeidslivet, og da spesielt i statsforvaltningen hvor
endringen har vært positiv.
Kvande og Rasmussen undersøkte kvinnelige sivilingeniørers arbeidssituasjon, deres karriere
og deres utviklingsmuligheter. I denne studien fant de store forskjeller mellom bedriftene når
det gjelder kvinners utviklingsmuligheter og karrierer sammenliknet med menns. De fant altså
store forskjeller mellom bedrifter som var likestilte og ikke likestilte, og rendyrket
karakteristika for disse to organisasjonsstrukturene. Organisasjonene som ikke la til rette for
like muligheter ble kjennetegnet som hierarkiske, og de likestilte organisasjonene ble
karakterisert ved en mer fleksibel og flat organisasjonsstruktur. De konkluderte med at det er
lettere for kvinner å gjøre karriere i nettverksorganisasjoner enn i hierarkier, fordi det er enklere
å få vist frem hva man duger til i nettverksorganisasjoner. De forklarer det med at i hierarkiet
kjennetegnes ved en streng arbeidsdeling, som skiller de ansatte fra hverandre. I hierarkiet ville
det være problematisk å være kvinne i et mannsdominert arbeidsmiljø fordi hun ikke
samarbeider med dem, og kollegaene blir ikke uten videre kjent med resultatene av det hun
gjør. Fordi kvinnene blir usynlige som fagpersoner for sine kolleger og overordnede, blir det
vanskelig å bryte ned forestillinger om kvinner som hindrer deres muligheter. I
nettverksorganisasjoner er dette annerledes, hvor de ansatte ikke har klart avgrensede oppgaver
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og ansvarsområder og hvorpå oppgaveorganiseringen er fleksibel og krever samarbeid. Fordi
de ansatte i nettverksorganisasjoner er synlige, vil bedømmelsen av kvalifikasjoner innen
nettverk i mindre grad være preget av stereotypier (Kvande & Rasmussen, 1993).
Kvinners fravær i lederstillinger kan være et utslag av uintenderte konsekvenser av flere ulike
mekanismer. Stereotypisering er en slik mekanisme, hvor forventningene til et menneske med
visse kjennetegn, som for eksempel kjønn, blir så sterke at de dominerer forståelsen av hva
personen faktisk gjør. På denne måten kan personer tilskrives en identitet på bakgrunn av
forutinntatte oppfatninger, fremfor faktisk handling. Kvande og Rasmussen (1993) hevder at
stereotypisering spesielt vil være et problem i store byråkratiske organisasjoner, slik som staten.
Fordi kvinnene blir usynlige som fagpersoner i store hierarkiske organisasjoner, blir det
vanskelig for kollegaer å bryte ned forestillinger og tradisjonelle kjønnsordninger. For
kollegene blir det lett at kjønnsattribusjonene dominerer, og hun blir «kvinnen» fremfor «den
nye sivilingeniøren». De mener at det i staten vil være vanskeligere for en enkelt kvinne å få
vist hvem hun er og hva hun kan enn i små nettverksorganisasjoner. I nettverksorganisasjonene,
og spesielt i grupper med kjønnsbalanse, vil kvinnene være en normal del av ingeniørene og
kan selv være med å påvirke kulturen og oppfatningen av kvinnelige sivilingeniører.
En viktig og sentral del av byråkratiet er, ifølge Weber (1968), at det opererer uten personlige
hensyn. Byråkratiet har kan fremstå som sjelløst og uten menneskelig ansikt hvor alle
byråkratiets medlemmer/involverte gjøres til et tall. Det Weber mente byråkratiet var og betød
var at det ikke skulle ha noen betydning hvem eller hva man er, man har rett til å bli bedømt ut
i fra bestemte lover og regler. Ved hjelp av formelle regler, kommunikasjonskanaler- og
rapporter, og klart avgrenset ansvars og myndighetsområde mente han å kunne oppnå maksimal
effekt i organisasjonen. På denne måten sikrer byråkratiet også likebehandling og forutsigbarhet
for alle i samfunnet, hvor like tilfeller skal behandles likt uavhengig av andre faktorer (Weber,
1968).
Kvande og Rasmussen (1993) påpekte også at stabilitet og forutsigbarhet er sentrale verdier i
hierarkier og byråkratiske organisasjoner. De mente i motsetning til Weber at dette kunne være
negativt for kvinner. Organisasjonen vil forsøke å beholde status quo for å unngå forstyrrelser,
og representerer på denne måten en «treg» organisasjon. Denne tregheten og motstand for
forandring er uheldig for kvinner, da de representerer noe nytt og annerledes i
mannsdominerende organisasjoner. Alternative og nye verdier er ikke attraktivt, og kvinner blir
15

heller møtt med avvisning eller skepsis. I hierarkiet er makten begrenset til dem som sitter i
sentrale lederposisjoner, og kommunikasjonen er vertikal, den følger tjenestevei og går via
lederne. I tillegg har hver enkelt ansatt sin bestemte oppgave og sitt bestemte ansvarsområde,
og preges ikke av fleksibilitet, som nettverksorganisasjonene.

2.6 Ledelse i staten
Norske departementer er utviklet innenfor rammen av den byråkratiske organisasjonsmodellen
som ble etablert på 1800-tallet. Strukturen la vekt på saksbehandling via hierarkisk tjenestevei,
og ville sikre at saksbehandlingen ivaretok verdier som forutsigbarhet, likebehandling og
objektivitet (Eriksen, 2002). Hva innebærer det at staten er organisert på denne måten og hva
slags rolle har mellomlederne i organisasjonen?
En hierarkisk struktur innebærer saksbehandling på flere nivåer. Ansatte i lederstillinger ser
saksområder og saker i sammenheng og utøver styring og samordning, mens ansatte i
saksbehandlingsposisjoner utøver det grunnleggende forberedende arbeidet med sakene.
Deretter siles og slippes sakene oppover i hierarkiet (Eriksen, 2002).
Alle departementer er delt inn i ulike avdelinger, som igjen er inndelt i seksjoner. Under
departementsråden som er øverste leder i departementene følger ekspedisjonssjefen som er den
øverste lederen for avdelingene. Den øverste lederen for seksjonen i avdelingen er
avdelingsdirektøren, og under denne posisjonen følger konsulenter som saksbehandlere
(Hansen, 2018).
Vanligvis er det mellom 4 og 8 avdelinger i et departement og omtrent like mange seksjoner
innad i hver avdeling. Antallet mellomledere varierer fra departement til departement, men i
gjennomsnitt befinner det seg omtrent 40 arbeidere på dette nivået. Nederst i
departementshierarkiet arbeider det omtrent 200 saksbehandlere. På toppen i departementet
befinner det seg mellom 4 og 8 toppledere. Organisasjonsstrukturen i departementene smalner
fort, noe som preger rekrutteringsmønstrene i denne delen av statsforvaltningen. Denne
strukturen har store konsekvenser for situasjonen de ansatte er de, og hvordan de tenker om sine
karrieremuligheter. På denne måten vil kunnskap om departementsstrukturen bidra til
forståelsen av mellomlederes karriereorienteringer, og vilkår for kjønnsbalanse (Hansen, 2018).
Videre følger en beskrivelse av mellomlederrollen, som en posisjon i departementsstrukturen.
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2.6.1 Mellomlederrollen
Mellomlederrollen

innebærer

den

hierarkiske

dimensjonen,

den

funksjonelle

og

ansvarsdimensjonen. I denne oppgaven vil den hierarkiske dimensjonen innebære at
mellomlederen har minst ett nivå over og under seg i departementet. Funksjonen til
mellomlederen innebærer mekling og fortolkning mellom det strategiske og det operasjonelle
nivået. Mens toppledelsen konsentrerer seg om departementets langsiktige utvikling og
forhandlinger på et strategisk nivå, er mellomlederens oppgave å oversette strategien til det
operasjonelle nivået (Hope, 2010).
Mellomlederen er viktig for å få spredt informasjon i organisasjonen, og fungerer som et
bindeledd mellom de ulike nivåene. I tillegg er ikke mellomlederen bare en administrator, men
også viktig som inspirator (Riise, 2017). Mellomlederen har på den måten en todelt rolle, med
fag på den ene siden og ledelse på den andre. Avhengig av departement, har de personalansvar
for omtrent 15 medarbeidere. De har ansvar for at disse medarbeiderne forstår den overordnede
strategien og utfører det grunnleggende arbeidet med sakene på en god måte. Ledere på dette
nivået må ha fagbakgrunn for å kunne bidra i de ulike prosjektene, og er slikt sett integrert i det
operasjonelle nivået i departementet.

2.6.2 Tidligere studier om ledelse i staten
Det er blant lederne på mellomledernivået i staten vi finner kjønnsbalanse mellom kvinner og
menn. Kjønnsbalansen i det norske arbeidslivet blir forstått og forklart på mange ulike måter.
De ulike forklaringene på kjønnsskjevhet jeg nylig presenterte dekker arbeidslivet generelt.
Hvordan kan vi forstå og forklare kjønnsbalansen i staten, og hvordan jeg kan si noe nytt om
mellomlederes karriereløp i staten? Jeg tar utgangspunkt i tidligere studier av
statsforvaltningen, gjennomført av Storvik for å nærme meg feltet på samme måte som hun
gjorde i 1999, 2000, 2002. På denne måten vil hennes tidligere reiste problemstillinger fungere
som et teoretisk bakteppe jeg kan se mine funn i lys av.
Aagoth Elise Storvik har i flere sammenhenger studert mellomledersjiktet i staten, og reist flere
problemstillinger knyttet til rekruttering, mellomledernes synspunkter på lederidealer og deres
egne karriereambisjoner. I studiene sine har hun undersøkt den lave andelen kvinnelige ledere
i staten, og hun søkte svar i både institusjonelle og individuelle prosesser.
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Resultatene av studiene viser blant annet at det har skjedd endringer i folks ideer og tanker om
lederskap. I Storviks studie fra 1999 finner hun at arbeidsgivere ikke ønsker ledere med typisk
mannlige egenskaper, men at de heller ønsker ledere med både kvinnelige og mannlige
egenskaper. Bilde av den androgyne lederen fremstår som godt innarbeidet (Storvik, 1999, s.
117). I studiet fra 2000 intervjuet Storvik mellomledere i staten og stilte spørsmål om deres
arbeidssituasjon og motivasjon for å søke på en høyere lederstillinger i staten. Konklusjonen
var at kvinnelige mellomledere virket like motivert som mennene til å ta slike oppgaver.
Kvinnelige ledere følte seg også verdsatte og respekterte i sine virksomheter (Storvik, 2000).
Senere undersøkte Storvik om det eksisterer et glasstak i staten. I denne studien fra 2006 tok
hun utgangspunkt i påstanden om at kvinner blir diskriminert ved lederansettelser.
Videre følger tre temaer om nettopp lederskap, mellomlederes ambisjoner og rekruttering, med
tilhørende problemstillinger som tidligere har blitt reist i forskning. Temaene vil jeg ha med
meg som et teoretisk bakteppe i min analyse. Dette er ledelsesidealer, rekrutteringsprosess og
mellomlederes ambisjoner. Gjennom disse tre temaene blir naturlig nok relevansen av kjønn
diskutert, noe jeg også vil gjøre i analysen og diskusjonen.

2.6.3 Ledelsesidealer
Finnes det et sett av personlige egenskaper man bør ha dersom man ønsker å bli toppleder i
staten? Dette er en sentral problemstilling som Storvik og flere andre forskere drar opp i sine
studier av mellomledere og ledere. Tidligere teoretiske bidrag har hevdet at lederrollen er en
mannsrolle (Kanter, 1977). Ledelsesegenskaper ble ofte forbundet med egenskaper som
tradisjonelt hadde blitt assosiert med menn, som evnen til å tenke analytisk og sette følelser til
side.
I Storviks studie (1999) ble det undersøkt hvem som passet som toppleder i staten, og fant andre
resultater. I alle virksomhetene hun studerte var personlige egenskaper av en viss betydning,
men samtlige ønsket ledere med både mannlige og kvinnelige trekk. Det fremstod som tydelig
at arbeidsgiverne ønsket både feminine egenskaper som omsorg og samarbeid, og maskuline
egenskaper som styrke og handlekraft. Bilde av den androgyne lederen virket godt innarbeidet
blant mellomlederne i staten (Storvik, 1999). Et maskulint lederbilde har blitt brukt som en
forklaring på det lave antallet kvinnelige ledere i arbeidslivet. I staten er det tydelig at
egenskaper som både assosieres med maskulinitet og femininitet er fremtredende og i god
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balanse. For å vurdere om ledelsesidealer kan ha negative konsekvenser for rekrutteringen av
kvinner, undersøkte Storvik om ledelsesidealene kunne knyttes til kjønnsforståelse. Det viste
seg at noen mente det var forskjeller i ledelsesstil mellom mannlige og kvinnelige toppledere,
mens andre mente slike forskjeller ikke eksisterte. Flere kvinner mente kvinnelige toppledere
var mer samarbeidsorienterte enn menn, og var mindre autoritær. I studiet til Storvik mente
også overraskende mange at det er viktig at en toppleder er omsorgsfull, og at det var kvinnene
som var mest omsorgsorienterte (Storvik, 2002).
I min oppgave blir teori om ledelsesidealer relevant for å se om Storviks funn 15 år senere
fremdeles er gjeldende, eller om andre ledelsesidealer kommer til synet. Er kjønn fremdeles
like sterkt knyttet til spørsmålet om ledelse? Har staten og departementene endret seg slik at
kvinner passer bedre til å være ledere enn menn? Hvilke lederegenskaper bør man ha som
mellomleder, og er dette de samme som på toppledernivå? Dette er et spørsmål jeg vil ta med
meg som et bakteppe i arbeidet med analysen.

2.6.4 Rekruttering
Tendensen til at kvinner sjeldnere enn menn ansettes som toppledere i staten, kan videre
studeres i lys av rekruttering. Ansettelser av toppledere i staten gjennomføres på en annen måte
enn ansettelsesprosesser i privat sektor (Storvik, 1999). I motsetning til privat sektor, blir de
aller fleste stillingene utlyst i staten, slik at alle som ønsker det kan søke. Antallet søkere til de
øverste lederstillingene er imidlertid lavt, noe som er overraskende med tanke på at dette burde
være attraktive stillinger. En mulig årsak kan være at offentlige søkerlister ofte resulterer i at
kun de som tror de har gode sjanser til å få stillingen, søker. Topplederansettelser i staten preges
ofte av forutgående prosesser, ved at forventninger og rykter florerer, potensielle søkere
kommer med forespørsler om egne sjanser og personer oppfordres/frarådes å søke (Storvik,
1999). Mange potensielle søkere tror at de er sjanseløse, hvis de ikke mottar signaler fra
arbeidsgiver om at de er ønsket til stillingen. Dette gjelder både menn og kvinner, men det er
mulig å tenke seg at kvinner i enda større grad enn menn rammes av de forutgående prosessene.
Dette kan ha sammenheng med tendensen til homososial reproduksjon, dersom mannsdominans
i toppledergruppen/rekruteringsgruppen prioriterer kandidater som har likt kjønn som en selv.
En organisasjonskultur som er preget av mannsdominans kan føre til at flere menn enn kvinner
blir anbefalt til å søke stillinger, og flere menn enn kvinner blir rekruttert til
topplederstillingene.
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Storvik (2006) stiller spørsmål om mangelen på kvinnelige ledere i staten skyldes
forskjellsbehandling fra arbeidsgivers side eller om årsaken ligger hos kvinners egne
preferanser og livsbetingelser utenfor arbeidslivet. Selv om påstanden om at kvinner blir
diskriminert ved lederansettelser resulterte i tiltak for å rette opp i situasjonen, argumenterer
Storvik for at glasstak-metaforen kan ha hatt utilsiktede og negative konsekvenser for kvinners
inntreden i ledelse. For i 2005 var det fremdeles mangel på kvinner i høye lederposisjoner i
staten. Hovedformålet til Storvik (2006) var å undersøke om kvinner kommer dårligere ut ved
lederansettelser enn menn. Undersøkelsen viser at kvinner søker lederstillinger like ofte som
menn, når arbeidsgiveren oppfordrer til det. En forskjell viser seg med hensyn til kvinners og
menns jobbsøkerstrategier; kvinner søker sjeldnere uoppfordret, og færre lederstillinger totalt
enn menn. Dette var et overraskende funn, sett på bakgrunn av hva som kommer frem om like
ambisjoner, prioriteringer og arbeidsinnsats for kvinner og menn. En mulig forklaring var at
kvinner er mer redde enn menn for å flagge sine ambisjoner offentlig, hvis de ikke var sikre på
et positivt resultat. Kvinner tror de vil bli diskriminert fra arbeidsgivere. Storvik mente det var
mulig å tenke seg at kvinners søkevegring skyltes forestillingen om glasstaket. Hun
argumenterer altså for at det kan skyldes forventninger om diskriminering, som på lik måte som
reell diskriminering, forsinker kvinners inntog i statens toppsjikt (Storvik, 2006).

Det vil være relevant og interessant for min oppgave å undersøke hvordan
rekrutteringsprosessene skjer i dag. Jeg ønsker å bruke teori om rekruttering til å analysere
hvordan mellomlederne i mitt utvalg har fått jobbene sine og endt opp i nåværende stilling. I
tillegg vil dette skape et bakteppe for å forstå hvordan mellomlederne i mitt utvalg snakker om
det å skulle søke på en høyere lederstilling, og hvordan de anser deres muligheter til et eventuelt
opprykk.

2.6.5 Mellomlederes ambisjoner
Tilstandsbildet jeg la frem innledningsvis viste en større andel kvinner på mellomledernivå enn
på toppledernivå. For å forstå dette spriket, er det nødvendig å se på mellomledernes
karriereønsker og deres motivasjon. Ønsker mellomledere i staten å bli toppledere i
organisasjonene de jobber i? Velger heller kvinner andre veier fra mellomledernivået, enn opp
til toppledernivå?
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Ved å studere mellomlederes opplevelse av egen arbeidssituasjon, og deres motivasjon for å ta
på seg høyere lederstillinger i staten ønsket Storvik (2000) å undersøke mulige grunner til at
kvinner i mindre grad søker seg til topplederstillinger. Spesielt fokuserte hun på årsaker som lå
i skjæringspunktet mellom organisasjonens utforming og kvinnenes tilpasninger. Hva var det
som lokket mellomledere til å søke seg til topplederstillinger, og hva virket avskrekkende?
Denne problemstillingen Storvik (2000) løfter, vil være en viktig også for min oppgave. Hva
slags karriereorienteringer har mellomlederne i mitt utvalg? Bildet som avtegnet seg i Storvik
sitt studie var at kvinnelige mellomledere virket like motivert og optimistiske som mennene på
å søke seg til topplederstillinger. Både kvinnelige og mannlige mellomledere var opptatt av å
få nye utfordringer, og kvinnelige ledere fortalte at de følte seg verdsatte, synlige og aksepterte
i sine virksomheter. Men hvordan kan vi forklare ulike karriereorienteringer?
Jeg har innledningsvis presentert teorien som ble kalt ”alternative verdier”, som legger til grunn
at kvinner er bærere av andre verdier og orienteringer enn menn. I min studie er det relevant å
undersøke om kvinner og menn opplever seg selv som annerledes, og om dette oppleves som
hindrende. Har menn og kvinner ulike karriereorienteringer, forklarer de sin rolle og lederstil
på ulik måte, knyttet til kjønn?

2.6.6 Karriereløp i et endringsperspektiv
Storvik har gjennom sine studier diskutert hvem som passer som toppleder i staten, betydningen
av kvalifikasjoner og kjønn i topplederrekrutteringen, og mellomledere på karrierens vei. Denne
forskningen på feltet har frem til nå dreid seg om ledelsesidealer i endring, hvem som er best
egnet å lede på toppnivå, og hvem som kommer seg til disse posisjonene. Endringen som blir
antydet og presentert gjennom statistikk, teori og debatt viser til en utvikling som krever at vi
stiller nye spørsmål når mellomledere i staten studeres i dag. Jeg er interessert i hvordan vi kan
forklare den positive utviklingen som viser seg i at andelen kvinnelige ledere i staten øker. Hva
kan forstås som vilkår for kjønnsbalanse i staten?
Mange av problemstillingene i litteraturen stiller spørsmål om hva og hvem som stopper
kvinner til topplederstillinger. Jeg ønsker blant annet å utfordre forestillingen om at alle som er
på mellomledernivå har et ønske om å bli toppledere, og har lineære karriereambisjoner. Det
vil si en forventning om å forflytte seg oppover i et hierarkisk system. Her vil jeg stille spørsmål
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ved den forventningen vi har til at alle ledere på mellomnivået i staten har ambisjoner om å
bevege seg til et høyere stillingsnivå, og at denne forventingen i de aller fleste sammenhenger
tilfaller menn.
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3 Metode
Denne oppgaven er inspirert av en fenomenologisk tilnærming. Tilnærmingen gir forskeren
mulighet til å få informasjon fra informantenes egen livsverden (Kvale & Brinkmann, 2015).
Det fenomenologiske perspektivet har som utgangspunkt at virkeligheten er slik informanten
oppfatter den. Forskeren ønsker å forstå og løfte frem sosiale fenomener ut fra informantens
egne perspektiver, samt å belyse og få tak i informantens beskrivelser og det sentrale i disse
beskrivelsene. Hvordan en person opplever en situasjon og hva personen tenker og føler i denne
situasjonen er av betydning i denne type forskning (Thagaard, 2002). Denne masteroppgaven
har som formål å beskrive og forstå hva mellomledere tenker om tidligere karrieresteg, hvordan
de håndterer og opplever sin arbeidssituasjon og hva slags orienteringer de har om videre
karriere. Inspirert av en fenomenologisk tilnærming, vil jeg derfor undersøke informantenes
subjektive oppfatninger på tema.

3.1 Intervju som metode
Intervjuing er den mest utbredte datagenereringsmetoden innenfor kvalitative studier av
samfunnet (Kvale, 1997). Det kvalitative intervjuet kan karakteriseres som en samtale mellom
intervjuer og informant med et spesifikt formål. Målet med prosjektet har vært å få innsikt i
informantenes egen opplevelse av karriereløp og hvilke karriereplaner de har. Tjora (2012)
mener at fordelen med intervjuer er at forskeren får tilgang til informantenes refleksjoner,
erfaringer og meninger om det aktuelle temaet. På denne måten søker forskeren å finne
meningsinnholdet i sosiale fenomener slik det selv oppleves for de involverte, i mitt tilfelle
mellomledere i staten (Malterud, 2011). Med bakgrunn i problemstillingen som ønskes belyst
ble det naturlig å basere forskningsprosjektet på en kvalitativ undersøkelse, med dybdeintervju
som metode for innsamling av data.

Intervjuer kan fungere som innsamlingsmetode i kombinasjon med andre kvalitative metoder
(observasjon, fokusgrupper, osv.) eller i kombinasjon med kvantitativ metode (Widerberg,
2001). I denne oppgaven er det kun intervjuer alene som skal benyttes. Jeg som intervjuperson
og forsker fungerer som hovedverktøyet i samtalen. Funksjonen med at jeg som forsker er til
stede og setter rammen rundt intervjuets kontekst resulterer i at jeg også følger opp det
informantene forstår og forteller rundt studiets tema. Forskeren er altså på jakt etter å forstå noe
fra andre mennesker sitt ståsted, noe som kan være utfordrende. Under intervjuet er det
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nødvendig å utelukke egne erfaringer, tanker og refleksjoner for å studere informantene så åpent
som mulig.
Et helt vanlig problem som kan oppstå i intervjusituasjonen er at forskeren ikke får svar på de
spørsmålene som er interessant for studiet. I forberedelsene til dette prosjektet forstod jeg at
kjønn kunne være et problematisk tema. Det kan av noen oppfattes som et sensitivt tema, mens
andre ikke oppfatter det som relevant eller problematisk. Med kjønn som en del av temaet i
dette prosjektet kunne det være vanskelig å få deltakerne til å snakke om det jeg var ute etter.
Jeg vurderte derfor å benytte meg av institusjonell etnografi, hvor utgangspunktet er at
individenes aktiviteter, og hvordan de gjøres, synliggjør hvordan våre hverdagsliv er forankret
i relasjoner. Institusjonell etnografi innebærer blant annet observasjon som gjør at jeg kunne
observert mellomlederne og deres kjønnsrelasjoner i praksis. Men med denne metoden ville
ikke fokuset være på subjektet som personer med holdninger og meninger, men hva de kan
fortelle oss om relasjoner de utøver aktiviteter innenfor (Widerberg, 2007). Grunnen til at jeg
har valgt intervju fremfor institusjonell etnografi er at jeg undersøker mellomledernes erfaringer
og opplevelser, ikke relasjonene mellomlederne har til hverandre. Kjønnsaspektet i min studie
handler om hvilke vilkår for kjønnsbalanse som synliggjøres av mellomlederes
karriereorienteringer i staten. Dette er et kjønnsaspekt som ikke blir fanget opp ved observasjon.
Det er mer vanlig og hensiktsmessig å bruke intervju som metode hvis det er ønskelig å få frem
hvordan noen forstår noe (Widerberg, 2001).
En form for gruppeintervju ble også vurdert som metode. Fokusgrupper er et type
gruppeintervju hvor det legges vekt på individenes samhandling i gruppen (Johannessen m. fl.,
2010). Ideen var å gjennomføre et slags provokasjonsintervju, hvor jeg som forsker ville
komme med påstander eller «myter» om kjønn og ledelse for å sette i gang en diskusjon. Denne
metoden hadde krevd en helt annen problemstilling, kanskje med et større fokus på kjønn og
mindre fokus på deres karriereløp. Oppgaven ville på den måten gitt et annet fokus og helt andre
funn. Fokusgrupper kunne likevel vært nyttig for å undersøke mellomledernes enigheter og
uenigheter rundt tidligere karrieresteg og håndtering av nåværende arbeidssituasjonen som
mellomleder.
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3.1.1 Valg av intervjudesign
Kvalitative intervju kan utformes med forskjellig grad av struktur. Det kan enten benyttes åpne
spørsmål som gir informantene rom til å gå i dybden der de har mye å fortelle (Tjora, 2012).
Eller så kan intervjuet være preget av mindre struktur og heller forståes som en samtale mellom
forsker og informant der hovedtemaene er bestemt på forhånd. I mitt prosjekt valgte jeg et
design som kan plasseres midt mellom disse ytterpunktene.
Med dette designet vil jeg som forsker ha større mulighet til å foreta sammenligninger mellom
informantene, i motsetning til helt åpne intervjuer med liten grad av struktur. Jeg ønsket å ha
kontroll på hva intervjusamtalen skulle dreie seg om, men samtidig ville jeg skape en situasjon
der informantene pratet fritt og ikke var fastbundet til de spørsmålene jeg stilte. På denne måten
følte jeg meg fleksibel i intervju-situasjonen. Intervjuguiden som ble utarbeidet fungerte som
støtte underveis i samtalene og var et utgangspunkt for å skape refleksjon og diskusjon. Det var
ikke alltid jeg benyttet samtlige spørsmål i intervjuguiden, men det var også tilfellet der jeg
stilte spørsmål som ikke var nedskrevet på arket. Dette var stort sett oppfølgingsspørsmål som
dukket opp underveis og som hadde bakgrunn i det informantene fortalte. Noen trengte at jeg
stilte en del oppfølgingsspørsmål, mens andre snakket mer fritt. Selv om rekkefølgen på
spørsmålene var fastlagt på forhånd, hadde noen samtaler fordelen av å kunne hoppe litt frem
og tilbake for å ta vare på den gode samtalen og kommunikasjonen. Jeg hadde også notert meg
hvilke spørsmål som var spesielt viktig at ble stilt, som jeg passet på å stille samtlige
informanter. På denne måten hadde jeg en delvis åpen tilnærming, og lot intervjuguiden fungere
som en rettesnor og et hjelpemiddel underveis. Ved å være nokså frikoblet fra intervjuguiden
fikk jeg mulighet til å være mer tilstede i samtalene jeg deltok i, og ha fokus på det informantene
sa og uttrykte også gjennom kroppsspråk.
Dybdeintervjuet formes i grove trekk gjennom tre faser – oppvarming, refleksjon og avrunding,
hvor delene preges av ulike typer spørsmål og ulik grad av forventet refleksjon fra informantens
side. Oppvarmingsspørsmålene er enkle, konkrete spørsmål, og handler om tidligere karriere,
arbeidsoppgaver og type utdannelse. Refleksjonsspørsmålene danner kjernen i intervjuet, hvor
informanten kan gå i dybden i ulike deler av forskningstemaet. Avrundingsspørsmålene er for
å lede oppmerksomheten bort fra refleksjonsnivået, og handlet i mitt tilfellet blant annet om
hvordan forskningsprosjektet går videre.
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3.2 Utarbeiding av intervjuguiden
Spørsmålene i intervjuguiden ble utviklet basert på temaer som gikk igjen i Storviks tidligere
forskningsprosjekter (Vedlegg 2). Dette ble gjort for å undersøke statsforvaltningen innenfor
tidligere rammer, som gir meg grunnlag til å kunne sammenligne mine funn med tidligere
funn.
Intervjuet har tre hoveddeler: tidligere karrieresteg, opplevelse av arbeidshverdag i nåværende
stilling, og tanker og motivasjon for videre karriereløp. Disse tre delene vil være med på å
etablere en slags tidslinje i mellomledernes karriere. Den første delen tar sikte på å kartlegge
faglig bakgrunn og tidligere arbeidserfaring. Relevante temaer her vil være om de har beveget
seg fra privat sektor til offentlig sektor, om de ble oppfordret til å søke den stillingen de har nå,
hva slags konsekvenser det eventuelt hadde å innta stillingen som mellomleder og tanker om
hvorfor de tror de ble valgt til deres nåværende stilling. Del to av intervjuet omhandler spørsmål
knyttet til deres arbeidshverdag og arbeidsvilkår i nåværende stilling. Relevante spørsmål her
er knyttet til fleksibilitet i jobben, om det er noen utfordringer ved å ha den jobben de har, om
de føler de har tid til å gjøre jobben sin godt nok, og om de har en partner som jobber like mye
eller mer. I den siste delen av intervjuet om motivasjon for videre karriereløp, spør jeg om
fremtidige karriereplaner, om motivasjon til å søke på topplederstillinger som eventuelt dukker
opp, vurderinger av egne sjanser til å bli toppleder og om lønn har noe å si for deres
karriereplaner. Helt til slutt i intervjuet stiller jeg spørsmål knyttet til topplederkultur og egen
lederstil. Dette vil være spørsmål om omfatter deres ideer og tanker om hvordan en toppleder
bør være, om de selv ser for seg om de vil passe inn i topplederkulturen i deres
organisasjon/departement, og om hvordan de beskriver sin egen lederstil. I denne avsluttende
delen vil jeg også spørre deltakerne om kjønn. Jeg vil blant annet spørre om kjønn har noen
betydning på lederstil og om kjønn har noen betydning for måten de selv leder på.

3.3 Utvalg og rekruttering
Dette avsnittet tar for seg bakgrunn og begrunnelse av utvalg, presentasjon av informantene
og en beskrivelse av hvordan rekrutteringen av informanter foregikk.
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3.3.1 Utvalgskriterier
Dalen (2004) beskriver valg av informanter som en spesielt viktig del av kvalitativ forskning.
Ved bruk av kvalitativ intervju som metode må det gjøres flere vurderinger med hensyn til
hvem og hvor mange som skal intervjues. Dette avhenger av hva man skal undersøke og hvor
mye tid som er satt av til prosjektet. Antallet informanter kan ikke være for stort, da prosjektet
må gjennomføres på omtrent 10 måneder. Samtidig er det viktig at intervjumaterialet skulle
være av et slikt omfang som kunne gi tilstrekkelig grunnlag for gode beskrivelser.
Jeg ønsket å intervjue 8 personer som jobber som avdelingsdirektører i sitt departement,
fortrinnsvis 2 avdelingsdirektører fra 4 ulike departementer. Grunnen til at jeg ønsket å
undersøke avdelingsdirektører er som tidligere beskrevet, at på mellomledernivå i staten har det
skjedd betydelig endring i retning kjønnsbalanse som det er interessant å undersøke årsaker til.
Avdelingsdirektørene befinner seg på det øverste nivået i mellomledersjiktet, og kan også kalles
seksjonsledere. Grunnen til at jeg ønsket mellomledere fra 4 ulike departementer var for å kunne
se om mellomledernes fortellinger belyser eventuelle forskjeller mellom departementene. Dette
kunne være knyttet til opplevelse av roller, arbeidsvilkår og motivasjon og tanker om videre
karriere.
Videre ønsket jeg å intervjue en mann og en kvinne fra hvert departement, som kunne være i
alle aldre. Det var ønskelig å intervjue mellomledere med og uten barn for å undersøke hvilken
betydning dette hadde for deres arbeidspraksis og orientering. Det var også ønskelig at
mellomlederne som deltar i denne studien har arbeidsmuligheter både i offentlig og privat
sektor. De har varierende bakgrunn, i hovedsak innen samfunnsvitenskapelig eller juridisk
utdanning. Alle mellomlederne arbeider heltid. Både de mannlige og de kvinnelige
mellomlederne har partnere som har utdannelse på deres eget nivå og befinner seg i
karriereyrker. I de aller fleste tilfellene arbeider også deres partner heltid.
Et annet kriterium for valg av departementer er kjønnsfordelingen i ledelsesgruppen, både
toppledergruppen og mellomledergruppen. I denne oppgaven er jeg interessert i å undersøke
karriereorienteringer og hva disse mønstrene kan si om vilkår for kjønnsbalanse. Opplevelse av
tidligere karrieresteg og tanker om videre karriereløp kan påvirkes av omgivelser. Derfor er det
av betydning om disse omgivelsene er enten manns- eller kvinnedominert eller om
kjønnsfordelingen er omtrent lik. På bakgrunn av dette valgte jeg departementer med
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forskjellige typer kjønnsfordelinger i ledelsesgruppen. To av de fire departementene har færre
kvinner enn menn i toppledelsen, mens kvinner utgjør flertall i resten av stillingene til og med
mellomledersjiktet. I et annet departement utgjør kvinner noe over halvparten av den totale
arbeidsstokken, hvor kvinner også er i flertall i mellomledergruppen. Det siste departementet
jeg valgte utgjorde kvinner i underkant av halvparten av totalt tilsatte, og i ledersjiktet var
andelen kvinner enda lavere.

3.3.2 Rekruttering av informanter
For å nærme meg mine informanter på en ryddig og oversiktlig måte, ønsket jeg først å få
kontakt med leder for personalavdelingen i de respektive departementene. Denne lederen har
ofte god oversikt og jeg ville på denne måten unngå uklarheter om fremgangsmåte. For å få
mailadresse og navn på lederen for personalavdelingen i de ulike departementene ringte jeg
sentralbordet

for

alle

departementene.

Gjennom

telefonsamtalen

mottok

jeg

kontaktinformasjon som navn, mail og telefonnummer til de fem ulike departementene jeg
ønsket å komme i kontakt med. Grunnen til at jeg spurte om kontaktinformasjon til fem
departementer var for å ta høyde for at et departement ikke ville svare, eller ikke ville stille med
informanter.
Videre sendte jeg en mail til personalsjefen i de enkelte departementene, og forhørte meg om
muligheten til å intervjue to mellomledere i deres departement. Vedlagt i mailen lå
informasjonsskrivet for deltakerne, slik at de fikk informasjon om hva prosjektet omhandlet
(Vedlegg 1). I mailen forhørte jeg meg om når jeg eventuelt kunne ringe for å informere
ytterligere og planlegge den videre rekrutteringen av avdelingsdirektørene. I tilfellet hvor
personalsjefen i departementene ikke svarte i løpet av noen dager, sendte jeg først en mail til
og ringte dem dagen etter. Fire av fem departementer jeg kontaktet var villige til å stille opp
med to informanter, en mann og en kvinne. Personalsjefen knyttet til disse fire departementene
ga meg navn på to avdelingsdirektører som var interessert i å delta. Disse kontaktet jeg per mail
og avtalte møtetidspunkt for intervju. Jeg informerte om at jeg var fleksibel på møtetidspunkt
og sted. Samtlige ønsket et møte på sitt kontor på de respektive departementene.
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3.4 Gjennomføring av intervju og transkribering
Intervjusituasjonen er en form for sosial interaksjon mellom forsker og informant. Det blir
derfor viktig å reflektere over hvordan forskeren fremstår for informanten ettersom dette vil
påvirke interaksjonen (Thagaard, 2013, s. 113).
Før jeg gikk i gang med intervjuene prøvde jeg spørsmålene mine på en bekjent, for å teste ut
spørsmålene i intervjuguiden. Aller første intervju ble gjennomført på normal måte, hvor jeg i
ettertid skulle vurdere om intervjuet var et prøveintervju eller et fullverdig intervju. Dersom
prøveintervjuet fungerte slik det skulle kunne dette brukes som en del av det «virkelige» studiet,
og transkriberes og analyseres på samme måte som de resterende intervjuene.
Første intervju av en avdelingsdirektør ble gjennomført på en time, og fungerte som det skulle.
Jeg vurderer derfor dette intervjuet som et fullverdig intervju, som inngår i datamaterialet. Etter
dette første intervjuet tok jeg meg god tid til å transkribere og analysere intervjuet. I denne
prosessen vurderte jeg hvilke spørsmål som fungerte bra og hvilke spørsmål som fungerte
mindre bra. Jeg noterte meg også hvilke spørsmål jeg tenkte det var viktig å stille på eksakt
samme måte i de neste intervjuene. Dette handlet om at det kunne bli lettere for meg å
sammenlikne svarene til de ulike deltakerne dersom spørsmålet er stilt helt likt.
Intervjuene tok mellom 45 min og en time, og alle fant sted på deres arbeidsplass. Deltakerne
ble oppfordret til å velge et sted hvor de følte seg komfortable, men også med tanke på
effektivitet, ble intervjuene gjennomført på deres arbeidsplass. Å få komme på innsiden av de
ulike departementene var en interessant og nyttig opplevelse for meg. Jeg startet alltid intervjuet
med å fortelle om mitt prosjekt, min taushetsplikt, og at informasjonen ville bli anonymisert.
Jeg spurte om informanten hadde noen spørsmål eller om noe var uklart, før jeg informerte om
lydopptak og sørget for samtykke til dette. Alle intervjuene ble tatt opp på lydbånd som ble
slettet etter transkribering. Til slutt skrev informantene under på en samtykkeerklæring, før vi
kom i gang med intervjuene.
Gjennom intervjuet forholdt jeg meg delvis til intervjuguiden. Jeg var opptatt av at deltakerne
skulle få snakke fritt, og var også bevisst på å la deltakerne få tid til å tenke før og etter at de
hadde gitt sine svar. Jeg stilte derfor ikke et nytt spørsmål med en gang de var ferdige med å
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snakke. Dette førte til at de noen ganger fortsatte å snakke etter en liten pause, hvor de utdypet
sine svar og kom med tillegg og liknende.
Det var også en fordel at jeg kjente spørsmålene i intervjuguiden godt og kunne forholde meg
til intervjuguiden mer som et kontrollark. Fordi informantene fikk snakke mye fritt ble derfor
flere av spørsmålene besvart av informantene uten at jeg stilte de. Da ble det viktig for meg å
kjenne igjen disse svarene og stille oppfølgingsspørsmål. På denne måten ble de aller fleste
spørsmålene besvart, men dog ikke alltid i samme rekkefølge. Likevel gikk samtalen fremover
på en naturlig måte samtidig som spørsmålene ble besvart.
Jeg opplevde også at informasjonsskrivet hadde gitt riktig og nok informasjon til at
informantene visste hva slags type vinkling på temaet jeg var interessert i. Likevel gav ikke
informasjonsskrivet for mye informasjon til at deltakerne virket styrt i svarene sine. Jeg
opplevde også at jeg mestret å skape en avslappet stemning, hvor deltakerne tok seg tid til å
tenke, og svare ærlig og åpent. I tillegg opplevde jeg at deltakerne selv syns det var interessant
å snakke og reflektere over temaet.

3.4.1 Transkribering av datamaterialet
Ved alle intervjuene ble det benyttet lydopptak som ble fullstendig transkribert i etterkant
(Tjora, 2012, s. 143). I en transkripsjon abstraheres og fikseres samtalen fra intervjuet i en
skriftlig form. Talespråket omgjøres til skriftspråk, og i dette arbeidet er det viktig å velge en
språklig stil som gir en gyldig overføring fra muntlig til skriftlig form, slik at mening og
opplevelser endres eller går tapt i overgangen. (Kvaale & Brinkmann, 2009, s. 193-194).
Intervjuene ble transkribert kort tid etter intervjuet, når intervjuet enda var ferskt i minne. De
visuelle ledetrådene og informasjon om stemningen er det viktigste tapet fra intervjuet til
transkripsjonen. En fordel med at jeg var både intervjuer og transkriberer, i tillegg til at jeg
analyserte, var at jeg unngikk å miste mye informasjon. At jeg benyttet lydopptak under
intervjuene er også av betydning for kvaliteten på analysen. Med dette hjelpemiddelet har jeg
ordrette sitater, og helheten av intervjuene (Tjora, 2012).
Struktureringen av intervjuet, valg som hvor komma og punktum settes og valg av
detaljeringsnivå er en fortolkningsprosess som kan sees på som en begynnelse av analysen. Om
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informanten leter etter ord, kan dette tyde på usikkerhet eller at de har problemer med å ordlegge
seg. Det er vanskelig å vite om dette kan ha betydning for analysen, men jeg har valgt å forholde
meg relativt detaljert til datamaterialet. På denne måten tar jeg med meg mest mulig materiale
til analyseprosessen.

3.5 Analyse
Den kvalitative analysen skal bidra til at en leser av forskningen får økt kunnskap om
saksområdet det forskes på, uten at han eller hun selv må gå gjennom de data som er generert
gjennom prosjektet. Tjora (2012) mener til tross for mange hensyn i forbindelse med
datagenereringen, er det i den kvalitative analysen at forskeren settes på en intellektuell og
kreativ prøve. I den forbindelse er det viktig å arbeide systematisk for å kunne oppdage hva
som finnes i empirien utover problemstillinger og forventninger (Tjora, 2012, s. 174). Målet er
å beskrive de dataene som trekkes frem i undersøkelsen. Dette har jeg valgt å gjøre ved en
temabasert analyse av datamaterialet.

3.5.1 Temabasert analyse
En temabasert analyse tar for seg datamaterialets innhold og deler det inn i kategorier
(Thagaard, 2013). Kategoriene skal fremstille de temaene som er sentrale i prosjektet, og gjøres
ved å sammenligne informasjonen fra informantene. På denne måten vil jeg trekke frem
dyptgående forståelser fra datamaterialet, samtidig som det gir en systematisk fremstilling av
prosjektets resultater. Det er viktig i temabaserte analyser at det helhetlige perspektivet blir
ivaretatt. I tillegg er det viktig at kategoriene som skal analyseres har tilstrekkelig informasjon
fra alle informanter, slik at det er sammenlignbart.

3.5.2 Analyseprosessen
Analyseprosessen startet etter jeg hadde transkribert alle intervjuene. Det første steget var å lese
gjennom transkripsjonen flere ganger, for å få en god oversikt over datamaterialet. På denne
måten kunne jeg allerede se etter sammenhenger mellom informanter, i det Thagaard (2013)
kaller for den beskrivende fasen. Neste steg bestod av å fremheve begreper som var relevante
for problemstillingen min, samt relevante sitater fra informantene. I denne prosessen handlet
det også om å få oversikt over de ulike informantene, samtidig som det utpekte seg flere
relevante kategorier for problemstillingen. Tredje steg er den tolkende fasen (Thagaard, 2013)
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hvor jeg arbeidet meg mot en dypere forståelse av materiale ut i fra de begrepene og sitatene
jeg tidligere utmerket meg. I siste fase organiserte jeg kategoriene. Her ble det tydelig at
kategoriene samsvarte med intervjuguidens temaer og oppbygging. Kategoriene ble et resultat
av identifiserte mønstre og tilstrekkelig informasjon gjennom alle intervjuene. I utgangspunktet
hadde jeg åtte kategorier men endte opp med tre hovedkategorier, og flere underkategorier. På
denne måten ble fremstillingen av oppgavens tema og formål mest mulig ryddig og helhetlig.
Hovedkategoriene ble også valgt ut med hensikt på å besvare oppgavens problemstilling. Disse
refererer til vil de tre prosessene i mellomledernes karriereløp og er:
-

Prosesser til mellomlederrollen

-

Mellomlederrollen

-

Prosesser videre?

Analysekapitlene vil være delt inn etter de tre hovedkategoriene, som viser til stadier i
mellomledernes karriereløp i et prosessperspektiv. Mellomledere er inne i et karriereløp hvor
de på nåværende tidspunkt har nådd et punkt i karrieren som mellomledere. Deres veier videre
er åpne. Vilkårene for kjønnsbalanse handler om prosesser frem, hvordan de håndterer og
opplever mellomlederrollen, og veien videre.
Kapitlet om veien til mellomlederrollen vil omhandle en kategorisering av hvor de beveger seg
fra, altså hvor de forflyttet seg fra i arbeidslivet. Har de beveget seg fra privat eller annen
offentlig organisasjon, eller fra en høyere eller lavere stilling? Oppgavens første analysekapittel
vil også ta for seg rekrutteringsprosesser, og deres tanker om tidligere karriereløp.
Andre analysekapittel vil være en beskrivelse av situasjonen de er på nåværende tidspunkt. I
dette kapitlet vil jeg analysere hvordan mellomlederne håndterer deres posisjon, med tilhørende
oppgaver og rolle. Jeg vil blant annet se hvordan de vurderer fag versus ledelse og hvordan de
opplever krav knyttet til arbeidsmengde og fleksibilitet. Kapitlet vil også innebære en
beskrivelse av hvor mellomlederne er i sin karriere, når de ble mellomleder, hvor lenge de har
vært det og når skiftene vanligvis skjer. Jeg vil også undersøke deres ledelsesidealer og hvordan
de vurderer seg selv som ledere. Deres vurderinger og måte å håndtere mellomlederrollen vil
være viktig for å kunne forstå deres karriereløp.
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Veien videre blir behandlet i det tredje og siste analysekapitlet. Dette kapitlet vil omhandle
prosesser videre. Hva slags potensialet ligger det på mellomledersjiktet for videre opprykk?
Hvordan tenker mellomlederne om neste steg i organisasjonen, og hvor vil de dersom de ønsker
seg til et annet sted? Er det noe som holder de fast der de er og hva skal til for at de flytter seg
til et annet sted i departementsstrukturen? I dette siste analysekapitlet vil jeg også analysere
måten mellomlederne i mitt utvalg beskrev sin lederstilling og hva slags tanker de har om det å
lede på nivået over. I denne sammenheng vil jeg diskutere hvorvidt og i hvilke grad de ulike
ledernivåene representerer ulike jobber.

3.6 Validitet og reliabilitet
I et forskningsprosjekt er det viktig å reflektere over forskningens kvalitet, noe Seale kaller for
metodologisk bevissthet (Seale, 1999, s. 32-33). Som indikator på kvalitet på kvalitativ
forskning benyttes ofte de tre kriteriene reliabilitet (pålitelighet), validitet (gyldighet) og
generaliserbarhet. Alle forskningsdesign og metoder har svakheter eller begrensinger. Det er
derfor viktig at de nevnte kriteriene er med i planlegging av prosjektet.

3.6.1 Validitet
Validitet viser til undersøkelsens gyldighet og handler om i hvilken grad forskningsmetoden
som benyttes undersøker det den er ment å undersøke (Kvale & Brinkmann, 2015). Da
reliabilitet er knyttet til fremgangsmåter for utvikling av data, er validitet knyttet til tolkningen
av resultatene (Thagaard, 2002). Validitet knyttes til spørsmålet om de svarene vi finner i vår
forskning faktisk er svar på de spørsmålene vi forsøker å stille (Tjora, 2012, s. 206). Ifølge
Kvale og Brinkmann (2012, s. 250) innebærer validitet en vurdering av om metoden som
benyttes egner seg til å undersøke forskningsspørsmålene. Validitet bør videre være en integrert
del i alle deler av forskningsprosessen (Kvale & Brinkmann, 2012).
Vi kan styrke gyldigheten ved å være åpne om hvordan vi praktiserer forskningen, ved å
begrunne og redegjøre for valgene vi tar for eksempel når det gjelder datagenereringsmetoder
og teoretiske innstill til analysen (Tjora, 2012, s. 207). Disse begrunnelsene burde knyttes til og
ha sammenheng med forskningsspørsmålet. Mitt prosjekt innebærer å undersøke
mellomlederes karriereløp, opplevelser av sin rolle som mellomleder og karriereplaner. I
tilfeller hvor det ikke undersøkes ens praksis, men opplevelse og erfaringer velges ofte
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dybdeintervjuer som metode. Prosjektet innebærer også å sammenligne mine funn med Storvik
sine tidligere studier. Dette lar seg best gjøre dersom jeg bruker den samme type metode som
Storvik brukte. På denne måten kan jeg stille en del av de samme spørsmålene som hun stilte
den gang, samtidig som det blir enklere for meg å sammenligne svarene fra hennes studie og
mitt.
Mellomledere i staten har tidligere tatt et eller flere steg i karrieren og har derfor ved flere
anledninger måtte gjøre seg opp meninger og tanker om karriereutvikling. De har vært gjennom
en eller flere rekrutteringsprosesser og har tidligere stillinger i staten til sammenligning av deres
håndtering av nåværende stilling. Flere av informantene har tenkt og reflektert over karriereløp
tidligere og jeg mottok flere grundige og reflekterte uttalelser om tanker rundt tidligere
karriereløp. På den måten styrkes oppgavens validitet. Samtidig som det var tydelig mer
reflekterte uttalelser som omhandlet karrieresteg som allerede var gjennomførte, og mer usikre
refleksjoner om videre karriereløp.
Underveis i intervjuet vurderte jeg det også som nødvendig å bekrefte at jeg hadde forstått
informantene riktig. Jeg stilte derfor spørsmål «…om jeg har forstått dem riktig dersom…»
Informanten fikk da mulighet til å korrigere min oppfatning av det som ble sagt. Validitet
innebærer både at forskeren forholder seg kritisk til egne tolkninger og forholder seg bevisst til
aktuelle teorier og perspektiver, samt at prosjektets resultater kan bekreftes av annen forskning.
I mitt tilfelle innebærer dette at jeg må sammenstille mine funn med Storviks tidligere studier.

3.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet viser til i hvilken grad resultatene kan ses på som pålitelige og troverdige. Det
handler om hvor sanne resultatene er og om de kan anses som virkelighetsbeskrivende. Dersom
dataene ikke er pålitelige vil de ikke belyse problemstillingen tilstrekkelig (Grønmo, 2011).
Måten studiet er gjennomført på kan påvirke resultatene og ifølge Neuman (2000) bygger
kvalitativ forskning på ideen om å undersøke og tolke fenomener ut i fra den konteksten de
befinner seg i. På den måten vil kvalitativ tilnærming skape meninger og sammenheng ut i fra
erfaringer og opplevelser knyttet til deres egne perspektiver, fremfor å gi et sant bilde av
virkeligheten.
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I tillegg kan måten intervjuet er gjennomført på påvirke resultatene. Det kan tenkes at en annen
forsker ville fått andre svar dersom han eller hun hadde intervjuet de samme informantene.
Dette henger sammen med at forskere innen all type samfunnsforskning vil ha et eller annet
engasjement i temaet det forskes på. Forskerens engasjement i tematikken kan betraktes som
støy i prosjektet ved at det kan påvirke resultatet. Man har imidlertid innsett at fullstendig
nøytralitet ikke kan eksistere og forskerens engasjement og kunnskap også kan betraktes som
en ressurs. Det er derfor viktig å gjøre rede for hvordan ens egen posisjon kan prege
forskningsarbeidet. Og hvilken forforståelse man går inn i forskningsarbeidet med (Tjora, 2012,
s. 203).
Reliabilitetsproblemet i min oppgave knyttes til min føring som forsker og om mine spørsmål
og væremåte favoriserer og søker noen type svar. I kvalitativ forskning er forskeren på jakt etter
å forstå noe fra andre mennesker (eller grupper av mennesker) sitt ståsted, noe som ofte kan
være vanskelig når man ikke selv er en del av den gruppen man studerer. For meg var det derfor
viktig å skape en trygg ramme rundt intervjusituasjonen, samt vise stor grad av åpenhet. I dette
legger jeg å bevisst forsøke å møte informantene med en åpen holdning og ikke stille ledende
spørsmål slik at min egen forforståelse eller meninger skulle prege hva informantene svarte.
Jeg forholdt meg til intervjuguiden under alle intervjuene, men lot informanten svare og fortelle
mest mulig fritt.
Intervjuguiden er et nyttig verktøy for å holde orden på de mange spørsmålene. Vanligvis er
intervjuguiden også delt opp i ulike temaer som gir informanten noen rammer for tematikken
selv om vedkommende står fritt til å snakke bredt om temaet. Dybdeintervjuene som har den
uformelle og frie samtalen som et ideal, kan lett forstyrres av intervjuguiden. Fog (2004)
poengterer at en detaljert og velstrukturert intervjuguide kan være til hinder i forholdet mellom
informant og intervjuer. Hun mener at intervjueren kan bli for opptatt av å stille spørsmålene i
«riktig» rekkefølge, og stille spørsmålene med «riktig» formulering. For meg innebar dette at
jeg måtte lære meg spørsmålene godt på forhånd og ha god kontroll på intervjuguiden slik at
jeg kunne frigjøre meg noe fra den. Intervjuguiden blir på denne måten kun et hjelpemiddel i
samtalen med informanten - en rettesnor og kontroll på at vi hadde berørt sentrale spørsmål
underveis.
I intervjusituasjonen er det ikke et helt uvanlig problem at forskeren ikke får svar på de
spørsmålene han eller hun er interessert i (Tjora, 2012). Spørsmålene i intervjuguiden er
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utformet med bakgrunn i min forforståelse av temaet, samt den teorien som har blitt presentert
i denne oppgaven. Det er derfor vanskelig å utelukke at min forforståelse og mine antagelser
kan ha vært med på å prege informantenes uttalelser.
Jeg har vært bevisst i utformingen av informasjonsskrivet til informantene i måten
kjønnsaspektet presenteres. I skrivet blir ikke kjønn nevnt før mot slutten, for å vektlegge deres
karriereløp i staten. I selve intervjuguiden har jeg få direkte spørsmål om kjønn og de
spørsmålene som er knyttet eksplisitt til kjønn kommer et stykke ut i intervjuet, mot
avslutningen. Selv om kjønn er en stor del av oppgaven har jeg altså få direkte spørsmål som
handler om kjønn. Betydningen av kjønn for informantenes orienteringer kan likevel komme
til uttrykk også gjennom andre spørsmål i intervjuguiden.
Transkribering av intervjuene er ikke kun en teknisk prosess, men en tolkningsprosess i seg
selv (Kvale, 1997). Ved å transkribere intervjuene i kort tid etter gjennomføringen styrker dette
transkriberingens troverdighet. Dette fordi det var lettere for meg å huske de visuelle aspektene
ved situasjonen som lydopptaket ikke fanget opp.

3.6.3 Etiske perspektiver
Ettersom personopplysninger er samlet inn gjennom intervjuene kreves det at prosjektet meldes
til Norsk senter for forskningsdata, NSD. Jeg søkte derfor om godkjenning av prosjektets
fremgangsmåte til NSD, som stiller krav til hvordan lydfiler, informantens personopplysninger,
transkripsjoner lagres og behandles.
Utgangspunktet for alle forskningsprosjekt er prinsippet om at forskeren må ha deltakerens
informerte samtykke. Dette innebærer at forskningsprosjekter kun settes i gang etter deltakernes
informerte og frie samtykke. Dette gjøres for å respektere individets råderett over eget liv og
for å gi de kontroll vedrørende opplysninger om seg selv som deles med andre (Thagaard,
2002). Informanten har derfor krav på å få kjennskap til formålet med, og problemstillingen i
undersøkelsen. Basert på dette utformet jeg et informasjonsskriv der det kommer klart frem hva
prosjektet mitt handler om, hva det innebærer for dem å være med og hva som skjer med
informasjonen som omhandler dem selv. Det kommer også frem av informasjonsskrivet
(Vedlegg 1) at informanten når som helst kan trekke seg fra prosjektet.
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Etiske spørsmål dreier seg ikke kun om spørsmål knyttet direkte til intervjusituasjonen og
behandling av informasjon. Det handler også om fremstillingen av datamateriale. Kravet om
konfidensialitet er et annet grunnprinsipp for en etisk forsvarlig forskningspraksis. Dette
innebærer at de som blir gjenstand for forskning har krav på at all informasjon de gir blir
behandlet anonymt. For å sikre konfidensialitet i mitt prosjekt ble alle personlige opplysninger
anonymisert gjennom transkriberingen slik at resultatene av undersøkelsen som ble presentert
ikke kunne direkte kobles tilbake til informantene. Videre ble lydopptakene som ble brukt under
intervjuene slettet umiddelbart etter at samtalene var ferdig transkribert.
Mitt utvalg er lite og informantene innehar sentrale stillinger i offentlig sektor. I godkjennelsen
fra NSD (vedlegg 3) var de opptatt av at jeg måtte sørge for full anonymitet i publikasjonen.
De mente at videre fremstilling av datamaterialet måtte sikre bakgrunnsopplysninger som alder,
kjønn utdannelse osv. Dette da disse opplysningene enkelt føre til identifisering av
enkeltpersoner. På bakgrunn av dette har jeg ikke brukt fiktive navn i oppgaven, for å unngå å
kunne koble sammen flere typer informasjon om personer. Dersom fiktive navn hadde vært
brukt kan flere typer informasjon kobles sammen og sjansen for at informasjonen kan knyttes
til en identifiserbar person øker. I tillegg bruker jeg omtrentlige tall både for å beskrive
kjønnsbalansen i departementene med antall kvinnelige og mannlige mellomledere, men også
i beskrivelsen av mitt utvalg. Dette gjør jeg for at det ikke skal være mulig å identifisere
personer som er med i prosjektet. Det vil heller ikke være mulig å identifisere type departement
da spesifikke tall på kjønnsbalanse, eller antall stillinger ikke beskrives.

37

4 Veier til mellomlederrollen
Alle mellomlederne i dette utvalget har på et tidspunkt i karrieren valgt å søke seg til det øverste
nivået som mellomleder i staten, hvor de nå befinner seg. Noen tar steget tidligere enn andre og
noens steg beskrives som mer tilfeldig enn andres. Mens flere har vært på dette stillingsnivået
lenge, har andre trådt inn i rollen ganske nylig. Felles for dem alle er at de har kommet relativt
langt i deres karriereløp.
I dette kapitlet presenteres de funn som er knyttet til deres veier til mellomlederrollen, hvor
rekrutteringsprosesser vil bli vektlagt. Dette innebærer å studere deres tanker om tidligere
karrieresteg, og analysere prosessene som har ført dem frem til denne posisjonen. Aller først
vil jeg presentere deres bevegelse i hierarkiet, som viser til en gradvis overgang fra fag til
ledelse.

4.1 Bevegelse i departementsstrukturen
Mellomlederstillingen er den høyeste stillingen på mellomledernivå, og relativt langt opp i
departementsstrukturen. I hvilke deler av arbeidsmarkedet har informantene jobbet før de ble
avdelingsdirektører? Hvordan har mellomlederne beveget seg til denne posisjonen?
Godt over halvparten av mellomlederne beveget seg innad i departementsstrukturen til deres
nåværende stilling. De flyttet seg enten fra et annet departement, eller ble rekruttert internt i
departementet. Resterende beveget seg fra et annet sted i offentlig sektor. Det vil si at alle i
utvalget kom fra andre stillinger i offentlig sektor, og ingen fra privat sektor. Mellomlederne
som kom til deres nåværende stilling fra et annet sted enn statsforvaltningen hadde jobbet i
departementssystemet i en lengre periode tidligere i karrieren.
De fleste startet sin karriere i statsforvaltningen før de passerte 30 år, i en stilling med faglig
rettet arbeidsoppgaver. Da de startet i departementene var det vanlig å starte som konsulent
eller rådgiver. Derfra beveget de aller fleste seg til en stilling som førstekonsulent. Videre
forteller flere om de neste trinnene som rådgiver, underdirektør og avdelingsdirektør. Disse
stillingsbyttene innebærer en gradvis overgang fra fag til ledelse. Fra å ha jobbet som
saksbehandler med stor konsentrasjon og nærhet til fag, innebærer deres nåværende rolle begge
deler - nærhet til fag og ledelse av seksjonen. Denne kombinasjonen og deres vurdering av
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balansen mellom fag og ledelse vil være viktig for å forstå karriereløp i staten, noe som kommer
til uttrykk i de to neste analysekapitlene.
Selv om mange forteller om de samme karrierestegene, er det noen som har beveget seg raskere
oppover i hierarkiet enn andre. Alderen på mellomlederne varierer mellom 40 og 65 år og
gjennomsnittsalderen er på litt under 50 år. På grunn av stor variasjon i alder, varierer også
lengden på perioden mellomlederne har hatt stilling som avdelingsdirektør. Mens noen har hatt
stillingen i knapt et år, har andre 20 års erfaring som avdelingsdirektør. I snitt ble informantene
mellomledere da de var 38 år. Flere av informantene forteller også at de har hatt tilsvarende
stilling som mellomleder før - enten i et annet departement eller i en annen seksjon i deres
nåværende departementet. Det var derfor en del som visste hva rollen innebar av både
arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidsmengde, selv om dette varierer fra departement til
departement.

4.2 Rekruttering
I fortellingene til informantene blir ulike rekrutteringsprosesser belyst. En del av fortellingene
handler om at karrierestegene ofte har vært påskyndet av andre, mens andre forteller om en mer
aktiv prosess. Videre i dette kapitlet skal jeg se på hvordan ansettelsesprosessen og
rekrutteringen foregikk, og analysere hva deres opplevelser og fortellinger om rekrutteringen
kan si om mellomledersjiktet og karriereløp i staten.
Ansettelser av ledere i staten gjennomføres på en annen måte enn andre statlige
ansettelsesprosesser. Disse preges ofte av forutgående prosesser, ved at forventninger og rykter
florerer, potensielle søkere kommer med forespørsler om egne sjanser og personer oppfordres
å søke av sine arbeidsgivere (Storvik, 1999).
Funnene fra min studie viser tegn til disse forutgående prosessene, men samtidig at det ikke er
noen typisk eller dominerende praksis for ansettelser på mellomledernivå i staten. Omtrent
halvparten søkte sin nåværende stilling uoppfordret. Disse personene søkte seg fra et annet
departement, eller fra annen offentlig virksomhet. En av de mannlige mellomlederne hadde
imidlertid blitt anbefalt av en av de ansatte som håpet at han skulle søkte fordi hun ønsket han
som leder. Det samme forteller en av de kvinnelig mellomlederne som hadde blitt tipset om
stillingen via ansatte i det aktuelle departementet. Likevel måtte disse to søke uoppfordret, og
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regnes inn under ansettelse som en ekstern prosess, hvor kandidatene må gjennom en ordinær
søknad- og ansettelsesprosess. At alle som søkte uoppfordret befant seg i et annet departement
kan tyde på at det krever en mer aktiv prosess dersom stillingsbyttet innebærer å bytte
departement. Kun når informantene søkte seg fra et annet departement søkte de uoppfordret.
Selv om rekrutteringspoolen til mellomlederstillingen er stor, er en del av den «kjent» og en
annen del «ukjent» for arbeidsgiver. Kandidater fra eksterne departementer er mer sannsynlig
«ukjente» for arbeidsgiver, enn de kandidater som befinner seg internt i departementet. For at
personer i den «ukjente» delen av rekrutteringspoolen skal bevege seg til andre departementer
er de i større grad nødt til å stikke seg frem og søke uoppfordret.
Selv om dette er den tydeligste tendensen, finnes det unntak blant informantene. En mann og
en kvinne ble oppfordret til å søke på en stilling i et annet enn deres daværende departement.
Kandidater kan altså bli anmodet om å søke stillinger i et annet departement enn de selv befinner
seg i. Dette nyanserer bilde av rekrutteringsprosesser. Det er ikke slik at det kun er eksterne
kandidater som søker uoppfordret og intern kandidater som blir oppfordret til å søke. Det er
tydelig at det eksisterer ulike praksiser for rekruttering - eksterne søkere søkte både uoppfordret
og oppfordret.

4.2.1 Intern rekruttering
Videre viser resultatet at det ikke var noen som søkte uoppfordret innad i departementet. Intern
rekruttering – rekruttering innad i departementet – preges av at kandidater blir oppfordret til å
søke. Den resterende halvparten av utvalget forteller at de ble oppfordret å søke
mellomlederjobben, hvor alle ble rekruttert innad i departementet. De ble enten kontaktet av et
rekrutteringsfirma og invitert til en samtale, eller så fikk de direkte forespørsel fra nåværende
arbeidsgiver om å ta jobben. Innledningsvis presenterte jeg teorier om homososial reproduksjon
– tendensen til at arbeidsgivere ofte ønsker å rekruttere nye toppledere som har samme
kompetanseprofil som de selv (Storvik, 1999). I denne studien kan det bety å rekruttere
arbeidstakere som allerede jobber innad i departementet for å sikre at de kjenner organisasjonen
og faget. Selv om interne prosesser er en form som fører mange videre i karrieren, er det noen
i utvalget som ikke verdsetter denne praksisen:
«Det er for mye intern rekruttering. Ofte er det sånn at interne søkere rykker opp, så blir det
ledige stillinger nedover. Og så tenker jeg at det er en lettvint løsning å velge da, for da velger
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man alltid noen som kjenner organisasjonen og kjenner faget. Men det betyr ikke at de er de
beste lederne. Jeg syns egentlig interne opprykk ofte er en uting.»
Intervjuutdraget tydeliggjør en misnøye rundt intern rekruttering, hvor denne måten å rekruttere
på blir beskrevet som en enkel løsning, ikke nødvendigvis en god løsning. Mellomlederen
kobler homososial reproduksjon til rekrutteringsmåten hvorpå hun mener at valget faller på
personer som kjenner organisasjonen, faget og kolleger. Denne tendensen til å velge personer
som er lik en selv fører ofte til at personer innad i departementet blir valgt, selv om det ikke
nødvendigvis betyr at det er den beste kandidaten.

4.2.2 Offentlige søkelister
At intern rekruttering – rekruttering innad i departementet – preges av at kandidater blir
oppfordret til å søke kan også ha sammenheng med offentlige søkerlister: «Man vil ikke stå på
søkelista hvis man ikke tror man har en stor sjans til å få jobben, for man har ikke lyst til å
stikke hodet sitt frem.»
At det foregår en del forut for selve ansettelsessaken er noe de aller fleste er klar over, både at
prosessene preges av anbefalinger, men også at søkeprosessen er en offentlig prosess. Dette
bidrar til at antallet søkere til de ulike stillingene er lavt. Det er få som vil søke hvis de ikke
mener at de har meget gode sjanser til å få jobben. Flere av mellomlederne uttrykker at de ble
eller ville blitt flaue av å søke på en stilling for så å ikke få den. Derfor kan offentlig søkelister
være med på å forklare tendensen til at informantene heller «venter» på å bli anbefalt, fremfor
å søke selv.
Det er tydelig at mellomlederne innad i departementene ikke tar en like aktiv rolle i sin
karriereutvikling, som det eksterne søkere gjør. På grunn av deres kunnskap om
rekrutteringsprosesser, om en relativt stor grad av intern rekruttering og anbefalinger, ønsker
de ikke å søke dersom de ikke blir anmodet. Dette funnet kan tyde på at mellomlederne innad i
departementet enten ikke vil eller ikke trenger å ta en aktiv rolle i sitt karriereløp, men at det i
større grad handler om å gjøre en god jobb der man er, og håpe på at deres innsats blir sett og
anerkjent, slik at de blir anbefalt til nye stillinger.
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4.3 Tanker om tidligere karriereløp
Hva slags tanker har mellomlederne om tidligere karriereløp? I mellomledernes uttalelse om
tidligere karriereløp står et ønske om å bli mer sentral i de politiske spørsmålene og avgjørelsene
sterkt hos flere. Flertallet av utvalget mitt påpeker dette som en stor drivkraft og motivasjonen
for at de søkte til mellomlederrollen. Det å komme i kontakt med den politiske ledelsen, bli en
del av ledelsesgruppen, få større innflytelse og ha større påvirkningskraft kommer tydelig frem
som motivasjonskilder til tidligere karriereløp. Disse uttalelsene vitner om en aktiv og bevisst
prosess, hvor informantene har et ønske om å søke nye utfordringer og stillinger.

4.3.1 Forventet karrieresteg
En annet gjentakende beskrivelse av tidligere karriereløp, er at de føler at karrieresteget var på
tide og at det i noen grad var forventet at det skulle tas: «Det er litt sånn at det er forventet av
en at man skal søke seg oppover og fremover og sånt. Og så er det jo selvfølgelig
tilfredsstillende å «vinne» konkurranser om stillinger og posisjoner.» Dette er et eksempel på
en arbeidstaker som har fortsatt å følge løpet oppover i departementssystemet, og gjorde det
han kaller et forventet steg. Flere i utvalget påpeker det samme, at etter en periode i en stilling
er det helt naturlig å søke etter nye utfordringer og nye stillinger. Dette gjaldt både de som søkte
uoppfordret og de som ble anbefalt til å søke. Noen informanter beskriver også deres tidligere
karriereløp som et «vanlig løp» i staten. Det er mulig å tolke dette som at det eksisterer
gjensidige forventninger, fra arbeidstaker og arbeidsgiver – hvor arbeidsgiver ønsker å utvikle
arbeidstaker ytterligere, og arbeidstaker har forventinger om å rykke videre i virksomheten.
Dette er forventinger som i denne studien ikke er kjønnet. Informantene uttrykker ikke at det er
noen forskjell på andel kvinner og menn som blir anbefalt og påskyndet av sine ledere til å ta
et neste karrieresteg.
Sitatet over kan også være et eksempel på at det finnes noen definerte karriereløp i hierarkiet.
Forventingen om bevegelse og utvikling handler ikke bare om å rykke til en ny stilling, men i
sitatet peker også mellomlederen på at det også handler om å søke seg oppover og fremover.
En opplevelse av et definert karriereløp i staten, i tillegg til gjensidige forventinger kan være
en måte å forstå deres hittil lineære karriereløp – at informantene har beveget seg stadig lenger
oppover i de hierarkiske stillingsnivåer.
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4.3.2 Tilfeldig
På grunn av at flere mellomledere har tatt steg i karrieren med bakgrunn i gjensidige
forventninger og beskriver løpet som en del av en forventning, oppleves også deres løp som
tilfeldig. Noen av mellomlederne som ble anbefalt om å søke, uttaler at ved å bli anbefalt blir
de «dratt» videre i karriereløpet av andre, og ikke nødvendigvis av egne ambisjoner og planer:
«Veldig ofte så er det at jeg har blitt bedt om å søke». I et intervju med en kvinnelig
mellomleder forteller hun flere ganger at hun har fokusert på å gjøre en så god jobb som mulig
der hun er, og at det er hennes arbeidsgivere som har hatt tro på henne. Hun sier også at hun
aldri har sittet og planlagt karriere, og at hun derfor har vært avhengig av at andre har sett
hennes potensialet og satset på henne, for at hun har kommet dit hun er i dag. På denne måten
opplever hun sitt karriereløp som litt tilfeldig, og noe hun ikke nødvendigvis har styrt og hatt
kontroll over selv.
Det er flere mellomledere som har samme opplevelse og tanker om et tilfeldig karriereløp, som
er et resultat av at andre har hatt ambisjoner på deres vegne: «Men det var bare en tilfeldighet
på en måte, det er ikke noe at jeg bevisst tenkte at jeg skal bli seksjonsleder». En mannlig
informant supplerer: «Det er andre her i huset som har litt ambisjoner på mine vegne»
Disse intervjuutdragene kan gi et inntrykk av at mellomlederne i liten grad fokuserer og tenker
på karriere og karriereplanlegging. Men helt tilfeldig er det ikke at de nå befinner seg på det
høyeste mellomledernivået i staten. Selv om informantene gir uttrykk for at de ikke planlegger
karriere og ikke har tydelige mål, har samtlige takket ja når tilbudet om en høyere stilling har
kommet. Det kan handle om at i tilfellene hvor mellomlederne har blitt anbefalt, er dette fordi
deres arbeidsgivere mener de er kapable til å gjøre jobben og fylle rollen på en god måte. Når
mellomlederne får et slikt tilbud stoler de på arbeidsgiver mener dette er et stillingsnivå de vil
mestre. I tillegg kan denne opplevelsen av et tilfeldig karriereløp handle om gjensidige
forventinger, som preger informantenes orienteringer og valg. Informantene forteller at de ikke
helt følte de kunne si nei da de ble anbefalt. Dette kan være et uttrykk for at det både eksisterer
et «vanlig» karriereløp arbeidsgivere forventer og oppfordrer informantene til å følge, samtidig
som informantene har preges av forventinger om å utvikles og utfordres ytterligere i nye
stillinger.
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5 Å være mellomleder i staten
«Jeg tror jeg har en evne til å se både stort og smått. Både se katedralen og den enkelte steinen,
og hva som skal til for å gå fra å bygge stein på stein til det målet lenger fremme som er liksom
det store byggverket da.»
Mellomlederne i de ulike departementene har en todelt rolle, med fag på den ene siden og
ledelse på den andre. Med sin fagbakgrunn bidrar de på det operasjonelle nivået, samtidig som
de har personalansvar for omtrent 15 medarbeidere. De innehar derfor en akademisk rolle og
en lederrolle. Sitatet over belyser en del av mellomlederrollen som handler om å oversette
organisasjonens visjoner til konkrete arbeidsoppgaver. I dette andre analysekapitlet presenteres
resultater som er knyttet til hvordan informantene opplever det å være mellomleder i staten.
Hvordan opplever de sin rolle, og hva forteller de om sin arbeidssituasjon? Deres opplevelse av
nåværende situasjon som mellomleder vil være en viktig del for hvor veien eventuelt går videre.
Ved å undersøke hvordan det er å være mellomleder kan det belyses hvordan vi kan forstå
karriereløp og mellomledernes orienteringer til karriere.

5.1 Vurderingen av fag versus ledelse
Skillet mellom fag og ledelse blir trukket frem av flere informanter, hvorpå den akademiske
delen av rollen som mellomleder blir trukket frem som et viktig og meningsfullt element. I løpet
av deres karriere med statsforvaltningen som arbeidsplass har det vært et stort fokus på fag. Jeg
har skissert at karriereløpet har medført en stadig overgang fra fag til ledelse, selv om den
akademiske delen av arbeidsdagen fremdeles er stor: «Jeg liker mye bedre å gå inn i sakene og
ha mye bedre kontroll på sakene, og det kan jeg gjøre på det nivået jeg er på.» I noen
sammenhenger blir dette skillet også trukket frem når de begrunner valg av arbeidsplass i staten
og bortprioriteringen av høyere lønn i privat sektor: «Jeg er på en måte mer akademisk orientert
enn business orientert.»
Intervjuutdragene tydeliggjør at informantene er sterkt akademisk orientert. De uttaler et stort
faglig fokus, som de flere begrunner med en stor interesse for samfunnsutvikling og politikk.
Det er herfra mulig å tenke seg at de ikke har valgt staten for å først og fremst klatre i hierarkiet,
men at de har valgt å jobbe i staten fordi det er en arbeidsplass med verdier de kan stå for. Det
kommer frem at de verdsetter at de har mulighet til å påvirke, ha innflytelse og være med å
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styre samfunnsendringen. Også at de har stor samfunnsinteresse, og en ønske om å jobbe tett
mot det politiske senteret.
En mellomleder med juridisk bakgrunn forteller at han ble anbefalt å jobbe i statsforvaltningen
før han eventuelt begynte å jobbe som advokat. Men på grunn av at han opplevde at han kunne
å bidra til endring og utvikling i samfunnet, valgte han å bli i departementene: «For jeg liker
veldig godt å drive utvikling, men juss er et veldig sånn tilbakeskuende studium.» Han er et
eksempel på en mellomleder som ikke valgte offentlig sektor og staten på grunn av karriere,
men som ble der på grunn av samfunnsinteresse.
En annen mellomleder med juridisk bakgrunn begrunner hennes valg av arbeidsplass i staten
med at hun gjerne ville kombinere fag med noe mer - gjerne ledelse: «For meg så ble det litt
sånn at det å bare være fag-nerd, det ble litt ensformig på en måte. Jeg har lyst til å være med
på å bestemme, være med på å påvirke.»
Selv om de stadig vektlegger faget og deres ønske om å bidra til utvikling, var det for de aller
fleste viktig med kombinasjonen av ledelse og fag. Flere av mellomlederne forteller at det var
viktig for dem å ha fokus på faget, og sette krav til medarbeiderne sine. En kvinnelig
mellomleder uttalte at hun er opptatt av høy kvalitet og effektivitet. En annen kvinnelig
informant beskriver også seg selv som saksorientert og opptatt av fag: «Det er helt ålreit at vi
har det hyggelig sammen og sånt, men det er viktig at når vi har det hyggelig så får vi også
produsert.»
Informantenes fokus på fag preger også måten de løser lederrollen på. Derfor kan fag og ledelse
på mellomledernivå være vanskelig å skille, men for noen er disse to elementene også vanskelig
å balansere. Mellomlederrollen krever at de mestrer flere arbeids- og ansvarsoppgaver; ansvar
for medarbeidere, ansvar for produksjon - eksempelvis ved en faglig utredning, og ansvar for
at det som produseres har godt innhold og leveres til rett tid. Ansvaret og balansen mellom fag
og ledelse blir av en mannlig mellomleder beskrevet som krevende:
«Men altså du er litt mellom barken og veden (..) vi er jo de som i praksis står ansvarlig for
det som produserer på seksjonen. (..) Da det har vært noen helger, og noen søndager og
lørdager og kvelder hvor jeg har måtte tatt igjen det andre har gjort, for å få det opp på et nivå
jeg syns er greit nok før det kunne sendes videre oppover i systemet til politikerne.»
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Informanten som er sitert over forteller om et stort ansvar for det faglige arbeidet, hvor det også
kommer frem at han bruker mye tid på å kontrollere produksjonen. Dette fører til at han bruker
mye tid på kvalitetssikring, og er ikke helt komfortabel med å delegere bort all type faglig
arbeid. At han sliter med å delegere, bruker mye tid på å kontrollere medarbeidernes arbeid, og
generelt mye tid på å få produksjonen på et nivå han er komfortabel med, er ikke like typisk
hos alle mellomlederne i mitt utvalg. Men det er flere som føler på at lederaspektet i tillegg til
fag noen ganger kan være krevende. Stor arbeidsmengde og travle arbeidsdager kan i noen
tilfeller gå ut over ledelsesdelen av mellomlederrollen: «Det å ivareta lederfunksjonen er
kanskje det som må vike først.» Begge disse mellomlederne understreker betydningen av den
faglige delen av mellomlederrollen, og viser at det ikke alltid er lett å ivareta begge aspekter
ved mellomlederrollen.

5.2 Tidskultur
Å være avdelingsdirektør i statsforvaltningen er av mange forbundet med en stor
arbeidsmengde, lange dager, og både sene og tidlige møter. Hvordan snakker mellomlederne
selv om kravene som blir stilt på jobben? Hvor mye jobber de og hvordan kan variasjonen i
arbeidsmengde forklares? Det er interessant å se på hvordan deres opplevelse av krav til
arbeidsmengde virker inn på deres karriereplaner videre.

5.2.1 Arbeidsmengde
Alle avdelingsdirektørene jobber heltid, men flertallet jobber mer enn en vanlig arbeidsuke på
37,5 timer. Arbeidsmengden varierer en del fra person til person og til dels fra departement til
departement. Noen jobber nesten ikke overtid, mens andre forteller om mye overtidsarbeid.
En mannlig mellomleder uttalte at han i utgangspunktet jobber 37,5 timer i uka, som tilsvarer
hans 100 prosent stilling. Han fortalte at han jobber så lite som mulig utover hans heltidsstilling,
men anslår at han jobber omtrent 200 timer overtid i året. I tillegg anslår en kvinnelig
mellomleder at hun til sammen ikke jobber så mye mer enn 100 prosent, men at hun jobber litt
ujevnt og periodevis mye. I motsetning til disse to forteller en annen mannlig og en kvinnelig
informant at de jobber omtrent 500-600 timer overtid i året. Disse to sistnevnte jobber i samme
departement. De resterende mellomlederne i mitt utvalg, har en arbeidsmengde som kan
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plasseres mellom disse to ytterpunktene. Alle avdelingsdirektørene i mitt utvalg jobber altså
heltid, men forteller om veldig ulik arbeidsmengde. Forskjellene på tid brukt på jobb kan ikke
direkte knyttes til kjønn, men til en viss grad kan det synes en sammenheng mellom
arbeidsmengde og type departement.

5.2.2 Departementets rytme
Blant mine informanter kommer det tydelig frem at det ikke nødvendigvis eksisterer en felles
kultur blant mellomledere på tvers av departementene, noe som begrunnes av den store
variasjonen i arbeidsmengde blant utvalget. Det kommer tydeligere frem at arbeidsmengden i
større grad styres av dets eget departementets rytme. Dette kommer frem i måten informantene
snakker om deres arbeidskrav, og i måten arbeidsmengden varierer fra departement til
departement. Mens en informant mener at det er perioder hvor det er hektisk, uttaler andre at
arbeidsmengden er ganske jevnt, og at det er veldig korte perioder hvor det ikke er veldig
hektisk. Disse uttalelsene kommer fra to mellomledere som jobber i to ulike departementer. Det
er naturlig at arbeidsmengden følger departementenes rytme med ulike frister og sesongarbeid,
og at arbeidsmengden tilfaller mellomledere omtrent likt innad i et departement. Det var likevel
noen variasjoner også innad i departementene.

5.2.3 Opp til hver enkelt
Det kommer frem i flere av intervjuene at mellomlederne snakker om kravene på jobben som
noe de til en viss grad har mulighet til å styre og kontrollere over selv. Flere av informantene
forteller at de på grunn av familiesituasjonen hjemme ønsker å jobbe så lite som mulig (men
100 prosent) for å kunne bidra i med omsorgsarbeidet hjemme. Dette gjelder både kvinner og
menn.
En mann fortalte om en fortid der han hadde jobbet veldig mye mer enn han gjorde nå: «Jeg
jobbet hele tiden og jobbet alle kvelder, og av og til litt netter og alt sånt. Men der er jeg ikke
nå lenger. Jeg orker ikke, det er ikke produktivt å jobbe så mye.» Nå jobber han så lite som
mulig, og en ganske «normal» arbeidsmengde, selv om dette innebærer omtrent 200 timer
overtid i året. Denne informanten har redusert arbeidsmengden sin, uten å peke på noen store
ytre forandringer, annet enn at han selv fant ut at han ikke orket den store arbeidsmengden,
samtidig som han mente det ikke var produktivt.
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En kvinnelig mellomleder fortalte også at hun stort sett jobber vanlige uker. Hun har også barn
hjemme men forteller ikke om disse i sammenheng med sin arbeidsmengde, og det kommer
ikke frem i intervjuet at hun har jobbet den mengden hun jobber på grunn av familiære årsaker.
Men hun er opptatt av å påpeke at arbeidsmengden varierer: «I perioder jobber jeg jo ekstra,
det er viktig å få med.» Hun syns ikke det ville gitt et riktig inntrykk dersom en mellomleder i
departementet sier at man ikke jobber noe ekstra, for det gjør hun.
Med utgangspunkt i hvordan informantene uttaler og beskriver sin arbeidsmengde, er det disse
tre mellomlederne med barn boende hjemme som beskriver arbeidsdagen som minst hektisk.
Jeg opplever heller ikke at noen føler de må begrunne sin bruk av tid på jobb. Det kan derimot
virke som det er blitt mer legitimt å sette grenser for jobben. Det fremstår heller som en
selvfølge og som helt naturlig at de jobber «vanlig arbeidsuke».
I sin egen beskrivelse av arbeidsmengde, er det en som uttaler at: «det høres veldig mye ut».
Denne kvinnelige informanten forteller at da hun begynte i sin nåværende rolle som
avdelingsdirektør innebar dette veldig mye mer jobb enn hun tidligere hadde hatt. Men selv om
det er mye synes hun det er bedre at det er for mye å gjøre enn at det er for lite å gjøre: «Jeg
trives når det er litt ekstra krav, og jeg har alltid hatt en tendens til å jobbe mye, uansett hvor
jeg har jobbet. Hvis ikke trøkket er det, så legger jeg det på meg selv.» Samtidig som denne
store arbeidsmengden er noe hun opplever at hun til en viss grad styrer selv, forklarer hun det
også med andre ytre faktorer. For selv om det ofte knyttes stor fleksibilitet til lederstillinger,
føler hun på en stor binding og forpliktelse til å ikke la saksbehandlere sitte igjen alene med
saker.

5.2.4 Departementskultur
Det kommer tydelig frem at noen av mellomlederne har endret sine krav til arbeidsmengde. I
tillegg til å peke på familiesituasjon som en grunn til endret arbeidsmengde, forklarer flere i
utvalget dette med andre faktorer: «Det er klart at det går en grense. Absolutt. Og da jeg var i
det forrige departementet så traff jeg vel den grensen tror jeg. Men det var en annen
livssituasjon og et litt annerledes arbeidsmiljø.» Det kan være mange grunner til at
arbeidsmengden har endret seg for flere mellomledere, men i dette sitatet forteller
mellomlederen at hun opplevde at den store arbeidsmengden også kunne knyttes til
arbeidsmiljø og organisasjonskultur. Det er mulig å tenke seg at det er kultur og normer som
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har endret seg i de ulike departementene. Gjennom et intervju blir jeg fortalt en spesiell historie
som kan vitne om at det har skjedd endringer knyttet til krav og arbeidsmengde, og normene
knyttet til dette:
«Tidligere var det en sånn kultur for å på en måte glorifisere nattarbeidet og sånt. At man
liksom skrøt av at man måtte jobbe på natten for å bli ferdig med ting. Og det syns jeg var en
skikkelig uting. Det har endret seg nå altså. Så min kommentar til det, for å demonstrere var at
«uff stakkars dere, planla dere så dårlig denne gangen at dere måtte ende opp med det, så
dumt!» Jeg var så lei av at det ble sett på som en sånn en bra ting. Der vi har kontroll over
prosessene så skal det ikke ende med nattarbeid.»
Fra en tid hvor en enorm arbeidsmengde ble hyllet, ble dette nattarbeidet nå sett på som
ueffektivt og et resultat av dårlig planlegging. At det eksisterte en slik kultur og et krav om å
bruke mye tid på jobben kommer frem også i et annet intervju. Her er det en mannlig
mellomleder som uttaler seg: «Jeg tror at kravene til å bruke mye tid på jobben og den type
ting har gått ned. Så det var nok verre før, det vil jeg tro.»

5.2.5 Større fleksibilitet
Et element som kan bidra til forståelsen av de ulike opplevelsene av arbeidsmengde og de
endrede tidsnormene, er en økende grad av fleksibilitet. Informantenes fortellinger tyder på at
de har stor fleksibilitet i forhold til tilgjengelighet og arbeidssted utover kjernetiden, som gjør
at de kan jobbe ettermiddager, kvelder og helger hjemme. I en tid hvor oppslagsverk finnes
digitalt, og kommunikasjonen kan foregå digitalt, gir dette muligheter til å jobbe hjemmefra.
Stor grad av fleksibilitet kan også tolkes som en grunn til at noen av mellomledere uttaler at de
(i perioder) ikke jobber noe særlig mer enn fulltid. Ved å gjennomføre mesteparten av
arbeidsdagen på arbeidsplassen, og kun jobbe litt ekstra hjemme, kan dette føre til at de
opplever å jobbe mindre enn om hele arbeidsdager skulle blitt gjennomført i ett strekk på
arbeidsplassen.
Det er likevel ikke alle som opplever stor fleksibilitet i arbeidssammenheng. Noen uttaler at de
i utgangspunktet er fleksible, men med mange frister og et ønske om å ikke la saksbehandlere
sitte igjen alene på jobb, føler de samtidig på en viss binding til arbeidsplassen. Igjen er det slik
at disse uttalelsene kommer fra de informantene som selv sier at de investerer mye tid og krefter
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i jobben. Mens noen påpeker at en jobb i staten innebærer lange ferier, uttaler andre at de
opplever det som vanskelig å planlegge for eksempel helgeturer, eller i det hele tatt noe frem i
tid. Det viser seg imidlertid at de som jobber mest og føler minst grad av fleksibilitet befinner
seg i samme departement. Ulikhetene mellom informantene kan i noen tilfeller knyttet til
forskjeller mellom type departement.

5.2.6 Endrede tidsnormer
Mellomledernes fortellinger om arbeidsmengde tyder på endringer i normer knyttet til
arbeidsmengde. Sammenliknet med en antagelse om at mellomledere legger ned en stor
arbeidsmengde på jobb, tyder informantenes oppfatninger at normer og opplevelse av
arbeidsmengden er mer nyansert enn dette. Mens noen underbygger antagelsen om at
mellomledere legger ned mye tid i jobben, uttaler andre at disse antagelsene ikke lenger er like
gjeldene. Jeg mener at endrede tidsnormer og arbeidsmengde kan tolkes på to måter.
For det første kan det virke som arbeidsmengden endres gjennom informantenes individuelle
karriereløp. En naturlig utvikling ville vært om arbeidsmengden ble tiltakende i takt med
stillingsbytter oppover i departementenes stillingshierarki. Men selv om flere uttaler at de stadig
har fått større ansvarsområder, og beveget seg til høyere stillingsnivåer, forteller de samtidig at
de har redusert arbeidsmengden sin. En mellomleder fortalte at han hadde redusert
arbeidsmengden sin da han så det ikke var produktivt med den høye arbeidsmengden han hadde,
og er et eksempel på denne tolkningen. Det er mulig å forstå en slik utvikling, hvor tid lagt ned
på jobb stadig blir mindre, på grunn av utvikling av gode rutiner, større faglig kompetanse og
effektiviserte arbeidsmetoder – gjennom flere år med erfaring. Likevel gjelder ikke denne
tendensen for alle. En mann forteller at arbeidsmengden hans har vært tiltakende, og at han i
perioden han hadde barn hjemme jobbet mindre. Det finnes individuelle variasjoner i
utviklingen av arbeidsmengden som går ut over ordinær arbeidstid.
For det andre kan endrede tidsnormer forklares med at forventningen til arbeidsmengde også
endres i departementskulturen. Fra en tid hvor overtidsarbeidet ble hyllet, ses dette på nå som
ineffektivt og noe negativt. Selv om informantene gir uttrykk for at de i noe grad kan styre
arbeidsmengden selv, og de som jobber aller mest innrømmer selv at de investerer mye tid og
energi i jobben. På denne måten kan ulik opplevelse av fleksibilitet og arbeidsmengde knyttes
til type departement.
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Som en ytterlig forklaring på hvordan tidsnormer og tidskulturer ble endret gjennom
informantenes egne karriere og i departementene, kan en økende grad av fleksibilitet trekkes
inn. Fleksibiliteten blir beskrevet i sammenheng med grad av tilgjengelighet og fleksibelt
arbeidssted utenfor kjernetiden. På grunn av digitaliseringen er ikke mellomlederne avhengig
av å være på arbeidsplassen for å kunne jobbe.
På grunn av denne fleksibiliteten kan det diskuteres om normene knyttet til arbeidstid og
fortellingene om redusert arbeidstid, er informantenes opplevelse av fleksibilitet, eller om
arbeidstiden faktisk har blitt redusert. Fleksibiliteten kan tolkes som en grunn til at noen av
mellomledere uttaler at de (i perioder) ikke jobber noe særlig mer enn fulltid. Ved å
gjennomføre mesteparten av arbeidsdagen på arbeidsplassen, og kun jobbe litt ekstra hjemme,
kan dette føre til at de opplever å jobbe mindre enn om hele arbeidsdager skulle blitt
gjennomført i ett strekk på arbeidsplassen.

5.3 Familie vs. arbeid
Balansen mellom familieliv og arbeid blir ofte trukket frem som en forklaringsfaktor på
stabilitet i kjønnsbalanse i arbeidslivet. Informantenes fortellinger tyder på at det er fult mulig
å kombinere omsorg for familie og karriere. De uttrykker ikke at det er noe stort problem, selv
om det til tider kan være utfordrende. For de fleste handler det om å prioritere og planlegge
hverdagen tilstrekkelig. Noen uttaler også at staten tilrettelegger for balansen mellom familieliv
og arbeidsliv: «Noe av grunnen til at jeg liker å jobbe i staten er at jeg tror det er lettere å få
til balansen mellom jobb og familie. Det ligger mer til rette for det. Hvert fall til og med det
stillingsnivået jeg er på nå.»
I de aller fleste tilfellene hvor mellomlederne fortsatt hadde barn boende i husstanden, var det
kvinnen som jobbet mest. Like over halvparten av de mannlige mellomlederne hadde en partner
som jobber mer enn dem, flere av disse hadde barn boende hjemme. Dette er et interessant funn,
hvor det kan tyde på at det er far som i disse tilfellene har vikeplikt i forbindelse med arbeid og
familie-prioriteringer/orienteringer.
Omtrent halvparten av respondentene uttaler at deres partner jobber mer enn dem selv,
henholdsvis like mange menn som kvinner. I alle tilfellene hvor menn hadde barn boende i
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hjemmet, uttalte de at deres kone jobbet mer enn dem selv. Det er imidlertid ikke alle som
oppfatter at dem selv har måtte vike for konens karriere, selv om det er en mann som gir uttrykk
for at konens karriere, og hans ansvar for familieliv kan ha stått i veien for hans egen karriere.
Denne informanten sier at som avdelingsdirektør i nåværende departement har han fått mer og
mer ansvar, men at arbeidsmengden har vært omtrent den samme. «Det er ikke en veldig hektisk
stilling jeg har.» Han mener at dette er en jobb som passer han, fordi han kan koordinere den
med et hektisk familieliv. Han forteller også at hans kone har en hektisk arbeidshverdag, at hun
velger å gå mer inn i det, og legger igjen mer i jobben sin enn det han gjør. Videre fremkommer
det i måten han ordlegger seg på, at det er mulig at hans prioritering av familie og hjemliv har
stått i veien for hans karriere. På grunn av at kona jobber mye, tar han et stort ansvar hjemme.
«Jeg hadde kanskje gjort mer karriere hvis jeg hadde jobbet mer og vært mer på.» Han uttaler
selv at dette kan være en av grunnene til at hans muligheter for å satse fult på egen karriere
svekkes. Han får ikke vært like mye på jobb som mange andre mellomledere, og får heller ikke
«vist seg frem» så mye som andre på arbeidsplassen. Dette kan være en av grunnene til at han
ikke har gått videre i karrieren. Han forklarer at kunne gjort mer karriere dersom han hadde
jobbet mer og vært mer «på» når han er på jobb. At han drar hjem til barna og familien etter
arbeidsdagen, og heller jobber hjemmefra noen kvelder, kan resultere i at andre blir valgt før
han i ansettelsesprosesser. Han har tidligere søkt på toppstilling, uten å få tilbud. Men dette er
en prioritering han bevisst har tatt og forteller at det er et offer det er lett å ta; «Det er mer
meningsfylt å være tilstede nok hjemme.»
Denne uttalelsen kan brukes til å stille spørsmål til hvem som har vikeplikt når det gjelder
prioriteringer av familieliv og karriere. Denne mellomlederen beskriver en karriereorientering
som kan fungere som et eksempel på det Lyng og Halrynjo (2010) forklarer med «menns
forkjørsrett, kvinners vikeplikt». I motsetning til Lyng og Halrynjos funn, vil det i dette tilfelle
omhandle motsatt kjønn – mannen viker for kvinnens karriere. Videre kan det stilles spørsmål
om hvor stor denne «vikeplikten» er. I dette tilfellet er det tydelig at begge har bygd karriere,
og kan i stor grad beskrives som en tokarrierefamilie.

5.4 Mellomledernes egen lederstil
Hvordan snakker mellomlederne om seg selv som leder, og deres egen lederstil? Jeg har
allerede belyst at mange av informantene vurderer det faglige som en viktig del av deres rolle
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som mellomleder. Samtidig viser det seg at flere av mellomlederne er opptatt av lederrollen
hvor noen nok er mer opptatt av den delen i vurderingen mellom fag og ledelse. Det var et
ganske stort spenn i hvordan mellomlederne beskrev seg selv som ledere, uavhengig av kjønn.
Mens noen ser seg selv som offensive, beskrev andre seg selv som defensiv. De beskriver seg
selv som delegerende, åpen, involverende, tilgjengelig og krevende. Både en mannlig
mellomleder og en kvinnelig mellomleder beskrev seg selv som krevende, og like mange menn
som kvinner vektla delegeringen som en viktig del av lederstilen. Det er likevel en del av
ledelsesdimensjonen jeg syns var spesielt interessant, som jeg skal belyse i de følgende
avsnittene; nemlig omsorgsrollen.

5.4.1 Omsorgsrolle
Informantene i Storvik (2000) sitt studie uttrykte at de kvinnelige mellomlederne var mer
opptatt av medarbeidernes trivsel enn de mannlige mellomlederne. Denne omsorgen kunne
utarte seg på ulike måter. Noen fortalte at de forsøkte å skjerme sine underordnede mot store
arbeidsbyrder, og tok på seg mye av arbeidsoppgavene selv. Andre fortalte at de brukte tid på
å støtte og trøste medarbeiderne sine, og var opptatt av å hjelpe medarbeiderne til å utvikle seg
(Storvik, 2000).
I likhet med Storvik sitt funn, forteller mellomledere i mitt utvalg også om disse ulike måtene
å vise omsorg på. Noen informanter sier de tar på seg mye av arbeidsoppgavene selv, samtidig
som flere vektlegger delegering som en viktig del av rollen. Andre tar seg god tid til å støtte
medarbeidere, og jobbe med å utvikle dem.
Flertallet av utvalget mitt vektlegger omsorgsdelen av ledelse som en stor motivasjon og en stor
del av det å være mellomleder i departementet. Både menn og kvinner beskriver seg selv som
ledere som er opptatt av å se og høre på medarbeiderne sine. Kvalifikasjoner som å samarbeide,
inkludere og inspirere, være støttende, og ta seg tid til å snakke med medarbeiderne sine ble
trukket frem som viktige, og egenskaper som beskrev dem selv. Omsorgsdelen av ledelse betyr
altså flere ting, og for noen er omsorgsdelen en større del av mellomlederrollen enn for andre.
Spesielt en mannlig mellomleder forteller at han bruker tid på å trøste og støtte medarbeidere
når de kommer på jobben med problemer på hjemmefronten: «Det å få folk til å ha det bra,
trives og bli motivert det trigget meg veldig.» Andre forteller at de er opptatt av å være
tilgjengelig og følge opp arbeidsoppgaver. «Jeg gir ikke en oppgave og snur ryggen til» Dette
53

var det en annen mannlig mellomleder som uttalte, men i denne type omsorgsfullheten var det
også flere kvinner som kjente seg igjen i. Det som går igjen blant mine informanter er at de som
vektlegger omsorg i sin lederstil, opplever å få gode tilbakemeldinger fra sjefer, og
medarbeidere. I tillegg mener flere at denne innsatsen resulterer i trivsel og gode resultater på
det faglige arbeidet.

5.4.2 Blir ikke belønnet i avansement
Mellomlederne i mitt utvalg opplever at den omsorgsfulle lederstilen er attraktivt i staten, og
på mellomledernivå. I et av intervjuene forteller en informant at denne lederstilen ikke
nødvendigvis belønnes på toppledernivå. Mellomlederen forteller at han ikke opplever at den
omsorgsfulle lederstilen blir belønnet eller prioritert i ansettelsesprosesser. I situasjonene der
han har søkt seg til høyere stillinger, opplever han at det er andre ting som verdsettes. Personene
som heller blir valgt i en slik situasjon beskrives som «fremoverlent», en som briljerer med ord
og en som tar mye plass. Kan dette være et tegn på at de feminine trekkene som ofte presenteres
som idealet for mange ledere, ikke blir så godt mottatt i ansettelsesprosesser til topplederjobber?
«Jeg får ansatte seg til å føle seg sett og hørt, og det er den delen jeg får mest tilbakemeldinger
på. Jeg er mye bedre på det enn fag.» Det er mulig at den omsorgsfulle lederstilen verdsettes
på nivået de er nå, som mellomledere, men at det kreves litt andre kvalifikasjoner på nivået
over. Det kan tenkes at en ekspedisjonssjefstilling krever en større faglig kompetanse, i tillegg
til at stillingen krever at lederen i større grad er en synlig leder.
En annen mulig forklaring kan kobles til et funn i Storviks studie (Storvik, 1999). I denne
studien viste det seg at de dyktige lederne ikke ble beskrevet stereotypisk. Det var ingen
tendenser til at kjønnene ble beskrevet ulik. Kvinnene ble ikke fremhevet på grunn av sine
samarbeidsegenskaper, og mennene ble på lik måte ikke fremhevet på grunn av sin handlekraft.
Det var kombinasjonen av stereotype kvinnelige og mannlige egenskaper hos hver enkelt
person som gjorde at de kom heldige ut av evalueringen. Denne studien viste at kvinner som
fremstår som androgyne lyktes best. Da denne studien tar utgangspunkt i kvinner, står det ikke
eksplisitt noe om menn, men det er rimelig å anta at menn vurderes på samme måte. Menn som
fremstår som androgyne vil verdsettes bedre enn menn som beskrives som stereotypiske. Med
bakgrunn i denne studien er det mulig at grunnen til at den omsorgsfulle lederstilen ikke
verdsettes kan forklares med «femininitetsfeil», som innebærer at man enten oppfattes som
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ensidig stereotypt feminin eller at femininiteten beskrives negativt. Dette kan være menn som
er «for snille og lite poengtert» eller «for snill og lite bestemt». Den omsorgsfulle lederstilen
kan oppfattes som ensidig stereotypt feminin og foretrekkes ikke i ansettelsen av toppledere.
Den omsorgsfulle mellomlederen i mitt utvalg opplever at de som blir verdsatt og ansatt i stedet
for han ofte er menn som tar mye plass, briljerer med ord og er fremover lent. En beskrivelse
som kan falle inn i rollen som «machomenn», som oppleves å være «for brautende og lite
lyttende» eller ha problemer med å «håndtere sosiale relasjoner». I lys av situasjonen
informanten forteller om kan det diskuteres om det er viktigere at kvinner er omsorgsfulle, mens
menn kan vinne på å holde på sin stereotypiske maskulinitet.
En annen del av omsorgsrollen handler som sagt om å stille opp for medarbeiderne sine. Flere
av mine mellomledere gir uttrykk for at de i noen situasjoner føler på et ansvar for å beskytte
enten arbeidet sitt eller sine medarbeidere: «Jeg tror kanskje jeg kan bli oppfattet som ganske
sånn på lag og inspirerende og lojal mot de nedover og kanskje litt noen ganger fighter oppover
og mot andre avdelinger og sånt.» Hun utdyper videre at dersom andre avdelinger kommer med
en negativ tilbakemelding på et notat som er skrevet, så går hun veldig inn i den diskusjonen
på vegne av seksjonen. Dette er noe hun føler er sin oppgave: «Jeg er ikke redd for å ta den
kampen.»
En liknende måte å stille opp for medarbeiderne sine kommer til uttrykk gjennom en av de
mannlige mellomlederne: «Jeg prøver å bygge opp de under, så får det heller bare være at jeg
er litt illojal oppover, så lenge det er innenfor de grensene jeg har.» For denne mannlige
mellomlederen var det viktig å bygge opp medarbeiderne sine dersom det skulle komme noen
brå uttalelser mot denne medarbeideren ovenfra i ledelsen.

5.4.3 Nyansering av det androgyne?
Flere informanter anser seg selv som omsorgsfulle ledere, selv om rollen utspiller seg på
forskjellige måter. Både menn og kvinner vektlegger omsorgsdelen av lederjobben som viktig.
Under intervjuet stilte jeg spørsmål om de trodde kjønn hadde noen betydning for måten de
ledet på, og om de opplevde at det var noen forskjeller mellom dem selv om ledere av det
motsatte kjønn. Flertallet mente ganske klart at det var ikke noe forskjell. Andre syns det var
vanskelig å si, i og med at de alltid hadde vært dette ene kjønnet og ikke kunne sette seg inn i
55

hvordan det var å være det motsatte. Videre supplerte andre informanter med at det heller var
personlighet som utgjorde forskjellen på lederstil, og at de opplevde like store forskjeller og
likheter med ledere med det motsatte kjønn:
«Jeg opplever at det kan være litt forskjell. Men jeg tror ikke egentlig det går på kjønn, men på
personlighet og alder og sånt.»
«Jeg kan ikke si at jeg syns at de seksjonene som er ledet av kvinner ledes noe annerledes enn
de som er ledet av menn. Jeg har liksom aldri sett på det som et tema eller noe sånt interessant
da, om det er en kvinne eller mann.»
«Det er mer personen som styrer, enn kjønn.»
«Jeg klarer ikke å se noen kjønnsspesifikke forskjeller.»
Informantene uttrykker ikke at ulike lederstiler kan knyttes til kjønn. Det kommer tydelig frem
i disse intervjuuttalelsene at de ikke finner det fruktbart å knytte enkelte egenskaper til kjønn,
men at ulike måter å lede på heller kan knyttes til ulik personlighet. På denne måten presenterer
informanter en interessant nyansering av det androgyne. Det man tidligere så på som kvinnelige
eller mannlige egenskaper er på bakgrunn av disse uttalelsene mer riktig å se på som
personlighet, som ikke er knyttet til noen kjønn, men som varierer fra person til person: «For
meg er det veldig vanskelig å svare på fordi vi er så veldig ulike typer. Vi er veldig ulike som
personer og da liksom, hva er personlighet og hva er kjønn?»
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6 Videre karriereløp?
Dette siste analysekapitlet tar for seg funn knyttet til mellomledernes tanker om videre
karrieresteg. Er det noe som holder de fast der de er, og hva skal til for at de skal flytte på seg?
For å forstå mellomlederes karriereorienteringer, er det interessant å se hvordan mellomlederne
opplever sine toppledere, og hva de tenker det innebærer å være toppleder i statsforvaltningen.
Funnene fra dette kapittelet kan bidra til å forstå på karriere på en ny måte, med en forståelse
av at de ulike ledernivåene i stor grad representerer ulike jobber. Dette kan igjen være med på
å forklare mellomledernes varierende motivasjon for å ta steget videre opp i organisasjonene.
Hvordan de tenker rundt neste steg på et lavere nivå er annerledes enn når de har kommet til
mellomledernivå. Mellomledernivået et nivå hvor det er færre åpninger og muligheter oppover.
I tillegg har alderen på informantene betydning, og funnene vil også peke på at mange på dette
nivået er fagorientert.

6.1 Tanker om neste karrieresteg
For å forstå hva slags karriereorienteringer mellomlederne har, er det nødvendig å vite hva slags
mulighetsrom de har. Dersom noen i mitt utvalg ønsker å rykke oppover i virksomheten, har de
mulighet til å søke seg til topplederstillinger både innad i departementet og til andre
departementer. Dersom mellomlederne ikke ønsker seg høyere lederstillinger, er det mulig å
bevege seg til en annen avdelingsdirektørstilling, eller gjøre et flytt i en mer faglig retning. Jeg
spurte også informantene om de tror og oppfatter at kjønn har noe å si for neste karrieresteg.
Til dette var det en mann som svarte at han ikke trodde kjønn hadde noe å si for
ansettelsesprosessen lenger. Videre utdyper han: «Nei, altså gjennom min tid så har det vært
lettere for jenter å få opprykk enn for gutter.» Dette var ifølge informanten et resultat av
likestillingspolitikken, og et ønske om å jevne ut kjønnsfordelingen i ledergruppen. En annen
mellomleder uttalte også at: «I den grad kjønn har noe å si, så er det karrierefremmende å være
kvinne.» Også han forklarte dette med at ledelsen ønsket å rekruttere kvinner, for å oppnå
kjønnsbalanse i toppledergruppen:
«Jeg tror nok ledelsen syns det er litt flaut at de har en toppledergruppe med såpass lite innslag
av kvinner. Det gir et inntrykk av at her er det sånn mannekultur, gutteklubben grei kultur, og
det ønsker de ikke å ha på seg. Fordi de vet at det er ikke noen forskjell på menn og kvinners
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evne til å være ledere, eller medarbeidere. At de likevel har en gubbetung ledergruppe, er nok
ikke noe de syns er veldig sånn hyggelig. Fordi det gir liksom et inntrykk av at de lever i
steinalderen og sånt.»
Utover disse refleksjonene og fortellingene som et likestillingsprosjekt i staten, sier ikke
informantene at det er noen forskjell på menn og kvinners muligheter for opprykk til
toppledergruppen.

6.1.1 Ulike karrierepreferanser
Det er stor variasjon i måten mellomlederne svarer på spørsmålet om de er motivert for å rykke
opp til en topplederstilling. Noen uttaler at de syns det er vanskelig å si noe om, og andre sier
de aldri har sittet og planlagt karriere og er derfor usikre. To av mellomlederne sier direkte at
de ikke har noen karriereplan, og dette har de heller aldri hatt. Disse tegner i tillegg et bilde av
sin karriere som tilfeldig og drevet av andre. Men selv om de sjeldent tenker over karrieren sin,
uttaler den en at hun kanskje er motivert til å rykke oppover, mens den andre ikke har noen
ønsker om å bevege seg mot topplederstillinger.
Omtrent halvparten av mellomlederne uttaler forsiktig og noe usikkert at de ønsker å bevege
seg til en høyere lederstilling, på toppnivå. Noen av disse forteller at en ekspedisjonssjefstilling
ikke er noe de i utgangspunktet jakter på, og at de i en situasjon der de hadde fått tilbudet måtte
tenkt seg nøye om. Men underveis i samtalen gir de uttrykk for at det er en utfordring de er
nysgjerrige på og kunne tenke seg. De utelukker med andre ord ikke muligheten for at de vil
bevege seg oppover i systemet. Noen forteller at de kunne tenke seg en høyere stilling senere i
karrieren, og utdyper at de ønsker seg større faglig kompetanse først. Det er også flere som har
søkt på en topplederstilling før, og som derfor en gang har vært motivert til å rykke oppover i
virksomheten.
De resterende mellomlederne uttrykker ingen motivasjon for å skulle bevege seg til et høyere
nivå. På spørsmålet om de har motivasjon for å søke seg til neste nivå svarer en mellomleder:
«ikke i det hele tatt.» Det er altså mange ulike karriereorienteringer, og de aller fleste begrunnes
ulikt. Videre skal jeg forsøke å forklare ulikhetene ved å se på hvor i departementet
mellomlederne befinner seg og alderes deres.
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6.1.2 Differensiere med bakgrunn i nivå
Kunnskap om departementsstrukturen bidrar til å kunne forstå hvilke bevegelsesmuligheter
mellomlederne har. Måten departementsstrukturen smalner mot toppen viser seg å ha
innvirkning på mulighetsrommet og tankesettet til mellomlederne. Det var mange som syns det
var vanskelig å snakke om neste steg, og vanskelig å svare på spørsmålet om de hadde
motivasjon og lyst på noen høyere lederstillinger innad i departementet. Begrunnelsen var at
som sagt at de ikke hadde noen karriereplan, men også fordi det for øyeblikket ikke var noen
ledige toppstillinger, og at disse stillingene ikke ble skiftet så ofte. Det var for noen et urealistisk
spørsmål: «Altså da må en av de slutte da.»
Mellomlederne har fulgt et naturlig løp i departementsstrukturen, og nådd et relativt høyt nivå,
hvor det herfra er færre veier oppover i hierarkiet enn det er på deres nåværende nivå. De har
stor kunnskap om hvordan departementsstrukturen er bygd opp, og deres tanker om karriere
kan naturligvis endres i deres karriereløp. Jeg vil argumentere for at i en organisasjon som et
departement er det nødvendig å differensiere med bakgrunn i hvilket nivå de ansatte befinner
seg på. Hvordan de tenker rundt neste steg på et lavere nivå er annerledes enn når de har kommet
til mellomledernivå.
Deres variasjon i karriereorienteringer kan forklares i at i en smal departementsstruktur er det
veldig få som får tatt det neste steget. Departementene er hierarkisk organisert, med en stor
gruppe med saksbehandlere nede i organisasjonen og en liten ledergruppe på toppen. Som
avdelingsdirektører har informantene mine allerede kommet langt i karriereløpet sitt. De er på
det høyeste nivået som mellomleder, noe som også tilsier at de har kommet til det punktet i
organisasjonen hvor det smaler veldig til nivået over. Dette er noe flere av mellomlederne er
bevisste på, og som tilsynelatende er med på å påvirke deres orienteringer om karriereløp.
«Altså det smalner fort. Så det er mange av de nye som begynner som er noen år, og så ser de
at.. så er de modne for større utfordringer, så er de låst her på grunn av sånne som meg, og så
søker de seg ut til andre jobber. Det er en naturlig del av det hele.»
«Det er jo så utrolig mange flinke folk, og det er jo så utrolig få topplederstillinger, og det er
jo veldig gøy å være mellomleder. Jeg tror sånn i hverdagen til folk, så er det gjerne
mellomlederen som betyr mest.»
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En av de eldste i utvalget har hatt stillingen som avdelingsdirektør i mange år. Han forteller at
den smale strukturen kan føre til at flere saksbehandlere søker seg ut av departementet, fordi de
ikke blir utfordret nok i sin stilling, og fordi hans selv og andre avdelingsdirektører stenger
veien for deres karriereløp. En av kvinnene er blant de yngste, og peker også på det manglende
samsvaret mellom antall dyktige og modne mellomledere og antall topplederstillinger.
Mellomlederne er klar over at det er begrenset med stillinger på stillingsnivået over, og at det
er stor konkurranse om plassen.

6.1.3 Alder og karriere
Mellomledernes ulike karriereorienteringer kan også forstås i lys av alder. For å forstå hvordan
mellomlederne i mitt utvalg snakker om deres posisjon og videre karriereplaner, er det
nødvendig å vite hvor de er i karrieren. På grunn av varierende alder på mellomlederne i min
studie, er det for noen i mitt utvalg være «for sent» å skulle gå videre i karrieren, mens andre
tenker at et karrieresteg kan gjøres om en stund. Det er flere av de eldre mellomlederne som
heller uttaler et ønske om å gå over til en stilling som innebærer mindre ledelse og mer fag:
«Når du kommer i en gitt alder og har vært leder i 20 år på et nivå som jeg har vært da, så
tenker du kanskje at neste steg kanskje ikke blir oppover i systemet, men kanskje mer faglig.»
En yngre kvinne fortelleren en annen historie om alder og karriere. Forventninger om og
tendensen til at en viss type alder foretrekkes, preger hva mellomlederne tenker om deres
posisjon, og deres karriereløp. Hun har opplevd at eldre arbeidstakere ikke blir foretrukket, og
sier selv at dersom hun er interessert i å ta et skritt videre opp, bør hun gjøre det nå:
«Hvis jeg er interessert i å ta et skritt opp i karriere, så bør jeg tenke at jeg bør gjøre det nå.
Jeg tror det kan være at de foretrekker en som er rundt 40 fremfor en som er yngre, du trenger
jo folk med mye erfaring i den type stillinger. Det er noe med dømmekraft, risikovurderinger,
det er liksom noen sånne ting man blir litt bedre på når man har mer erfaring. Samtidig er de
kanskje redde for at hvis du blir enda eldre at du kanskje blir litt mindre energisk og at du
kanskje rett og slett er litt senere i karriereløpet ditt at for dem er det bedre investering og
plukke opp noen som er tidligere i karrieren enn på slutten. Men dette er spekulasjoner fra min
side.»
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Sitatet er fra en av de yngste i utvalget, men hun er likevel bekymret for at hennes sjanser for
videre karriere minker dersom hun venter lenge med å søke seg videre. Hun sier at med tanke
på hennes alder var det viktig å tenke på karriere nå og at det ville være enklere for henne å
gjøre eventuelle steg oppover nå enn hvis hun ventet noen år. Dette er noe som går igjen i de
aller fleste samtalene med mellomlederne, hvor de eldste som sagt heller uttaler en karriereplan
som innebærer å ta et faglig steg, tilbake.

6.2 Orienteringer mot fag eller ledelse?
Deres motivasjon for å ta steget opp til neste ledernivå var varierende. Hvordan begrunner
mellomlederne sitt ønske om å rykke oppover i departementet, eller bli på nåværende ledernivå?
Et interessant funn er at de faktorene som trekkes frem som motivasjonsfaktorer for de som
ønsker en toppstilling, kan være det som avskrekker andre fra å søke seg videre oppover i
departementet. Videre følger elementer ved jobben som både er push og pull faktorer for
mellomledernes karriereorienteringer.

6.2.1 Faglighet
En mellomleder som har søkt på en høyere lederstilling tidligere, gjorde dette for å kunne ha
ansvar for hele saksområdet i avdelingen. For han var den faglige delen av topplederjobben
viktig, selv om det ikke betyr nærhet til faget, så ønsket han å ha ansvaret for et større fagfelt.
Selv om det å få et større fagfelt å jobbe med for noen er en stor motivasjon for å ta et nytt
karrieresteg, er det samtidig mangelen på nærhet til det faglige som hindrer flere til å søke seg
videre. Dette er det noen som påpeker: «Jeg liker mye bedre å gå inn i sakene og ha mye bedre
kontroll på sakene, og det kan jeg gjøre på det nivået jeg er på nå»
I forlengelse med at de mister nærheten til det faglige, peker flere på det i tillegg fører til at de
vil være en mindre del av hverdagen til medarbeiderne sine. En mellomleder uttaler at det vil
være en sammenheng mellom avstand til det faglige arbeidet og avstand til medarbeidere: «Nå
er jeg jo ganske nært på medarbeiderne mine, så jeg er ordentlig med på den faglige utviklingen
da.» Som toppleder vil lederjobben utvides, og de vil ikke lenger ha mulighet til å jobbe tett
med medarbeidere om det faglige arbeidet. Dette blir uttalt som noe negativt av flere i utvalget,
og som noe de ville savne ved arbeidshverdagen.
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Selv om de fleste forstår rollen som toppleder som distansert fra medarbeiderne sine, tolker en
mannlig mellomleder rollen annerledes. I stedet for å se på toppledere som kun ledere for
mellomledere, mener han det også innebærer å være ledere for alle de ansatte i avdelingen. Han
kunne tenke seg å jobbe på nivået over nettopp for å ha mulighet til å jobbe med enda flere
mennesker, og få enda flere til å trives på jobb. For han fremstår omsorgsdelen av ledelsen som
veldig viktig, og mener at arbeidsmengden ville vært uforandret. Han tror selv at han ikke ville
jobbet så mye mer, men mener heller at det innebærer en litt annen type ansvar: «Men det ville
vært mer kontakt med toppledelsen og mer ledermøter og den type ting. Men det har jeg ofte
gjort som vikar før, så jeg ser ikke store endringer i hverdagen hvis det skulle skje.»
Det er også av betydning for motivasjon for neste karrieresteg om topplederjobben er innad i
departementet eller i et annet departement. At dette skillet trekkes opp, underbygger at man
som toppleder ikke bare kan være god i ledelse, men at den faglige kompetansen og tryggheten
er vel så viktig: «Det virker veldig skummelt hvis man også må lære fagfeltet, sånn at man ikke
er trygg og har utviklet en god intuisjon, for det tar jo litt tid.»

6.2.2 Strategi
Rollen som toppleder anses av flere informanter som strategisk. Enkelte mellomledere
begrunnet sin motivasjon for å bevege seg til neste ledernivå med muligheten det gav til å være
en del av ledergruppen og å være med der det skjer. Denne type motivasjon handler om at de
blir mer sentrale i avgjørelser og diskusjoner, og får være nærmere den politiske toppen.
Flertallet av utvalget mitt påpeker dette som den største drivkraften og motivasjonen for å
eventuelt ta på seg en høyere lederstilling. Det å komme i kontakt med den politiske ledelsen,
få større innflytelse og ha større påvirkningskraft kommer tydelig frem som motivasjonskilder.
Rollen på nivået over mellomlederne krever større grad av organisering enn på
mellomledernivå, og noen ser for seg en arbeidshverdag preget av mye mer møtevirksomhet,
og et arbeidet som i større grad er på det strategiske nivået. Flere tegner et bilde av at
lederjobben på nivået over består av å være i møter hele dagen, administrere lister og holde
taler. Disse trekker frem elementet ved å måtte være en synlig og sentral leder som noe negativt.
«Jeg er ikke så interessert i HR og sånt, kjenner jeg.»
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«Altså hvis jeg tar et skritt opp fra der jeg er nå, så må jeg ta stilling til de vanskelige.. virkelig
vanskelige personalsakene som kan oppstå for eksempel. Det er ikke noe morsomt.»
«Men neste trinn hadde jeg ikke hatt så veldig lyst på, for da blir du kanskje litt mindre operativ,
og i fagspørsmål, så kan du bli mer sånn personal, organisering, takk for maten taler og sånt.»
«Nå er jeg jo ganske nært på medarbeiderne mine, så jeg er ordentlig med på den faglige
utviklingen da. Jeg er ikke bare inne og administrerer julelister og er med på strategiarbeid og
sånt.»
«Hvis jeg hadde vært leder for avdelingen, så hadde jeg måttet operere på et helt annet nivå,
og med en mye bredere base, saksfelt. (..) jeg syns ikke det frister i det hele tatt, å håndtere det
store komplekset uten å kunne gå liksom dypt inn i det.»
Selv om rollen som toppleder beskrives som strategisk av flere mellomledere, hvor nærhet til
både fag og medarbeidere svekkes, tegnes ikke bildet av hvordan det er å være leder på nivået
over utelukkende som organisatorisk, hvor alt det faglige forsvinner. Da mellomlederne fikk
spørsmål om å beskrive toppledergruppen svarte over halvparten at de var faglig dyktige, og
bidro med en faglig trygghet til avdelingen. Det er ikke det faglige som forsvinner, men
tilnærmingen til det faglige endres. Å være toppleder krever å håndtere et bredt faglig felt og
ha god oversikt. Det er heller dybden og nærheten til det faglige som forsvinner i en
topplederjobb. På grunn av at topplederjobben innebærer å ha kontroll på et utrolig bredt felt,
fremstilles også rollen som krevende. Kontrollspennet vil være mye større på nivået over, og
flere mener at det er en oppgave de enten ikke ønsker, eller ikke er klar for helt enda.

6.2.3 Fleksibilitet
En av de store fordelene ved å være mellomleder i staten er ifølge flere av informantene den
fleksibiliteten de har. At de i relativt stor grad kan jobbe hjemmefra utenom kjernetiden de er
tilgjengelige på kontoret. Flere peker på kravet til tilstedeværelse og mindre fleksibilitet som et
avskrekkende element av det å være leder på nivået over. De antar at en toppleder er mer bundet:
«Den største forskjellen er at du får et bredere felt, som ekspedisjonssjef da får du mye økonomi,
budsjettarbeid og slike ting da i tillegg. Og det er spennende å få et bredere felt, men du blir
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veldig mye mer bundet og det krever mer tilstedeværelse og.. særlig det med tilstedeværelse da,
på det nivået.»
«Så er det også sånn at den fleksibiliteten jeg har nå, med å være borte og sånn, den er vesentlig
mindre på nivået over.»
«Det krever enda mer enn i dag. Mer arbeid, mer ansvar, mer innslag av vanskelige situasjoner.
Det er enda mer livsstil da, enn det er jobb»
Disse tre intervjuutdragene tenderer til en antagelse om at det kan være vanskeligere å
kombinere jobb og familie på et høyere nivå, med mindre grad av fleksibilitet og høyere krav
til tilstedeværelse og arbeidsmengde. For de informantene som allerede syns de har en stor
arbeidsmengde, var tanken på å øke kravet til arbeidsmengde og tilstedeværelse naturligvis ikke
motiverende og ønskelig. En påpeker også at det i større grad blir enn livsstil, med krevede
oppgaver som tar mye energi.
Fortellingene til mellomlederne viser at noen ønsker seg videre i karrieren, mens andre ikke
gjør det. Det er stor variasjon i motivasjon og karriereorienteringer. Det er mange som ikke har
tydelig karriereplaner, og som ikke forholder seg aktivt til deres egen karriereutvikling, verken
om et steg oppover, eller i en annen retning i staten. Det er likevel omtrent halvparten som
mener de kunne væt interessert i en høyere toppstilling, enten om en stund, eller nå.
For andre mellomledere var det ikke så viktig at det neste steg var en høyere stilling. «Det er
ikke så viktig i og for seg det at det er en høyere stilling, det som er veldig viktig er at det er
tilstrekkelig med utfordringer i stillingen.» En annen mellomleder uttaler omtrent det samme:
«Jeg er litt usikker på om jeg er interessert i å ta et skritt opp i karriere. Fordi jeg trives så
godt å det nivået jeg er nå. Det er jo helt fint å fortsette som seksjonsleder så lenge jeg får gjøre
litt sånn nye gøye ting.» Det var altså viktigere å ha nye og utfordrende arbeidsoppgaver, enn å
inneha en høyere stilling. Her synliggjøres et skille mellom de som har lineære
karriereambisjoner, og de som ønsker seg faglige arbeidsoppgaver.
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6.2.4 Lønn
Lønn kan også være med på å forklare ulike karriereorienteringer. Jeg spurte samtlige om lønn
hadde noe å si for deres karriereplaner. Svarene jeg fikk varierte mellom at det ikke hadde noe
å si, til at det har litt å si. Noen mente det hadde vært en drivkraft før, og at det å få en lederjobb
var en måte å få høyere lønn på. Flere besvarte spørsmålet ved å påpeke at de ikke ønsket å
tjene noe mindre, men at det heller var søken etter spennende jobber som var drivkraften i deres
karriereløp: «Når jeg bytter jobb eller søken en annen jobb, så er det ikke primært for å få
høyere lønn. Det må være for å få nye og enda mer spennende utfordringer.»
En mann uttaler et ønske om å ta et faglig karrieresteg på et senere tidspunkt. Han er en faglig
orientert ansatt, og verdsetter det å kunne jobbe med produksjonen, og kunne gjøre det uten å
ha personalansvar. I tillegg forteller han at trolig ville unngått å gå ned i lønn selv om hadde
gått fra mellomleder til saksbehandler, og ser kanskje nettopp derfor på det som en mulighet og
noe som kan være aktuelt for han senere. I likhet med denne mannen, uttaler også en annen
mellomleder at lønn påvirker valgene han tar til en viss grad.
Denne mannen har jobbet seg oppover i systemet, og fått gode tilbakemeldinger og en god
lønnsvekst i løpet av sin karriere i staten. Han sier at lønnen er en drivkraft det også, for å
eventuelt søke seg videre. Samtidig sliter han med å nå topplederjobben i sitt nåværende
departement, noe han har prøvd flere ganger. For han er det en mulighet å søke seg til
tilsvarende stillinger i andre departementer, men i denne vurderingen kommer lønnen inn som
et viktig element. Han sier at det vil være veldig vanskelig å få en tilsvarende lønn som
mellomleder andre steder, og må altså opp et hakk for å få høyere lønn. Fordi han har søkt
topplederstillinger før, uten å ha fått de, føler han seg også litt innelåst. For å beholde lønnen,
ser han ikke at han har så mange muligheter. Han sier at han heller vil beholde den lønnen og
jobben han trives med, enn å gå ned i lønn og oppleve noe nytt og spennende. Det fremkommer
ikke at status og penger er noe som trekker informantene mot topplederjobbene. Dette kan
selvfølgelig skyldes at ønsket om høyere lønn fremtrer som mindre legitime motiver. En kan
også hevde at dersom dette hadde vært sentrale motiver, så er det sannsynlig at informantene
hadde valgt et å jobbe i annet enn statlig sektor.
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6.3 De ulike ledernivåene representerer ulike jobber
Med utgangspunkt i mellomledernes begrunnelse av motivasjon for lederjobben synliggjorde
de et interessant funn knyttet til de ulike ledernivåene. Uttalelsene om hvordan de oppfatter og
opplever mellomlederrollen kontra hva de mener det innebærer å være topplederroller, viser til
ganske ulike roller og arbeidsoppgaver. Mens nærhet til produksjon og medarbeidere trekkes
frem som en stor og viktig del av mellomlederrollen, blir det strategiske, organisatoriske og det
store faglige feltet trukket frem som elementer toppledere må håndtere.
En av mennene oppsummerer godt hva han og mange andre i utvalget tenker det innebærer å
være ekspedisjonssjef: «Går du et nivå over meg, enten du er ekspedisjonssjef eller tilsvarende
virksomhet må du påregne at alt du gjør er å gå i møte, du mister den kontakten med det
faglige.» Han og flere av informantene påpeker at ekspedisjonssjefer har mindre kontakt med
det faglige arbeidet. Toppledere må i større grad håndtere et bredere fagfelt, og ansvarsområdet
blir vesentlig større: «Kontrollspennet blir så stort. Du må liksom være endre bedre til å løfte
blikket, se helhet og til å være der oppe.»
For å være toppleder gir mellomlederne uttrykk for at du ikke bare kan ha gode lederegenskaper,
men du må også ha en faglig kompetanse og bidra med en faglig trygghet: «Den faglige delen
av lederjobben er ganske tung i departementene, altså du kan ikke liksom bare gå rundt å være
leder her.» Mellomlederne beskriver nivået over både som en rolle som er distansert fra faget,
og samtidig en rolle som krever stor faglig kompetanse. Disse utsagnene og fortellingene kan
tyde på en inkonsistens. De beskriver topplederen som en fagperson, men ønsker ikke å jobbe
på det nivået på grunn av avstand til faget og produksjonen. I stedet for inkonsistens kan
mellomledernes fortellingen tolkes som deres forståelse av at ledernivåene representerer ulike
type jobber. Det kan også tyde på at mellomlederne har en faglig fundert respekt for topplederne
sine, hvor utsagnene kan tolkes som at topplederne har bruk for et faglig skjønn, ikke
nødvendigvis at de jobber direkte faglig. Det er mulig å tolke det slik at topplederne må ha en
type faglig kompetanse i tillegg til det faglige skjønnet.
Den faglige kompetansen er også annerledes på ledernivået over mellomlederne. Fortellingene
fra mellomlederne kan tyde på at de ulike ledernivåene representerer ulike jobber. Ved å jobbe
ett nivå over, vil tilnærmingen til det faglige feltet være en helt annen, noe som blir vurdert
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ulikt av mellomlederne i mitt utvalg. Denne tolkningen begrunnes av flere informanter, som
forklarer mangelen på motivasjon for toppjobben med at de har kunnskap om at det innebærer
helt andre arbeidsoppgaver, og at det krever en annen type ledelse og faglighet å være på
toppledernivå.
Nettopp fordi mange av mellomlederne har et stort faglig fokus i deres nåværende jobb, og en
motivasjon for å ha nærhet til produksjonen i departementene, er det ikke alle som har et
karrierefokus som retter seg oppover i departementene. Spesielt de eldre mellomlederne kan
heller tenke seg å ta et faglig steg i departementet, men får følge også fra en yngre mellomleder.
Mange er interessert i en faglig stilling, og utvikling som en fagperson.
På bakgrunn av mine funn vil jeg tilføre en forståelse for at det er nødvendig å se hvor i
organisasjonen mellomlederne befinner seg, hva stillingene på neste nivå innebærer av både
arbeidsmengde og arbeidsoppgaver, og at vurderingen mellom fag og ledelse ikke nødvendigvis
fører de lenger oppover i systemet. Det er også interessant å se hva slags lederegenskaper som
kreves og ønskes på de ulike nivåene, hvor jeg har antydet at den omsorgsfulle lederstilen er
mer attraktiv på mellomledernivå enn på stillingsnivået over.
Det er nødvendig å se på de stegene som allerede er tatt, der nærhet til faget har blitt ivaretatt
på alle nivåer, og kunne forstå at mellomledernivået og toppledernivået består av flere ulikheter
enn de nivåene de allerede har tatt.
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7 Diskusjon
I dette kapitlet skal funnene fra de allerede presenterte analysekapitlene diskuteres i lys av det
teoretiske rammeverket. I analysen har jeg undersøkt hvordan vi kan forstå mellomlederes
karriereløp i staten, ved å studere karriere i et prosessperspektiv. Dette har jeg gjort ved å se på
informantenes vei til mellomlederrollen, deres opplevelse av mellomlederrollen, og hvordan
dette påvirker deres orienteringer til karriere og karriereplaner. Jeg skal i denne diskusjonen
argumentere for at vi kan forstå mellomlederes karriereløp på ulike måter. I tillegg skal jeg
diskutere hvordan informantenes fortellinger om karriere kan bidra til å forstå vilkårene for
kjønnsbalanse i staten. Den overordnede problemstillingen har vært: Hvordan forstå
mellomlederes karriereløp i staten, og hvordan kan disse mønstrene bidra til å forstå vilkår for
kjønnsbalanse?
Aller først skal jeg oppsummere hovedfunn fra studien, og diskutere hva slags implikasjoner
disse hovedfunnene har for hvordan man forstår og studerer karriereorienteringer i staten. Mine
funn har konsekvenser for teoretiske forklaringer på stabilitet i kjønn og ledelse.

7.1 Hovedfunn
Hva slags bilde tegner informantene av sitt karriereløp i staten? Informantene har ulike
opplevelser av tidligere karrieresteg, hvor omtrent halvparten ble anmodet om å søke seg til
mellomlederrollen, mens den andre halvparten søkte uten å bli oppfordret til det. Mens noen
beskriver tidligere karrieresteg som «tilfeldig», føler andre at steget var «forventet» og «på
tide». Gjensidige forventinger fra arbeidsgiver og arbeidstaker har ført noen videre i karrieren,
mens andre har selv oppsøkt nye utfordringer og en ny balanse mellom fag og ledelse. Alle
informantenes karriereløp innad i departementsstrukturen innebærer en gradvis overgang fra
fag til ledelse, et skille som er av stor betydning når fremtidige karrieresteg vurderes.
Opplevelsen av mellomlederrollen ble fortalt på forskjellige måter, og informantene viste til
ulike arbeidsstrategier. Dette innebærer individuelle variasjoner i opplevelse av arbeidstid og
fleksibilitet og vurderingen av balansen mellom ledelse og fag. I denne vurderingen fremhevet
flertallet den faglige delen av mellomrollen som spesielt viktig, og begrunnet dette med et stort
samfunnsengasjement, faglig interesse og et ønske om å kunne gå grundig inn i arbeidet med
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faget. At tilnærmingen til det faglige innebar stor nærhet og kontakt til medarbeidere ble høyt
verdsatt. Likevel fremstod kombinasjonen av ledelse og fag som en stor og viktig del av
arbeidshverdagen. Muligheten for å være en del av ledergruppen og sentral i politiske
diskusjoner, var høyt verdsatt. Under vurdering av mellomlederrollen synliggjorde
informantene også en endring av opplevde tidsnormer, som kan knyttes til større grad av
fleksibilitet, og en mulighet til å styre arbeidsmengden til en viss grad. En nyansering av den
androgyne lederrollen er også et viktig og interessant funn, hvor informantene tydeliggjorde et
avkjønnet lederideal. Dette betyr (kom til uttrykk ved) at kjønnstermer ikke inngår i måten
mellomlederne snakker om ledelse og lederidealer. Fra å snakke om den androgyne lederen
med både mannlige og kvinnelig egenskaper, ønsker ikke mellomlederne å knytte kjønn til ulike
ledertyper. Dette kan ha sammenheng med at informantene har både mannlige og kvinnelige
ledere over seg, som er med på å synliggjøre at det ikke nødvendigvis er kjønn som har
betydning for hvordan de leder, men at personlige egenskaper uavhengig av kjønn bidrar til
ulike lederstiler.
Et annet hovedfunn handler om ledernes tanker om videre karriere, hvor utvalget (igjen) viste
betydelige variasjoner. Noen uttalte motivasjon for å søke seg til en høyere lederstilling i staten,
mens andre var mer interessert i å ta et mer faglig karrieresteg. I de ulike karriereorienteringene
ble det tydelig at ikke alle i utvalget har lineære karriereambisjoner, hvor målet er å rykke opp
til en høyere lederstilling. Balansen mellom fag og ledelse har ulike konsekvenser for
mellomlederne, men hvor flere ikke ønsket noen utvidelse av ledelsesrollen. I forlengelsen av
forholdet mellom fag og ledelse kom det tydelig frem at arbeidet organiseres på ulike måter på
de ulike stillingsnivåene i staten. Å være mellomleder innebærer en annen tilnærming til fag og
ledelse, enn på toppledernivå.

7.2 Tidligere forklaringer på kjønnsbalanse
Hva slags implikasjoner har disse hovedfunnene for hvordan man forstår og studerer
karriereorienteringer i staten? I teorikapittelet presenterte jeg forklaringer som tidligere er brukt
til å forklare kjønnsskjevhet i arbeidslivet. Jeg poengterte også at disse forklaringene i stor grad
var presentert for å kunne forklare stabilitet. Hvordan står tidligere forklaringer seg i et
endringsperspektiv? Mitt materiale viser at det er grunn til å stille spørsmål ved enkelte av disse
forklaringene, og at det er nødvendig med et nyansert bilde av karriereløp i staten. Videre følger
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en diskusjon av forklaringer som ofte trekkes frem i forskningen som «skurker» til stabilitet i
arbeidslivet.

7.2.1 Reproduksjon av en mannsdominert ledergruppe?
Tidligere studier av rekruttering i staten (Storvik, 1999) har ofte fokusert på hvordan
rekrutteringsprosesser påvirker kvinners karrieremuligheter. Storvik fant blant annet at kvinner
sjeldnere enn menn ble oppfordret til å søke lederstillinger, og at menn oftere enn kvinner ble
prioritert i ansettelsesprosesser. På grunn av et lite utvalg, kan ikke mine funn si noe om hvilke
mønstre for rekruttering som eksisterer i dag. Jeg kan likevel gi et eksempel og et innblikk i
hvordan utvalget mitt opplever rekrutteringsprosessene: Både kvinner og menn søker
uoppfordret, og både kvinner og menn blir anbefalt til å søke nye og høyere stillinger (se
analysekapittel 1). Storvik (2006) stilte også spørsmål om det kunne være slik at kvinner oftere
får negative svar på forespørsler. I mitt utvalg var det to mellomledere som tidligere hadde søkt
på en topplederstilling, men fått avslag. Dette var to menn. Funnet kan på en måte gi grunnlag
for å avkrefte teorien om at kvinner oftere får negative svar på forespørsler. Men funnet kan
like gjerne underbygge at menn, oftere enn kvinner, søker topplederjobber uoppfordret, fordi
ingen kvinner i mitt utvalg har søkt på topplederstillinger.
Informantene forteller at de opplever at staten preges av en relativt høy forekomst av intern
rekruttering. Intern rekruttering blir i litteraturen ofte knyttet sammen med homososial
reproduksjon - likhetens reproduksjon (Kanter, 1977). Om denne tendensen preger
rekrutteringen av mellomlederne har jeg lite grunnlag for å si noe om, men jeg vil likevel
diskutere et spesielt funn. I andre analysekapittel beskrev jeg en mellomleder som opplevde at
han ikke ble prioritert i ansettelser til topplederjobber, på grunn av sin omsorgsfulle lederstil.
Samtidig beskriver han sin toppledergruppe som annerledes enn seg selv. En mulig tolkning av
dette funnet kan være at han ikke blir ansatt fordi han er så ulik sin toppledergruppe. De som
sitter med beslutningsmakt i rekrutteringen velger heller en person som er lik dem selv, noe
som kan være årsak til at den omsorgsfulle mellomlederen stadig får avslag. Selv om andre
forklaringer også kan være aktuelle, kan dette funnet faktisk tyde på homososial reproduksjon.
Når homososial reproduksjon tidligere ble forklart som en tendens til at kvinner ble hindret i å
nå toppen, fordi menn prioriterte menn, kan mine funn fungere som et eksempel på at tendensen
til likhetens reproduksjon kanskje fortsatt forekommer, men at det nå er slik at dette gjelder for
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begge kjønn. På grunn av nyanseringen av det androgyne, kan det virke som at det er personlige
egenskaper som blir anerkjent og vektlagt i ansettelsesprosesser, fremfor kjønn.
Informantene forteller om forutgående prosesser knyttet til rekruttering, som at personer
anbefales eller frarådes å søke, potensielle søkere kommer med forespørsler om egne sjanser
og forventinger og rykter florerer. Disse prosessene påvirker hvem som søker, og hva
mellomlederne tenker om neste karrieresteg. Men selv om informantene forteller at det
forekommer intern rekruttering og forutgående prosesser, kommer det ikke til uttrykk at
prosessene hindrer kvinner i å nå topplederjobbene. Dette kan ha sammenheng med at
rekrutteringspoolen består av omtrent like mange kvinner som menn, i tillegg til at
ledelsesidealet beskrives som avkjønnet. Arbeidsgiver kan derfor verdsette mange ulike
egenskaper, som begge kjønn innehar. Forestillingen om at rekrutteringsprosesser bidrar til
reproduksjon av en mannsdominert ledergruppe, kan på grunnlag av mine funn ikke bekreftes.

7.2.2 Familieforpliktelser
En vanlig forestilling om kvinner, ledelse og karriere, er at kvinner prioriterer familie fremfor
jobb og karriere. Kvinners ansvar for familieliv og omsorgsarbeid er ofte større enn menns, og
ofte får hennes karriere «vikeplikt» for hans karriere. Det finnes flere studier som viser store
forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder partneres yrkesmønster. Langt flere
kvinnelige ledere oppgir at de har en partner som jobber fulltid eller «mertid», som betyr at
flere kvinner enn menn som befinner seg i et press mellom familieliv og karriere (Halrynjo,
2015). Min studie presenterer andre funn, som viser at flere mannlige enn kvinnelige
mellomledere (som har barn) oppgir at de har en partner som jobber mer enn dem selv. Flere
menn enn kvinner gir uttrykk for at de har en slags «vikeplikt» for sin partner. Personene som
ikke direkte uttaler at de har vikeplikt, men som oppgir at de jobber mindre enn partneren sin,
har riktignok oppnådd en stilling som mellomleder i staten. Omfanget av denne vikeplikten kan
derfor diskuteres. Tendensen til at flere menn enn kvinner viker for partneres karriere er likevel
et interessant funn. Samtidig kom det frem at de mennene som uttaler at de bruker mer tid til
familie- og omsorgsarbeid har koner som stort sett jobber i privat sektor. Privat sektor har ofte
dårligere vilkår for familie- og arbeidstilpasning. Fars vikeplikt kan bety flere ting, men det kan
virke som at den i familien som lettest kan tilpasse sin arbeidshverdag med familielivet, gjør
denne tilpasningen.

71

Økningen i kvinners utdanningsnivå, andelen yrkesaktive kvinner og andelen kvinnelige ledere
vitner om utvikling i retning av et mer likestilt arbeidsliv. Flere og flere familier i Norge er
tokarrierefamilier. Denne utvikling tvinger frem nye og mer fleksible tilpasninger mellom
familieliv/hverdagsliv og arbeidsliv. Et viktig funn i min studie er en uttalt opplevelse av at
deres arbeidshverdag preges av en stor grad av fleksibilitet. Denne fleksibiliteten virker som en
viktig faktor for at familielivet kan kombineres med karriere, uten at enten mor eller far må vike
med sin egen karriereutvikling. Tokarrierefamilien fremstår som et stadig mer vanlig fenomen
i det moderne samfunn, og kan også forstås som en grunn til at flere deler av arbeidsmarkedet
krever fleksibilitet (Kvande & Rasmussen, 1993, s. 117).
Mine funn gir ikke grunnlag for å parkere familieforpliktelse som en forklaringsfaktor, men
de viser at det er nødvendig med nyansering av forståelsen av karriere og familie. Mot en
forestilling om at kvinner i større grad enn menn velger familie og på den måten velger bort
karriere, tyder mine funn på at det finnes mer variasjon i kjønnsmønstrene. Familien synes
ikke å begrense kvinners ambisjoner mer enn hva tilfellet er for menn.

7.2.3 Kjønnsstereotyper
I litteraturen trekkes begrensende kjønnsstereotyper frem som en forklaring på kjønnsskjevhet
på arbeidsmarkedet. De handler om at ofte ubevisste forestillinger om hvordan menn og kvinner
typisk er, bidrar til å opprettholde kjønnsskjevheter. Funnene fra andre analysekapittel viser at
mellomlederne ikke knytter lederegenskaper til kjønn. De opplever heller ikke at ulikheter
mellom dem selv og andre mellomledere er knyttet til kjønn.
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organisasjonsstrukturen (1977) og i hvilket arbeidsmiljø de er plassert i. Fordelingen av kvinner
og menn i et arbeidsmiljø har betydning for hvordan individer vurderes, hvor kvinner i
mindretall blir representant for sitt kjønn og tilskrevet kjønnsstereotypiske egenskaper. I
tilfeller hvor kvinner og menn befinner seg i et mer kjønnsbalansert arbeidsmiljø vil de i større
grad vurderes ut i fra sine individuelle egenskaper. Denne teorien kan underbygges med min
resultater, som viser at det kjønnsbalanserte mellomledersjiktet preges av mennesker som
vurderes ut fra personlige egenskaper, og hvor mellomledere uttaler at kjønn ikke er en faktor
som kan knyttes til lederegenskaper eller resultater.
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Kjønnsstereotyper kan handle om at mødre ikke verdsettes i arbeidslivet, fordi de ønsker å
prioritere familien. Under en samtale forteller en informant hva han tenker om kvinner som
mødre. Selv om han så at mødre prioriterer familien, mente han samtidig at det ikke er noen
som er så effektive og motiverte som mødre. Videre uttalte han at de var effektive og
strukturerte når de er på jobb, for å kunne ha tid til å være med familien etter jobb.
På grunn av et lite utvalg har jeg ikke dekning for å forkaste disse forklaringene som tidligere
har blitt brukt til å forklare kjønnsskjevhet. Jeg mener mine funn gir grunnlag for å stille
spørsmål ved hvordan vi forstår sammenhengen mellom kjønn og karriere.

7.3 Ulike karriereorienteringer
Det er flere mulige tolkninger av mellomledernes uttrykte karriereplaner og ambisjoner, hvor
noen ønsker seg videre, mens andre ikke har det samme ønsket. Med bakgrunn i min funn
argumenterer jeg for tre mulige tolkninger av informantenes orienteringer om veien videre. For
det første kan det forstås som at noen ønsker topplederjobber om en stund, men at de vil være
på mellomledernivået en tid til. For det andre kan det si noe om at noen har «gitt opp», etter
flere mislykkede forsøk på å nå ledernivået over. For det tredje kan det forstås som at de har
tilpasset seg nivået de befinner seg på nå.

Om litt
Første orientering handler om at kan det være noen som ønsker å ta neste steg i karrieren om
en stund. Flere uttaler at de ønsker lenger erfaring på mellomledernivå og innad i departementet,
før de beveger seg videre. Selv om det var en del av utvalget som ikke uttrykte en sterk og
tydelig motivasjon for å søke seg til en høyere lederstilling, var de samtidig åpne for at det
kunne være aktuelt senere. Dette handler om flere ting. For det første betyr det at mellomlederne
vil opparbeidde seg en faglig trygghet før de beveger seg oppover i systemet. Det brede spennet
i arbeidsoppgaver en toppleder må håndtere blir poengtert av flere informanter, og fører til at
enkelte mellomledere ikke føler seg faglig sterke nok enda.
De definerte karriereløpene i staten som ble beskrevet tidligere (se analysekapittel 1) kan videre
forklare hvorfor noen ønsker å vente litt med å søke seg oppover. Samtidig som funnene fra
denne studien kan tyde på at det eksisterer definerte karriereløp som beveger seg oppover i
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systemet, er det også mulig at det eksisterer forventinger om når disse stillingsbyttene skal skje.
En mellomleder som ganske nylig begynte i departementet mener at det er for tidlig for henne
å søke seg videre allerede. Selv om noe av det handlet om at hun ville opparbeide seg større
faglig kunnskap, påpekte hun også at hun ikke ville bli sjefen til sin kollegaer. Dette kan tyde
på at det ville vært unaturlig å bevege seg til nivået over på dette tidspunktet.
Denne type karriereorientering kan også handle om at på grunn av at rekrutteringsprosessene
ofte blir preget av interne prosesser, ønsker enkelte å vente på å bli anbefalt til å søke videre
fremfor å gjøre dette uoppfordret. De lar heller arbeidsgiver «dra» dem videre i karrieren
dersom de er ønsket, fremfor å stikke hodet frem selv og søke uten oppfordring.

Gitt opp?
En annen karriereorientering handler om at enkelte har gitt opp å bevege seg videre til
toppledernivå. Selv om de tidligere i karrieren har hatt dette ønsket, har de på nåværende
tidspunkt lagt fra seg denne karriereplanen. Dette kan være forårsaket av ulike grunner. Det
tydeligste eksemplet på å ha gitt opp karrieren, er en mellomleder som i flere tilfeller har forsøkt
å rykke opp til neste stillingsnivå, uten hell. Denne informanten har gitt opp å søke på neste
ledernivå, fordi han opplever å ikke få tilbud når han har søkt. Han uttrykker en slags ro og
tilfredsstillelse ved å skulle bli på nivået som mellomleder. I disse tilfellene kan det tyde på at
informanten har reorientert seg på nivået som mellomleder, og nå uttaler at han er fornøyd med
det.
At noen har gitt opp muligheten til å nå nivået over, kan videre ha sammenheng med deres
kunnskap om både departementsstruktur og rekrutteringsprosesser. Mellomledernivået anses
som «rekrutteringspool» for toppstillinger. Det er en sammensatt og stor rekrutteringspool, som
konkurrerer om få antall toppstillinger. Informantene er klar over at det er en diskrepans mellom
antall mellomledere og antall toppstillinger, og forstår at det er stor konkurranse om
topplederjobbene. Dette påvirker mellomledernes tanker og ambisjoner for videre karriere. At
flere mellomledere uttaler at de tidligere har vært motiverte for å nå topplederstillinger, men at
de ikke lenger har dette ønsket, kan forstås i lys av at sjansene for å rykke høyere opp i hierarkiet
stadig blir mindre i takt med at de beveger seg oppover i systemet. Fra deres nåværende nivå er
konkurransen større enn den tidligere har vært, da de befant seg lenger ned i
departementsstrukturen.
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Et annet interessant funn er at selv om noen mellomledere uttaler at de ikke ønsker å bevege
seg lenger opp i departementet, forteller de likevel at dersom de hadde blitt anmodet om å søke,
så kunne de vurdert det. Jeg får inntrykk av at de informantene dette gjelder indirekte forteller
at de er interessert og i det minste nysgjerrige, på lederstillinger, men at de har selv gitt opp å
søke. Kun dersom de hadde blitt anbefalt å søke var dette noe de ville vurdert. Dette har klar
sammenheng med tendensen til stor grad av intern rekruttering, hvor det er mulig at flere venter
på å bli anbefalt, og ikke vil søke uoppfordret. På samme måte som forrige karriereorientering,
kan også denne måten å forstå karriere på, forklares med at rekrutteringsprosessene ofte blir
preget av interne rekrutteringsprosesser. Jeg velger derfor å definere karriereorienteringen som
«gitt opp?» med spørsmåltegn bak, nettopp for å fange opp det usikre elementet, at de kanskje
ikke har gitt opp helt enda.

Vil ikke – har tilpasset seg nivået
Den tredje karriereorienteringen er blant dem som ikke vil videre opp i systemet. De har ingen
motivasjon til å søke seg oppover i departementet, men uttrykker heller at de er godt fornøyd
på sitt nivå. Begrunnelsen går på at de har tilpasset seg nivået sitt, på flere måter.
For det første handler det om deres forhold til faget. Deres mangel på motivasjon for å søke seg
til en topplederjobb kan begrunnes med at mellomlederne verdsetter å jobbe med faget på den
måten de gjør på mellomledernivå; helt tett opp til produksjonen, med muligheten for å gå i
dybden i faglige spørsmål og oppgaver. Mellomlederne har derfor ikke ønsker om å søke seg
til en stilling som innebærer en annen faglig tilnærming og andre typer lederansvar, som på
toppnivå. Flere informanter uttrykker et stort faglig fokus og interesse. I forlengelsen av nærhet
til faget, skisseres også nærhet til medarbeidere som en viktig del av rollen med mellomleder.
Vurderingen av fag og ledelse er viktig for å forstå hvordan de tenker om videre karriereløp, og
gjelder for alle de tre karriereorienteringene. Det handler i bunn og grunn om vurderingen av
mellomledernes todelte rolle, og hvorvidt de ønsker å endre på denne balansen eller ikke.
For å forstå karriereløp i staten trenger vi en forståelse for at de ulike nivåene representerer
ulike type jobber, hvor kombinasjonen fag og ledelse endres og vektlegges ulikt. Nettopp fordi
samtlige mellomledere i mitt utvalg vurderer den faglige delen av mellomlederrollen høyt, er
det viktig å se hvor i systemet de kan beholde og ivareta denne delen i arbeidshverdagen.
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Flertallet i mitt utvalg ønsker nærhet til fag fremfor utvidelse av ledelsesrollen. Dette er med
på å underbygge at de ulike nivåene representerer ulike tilnærminger til fag og ledelse. Arbeidet
organiseres på ulike måter på ulike nivåer. Mellomlederjobben og topplederjobben innebærer
å jobbe med fag på to forskjellige måter, og jeg mener dette tyder på at de ulike nivåene
representerer ulike jobber. På nivået over mellomledernivået, krever stillingen at det arbeides
med et større og bredere fagfelt, men at arbeidsoppgavene ikke lenger innebærer den samme
nærheten til faget/produktet som på mellomledernivå. Fordi nærheten til faget verdsettes så
høyt, er det naturlig å tenke at akkurat dette er en forklaring på hvorfor noen mellomledere ikke
er direkte interesserte i å ta karrieresteget oppover i departementssystemet. De tilpasser seg sitt
nivå, og finner store nok og spennende nok utfordringer som mellomledere.

7.4 Vilkår for kjønnsbalanse
I teorien presenterte jeg en debatt om kjønn og ledelse, en diskusjon om hva som kan forklare
ulikheter mellom kvinner og menn på arbeidsmarkedet. Petersen (2002, 2003) hevder
forskjellene kan forklares med at kvinner tar andre valg, mens Nilsen og Raaum (2003) og
Storvik (2003) mener denne forklaringen er for enkel og at ulikhetene delvis må sees som et
resultat av strukturelle prosesser. Men for å forstå hva som fremmer og hemmer kjønnsfordeling
på arbeidsmarkedet er det nødvendig å se sammenhengen mellom de ulike forklaringene.
Hvordan kan vi forstå vilkårene for kjønnsbalanse blant mellomlederne i staten? Med
utgangspunkt i funn i de tre analysekapitlene, vil jeg peke på tre vilkår for kjønnsbalanse.

7.4.1 Organisasjonsform
Det første vilkåret for kjønnsbalanse i staten handler om organisasjonsstruktur og
organisasjonsform. I debatten om hvilke organisasjonsform som er gunstig for kvinner, som jeg
presenterte innledningsvis, finner vi Weber-tradisjonen (Weber, 1968) med byråkratiet på den
ene siden, og Kvande og Rasmussen (1993) med flate organisasjoner og nettverksprosjekter på
den andre siden. De argumenterte ulikt for hvordan ulike typer organisasjoner var positive for
kvinner og deres karrieremuligheter. Weber-tradisjonen mente at byråkratiets formalia og
transparens ville sikre rettferdighet og føre til at kvinner og menn ble likebehandlet (Weber,
1968). Kvande og Rasmussen argumenterte for at de flate og dynamiske organisasjonene gir
kvinner gode muligheter fordi de bryter ned de negative attribusjonene som kvinner vanligvis
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blir møtt med i en arbeidsorganisasjon. Dersom kvinner skal lykkes i hierarkiske organisasjoner
må de bli «en av gutta». I motsetning til nettverksorganisasjoner gir hierarkiske organisasjoner
god grobunn for stereotypiske oppfatninger. Personer som skiller seg ut, vil få større problemer
med å gjøre karriere i hierarkiet.
I denne konteksten vil jeg bidra med en alternativ tolkning. Siden diskusjonen på 1990-tallet
har det skjedd endringer i organisasjonsformene som forener de trekkene som gjør det gunstig
for kvinner. Utvikling av arbeidslivet generelt, og staten spesielt har ført til at staten kan
karakteriseres som delvis nettverks-organisert. Det finnes flere studier som viser til at den
offentlige forvaltningen faktisk befinner seg i en avbyråkratiseringsprosess med hensyn til
organisasjons- og arbeidsform. Tydeligst kommer dette til uttrykk i forsøket på å få til
samarbeid på tvers av spesialiserte sektorområder. Kollegiale organisasjonsformer og større
grad av samarbeid, har i økende grad supplert den hierarkiske organiseringen. I tillegg deltar en
stadig større andel av departementsansatte i arbeids- og prosjektgrupper som går på tvers av
avdelingers og departementets grenser (Eriksen, 2002).
Kombinasjonen mellom byråkrati og nettverksorganisasjonen kan bidra til økende grad av
samarbeid i den hierarkiske saksbehandlingsprosessen. Dette kan videre resultere i at selv i
byråkratiske hierarkier vil mellomlederne få mulighet til å vise seg frem og slippe å bli møtt
med kjønnsstereotyper. Konsekvensen av denne kombinasjonen er at kvinner og menn blir
vurdert og sett i lys av sine egenskaper og kvalifikasjoner, fremfor kjønn. At kvinner er synlige
i virksomheten på grunn av sin faglig kompetanse og personlige egenskaper, kan ha den
konsekvens at flere kvinner vil bli anerkjent og vurdert i ansettelsesprosesser. Dette er
karrierefremmende for kvinner, og kan på denne måten forstås som et vilkår som bidrar til
likestillingsutviklingen og kjønnsbalanse i staten.

7.4.2 Ikke-lineære karriereambisjoner
Det andre vilkåret handler om at ikke alle mellomledere i min undersøkelse, har lineære
karriereambisjoner. Lineære ambisjoner handler om forventingene om at mellomlederne
beveger seg oppover i nivåene i det hierarkiske systemet - som et resultat av at de er svært
karriereorienterte og ser sin posisjon som mellomleder som et steg på veien videre oppover i
organisasjonen. Tidligere teoretiske bidrag har pekt på tendensen til at kvinner i mindre grad
enn menn søker seg til toppstillinger, og har lavere motivasjon og ambisjoner for å bevege seg
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oppover i hierarkiet enn menn. I Storvik sitt studie (2000) ble lineære karriereorienteringer
knyttet til både menn enn kvinner. I hennes studie virket kvinner like motiverte som menn til å
bevege seg fra mellomledernivå til toppledernivå, og både kvinner og menn var opptatt av å få
nye utfordringer ved å blant annet utvide lederrollen.
Studiet mitt viser at flere av informantene har ikke-lineære karriereambisjoner, som innebærer
et større fokus på faglig orientering enn en utvidelse av lederrollen. Det er tydelig at mine funn
krever en nyansering av tidligere forventinger til karriereorienteringer: Noen ønsker å bevege
seg lenger opp i hierarkiet, men like mange ønsker faglige utfordringer. De ikke-lineære
karriereambisjonene innebærer et ønske om et faglig karrieresteg, hvor nærhet til produksjon,
fag og medarbeidere verdsettes høyere enn større lederansvar og større og bredere faglige
ansvarsområder.
De ikke-lineære karriereorienteringene kan også forklares med adaptive preferanser. Adaptive
preferanser (Elster, 1998) handler om at forventninger blir justert etter hva det er mulig å oppnå.
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arbeidsoppgaver de kan få og mestre. For mellomlederne som har hatt mislykkede forsøk på å
nå nivået over, blir deres forventinger og ambisjoner justert og rettet mot oppnåelige stillinger.
Videre kan det også handle om å justere ambisjoner etter hva slags steg de er villige til å ta. For
mange vil det å ta steget opp til et høyere ledernivå kreve at man må gi avkall på en del ting,
som for eksempel fleksibilitet, nærhet til fag og nærhet til medarbeidere. Dette uttrykker mange
som et avkall de ikke er villige til å ta.
Funnet fra denne studien viser at det ikke er som tidligere forventet - at mellomledere i første
rekke ønsker karriere lineært oppover. Mange av informantene har et stor fokus på fag, et funn
som skiller seg fra et sterkt karrierefokus som ble presentert av Storvik (2000). Funnet av disse
ikke-lineære karriereambisjonene, som både menn og kvinner har, kan bidra til å forstå vilkår
for endring i retning av kjønnsbalanse.

7.4.3 Avkjønnet ledelsesideal
Det tredje vilkåret for kjønnsbalanse handler om en nyansering av den androgyne lederrollen.
Den androgyne lederrollen ble beskrevet med både mannlige og kvinnelige trekk, både
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feminine egenskaper som omsorg og samarbeid, og maskuline egenskaper som styrke og
handlekraft (Storvik, 1999). Fra en lederkultur hvor ledelsesegenskaper ble assosiert med menn,
fant Storvik (1999) den androgyne lederrollen som ble koblet til egenskaper hos både menn og
kvinner.
I min studie fant jeg andre beskrivelser og vurderinger av lederrollen. I både vurderingen
av seg selv som leder og topplederne som ledere, uttalte mellomlederne at de ikke ville knytte
kjønn til ulike lederstiler i det hele tatt. Mine funn var at mellomlederne heller ønsket å knytte
og forklare ulike lederstiler med ulike personlige egenskaper. Analysen åpner opp for å
nyansere det androgyne lederidealet, hvor kjønn er irrelevant i vurderingen av hva som er gode
lederegenskaper. Kjønn viste seg å ikke ha noe å si for hvorvidt en person er en god eller dårlig
leder.
Som en av hovedforklaringene på kjønnsdeling, presenterer Alvesson og Billing (1997)
“alternative verdier”. Denne retningen hevder at menn og kvinner er forskjellige – og bærere
av ulike verdier, holdninger og væremåte. Ulikhetene fører til at kvinner og menn former sine
arbeidsoppgaver og roller på ulike måter, og resulterer i at deres ulike lederstiler, knyttes til
kjønn. Mine funn viser at mellomlederne i utvalget ikke vurderer kvinner og menn som ulike,
og at det heller er personlighet som avgjør hvordan lederne leder.
Jeg vil derfor argumentere for at mellomlederne i denne sammenheng presenterer et avkjønnet
ledelsesideal. Dette funnet beskriver en likestillingsutvikling, hvor ledelse ikke er noe som
knyttes til verken typiske mannlige eller kvinnelige egenskaper.
Samtidig uttalte en mellomleder at han opplevde at de som blir verdsatt og ansatt i
topplederstillinger ofte er menn som tar mye plass, briljerer med ord og er «fremoverlent».
Dette er beskrivelser som står i kontrast til hans omsorgsfulle lederstil. I analysekapitlet løftet
jeg problemstillingen om hvorvidt det er viktigere at kvinner er androgyne, mens menn heller
kan vinne på å holde på sin stereotypiske maskulinitet. Det kan tenkes at også lederstil vurderes
ulikt på de ulike nivåene. Selv om en omsorgsfull lederstil vurderes positivt på mellomledernivå
fordi rollen krever personalansvar og samarbeid med medarbeidere, kan det tenkes at det er
andre lederegenskaper som verdsettes på nivået over. For å komme gjennom med forslag i
forskjellige møter og samtaler, er det tenkelig at en litt mer «fremoverlent» lederstil verdsettes
og kreves. På toppledernivå er kontakten til medarbeidere også en annen. Her er det mulig å
argumentere for at rollene kan være ulike på de ulike ledernivåene, uten at lederegenskapene er
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knyttet til kjønn. Det handler i større grad om hva slags egenskaper rollen på det aktuelle nivået
krever.
At kvinnene i Storvik (2000) sitt studie beskrev seg selv med en sterkere sosial orientering, som
mer opptatt av medarbeidernes trivsel og mer omsorgsfulle enn deres mannlige kolleger er et
funn denne studien ikke kan underbygge. Derimot viser resultatene av min studie at ingen
ønsker å knytte lederegenskaper til kjønn, og sier det ikke er noe de tenker over. At noen til og
med ikke så på spørsmålet om kjønnede ledelsesidealer som relevant, kan forstås i lys av et
stort fokus på likestilling i denne delen av arbeidslivet. Når ulikhet knyttet til kjønn stadig blir
beskrevet som et likestillingsproblem i offentlig debatt, kan enkelte føle det som nødvendig og
prinsipielt viktig å avkrefte disse ulikhetene, med bakgrunn i at de selv ikke opplever kjønnede
ulikheter.

80

8 Avslutning
Studien har undersøkt hvordan vi kan forstå mellomlederes karriereløp i staten, og hva disse
mønstrene kan si om vilkår for kjønnsbalanse. Dette er gjort i et prosessperspektiv, hvor
informantenes karriereløp er undersøkt gjennom deres tidligere karrieresteg, deres nåværende
rolle som mellomleder, og deres karriereorienteringer om veien videre. Det har vist seg at det
eksisterer mange nyanser med hensyn til tanker og forståelse av eget karriereløp, men at disse
ikke kan knyttes direkte til kjønn. Studien har vist at informantenes valg og prioriteringer
mellom fag og ledelse har store konsekvenser for deres tanker om videre karrieresteg, ut fra at
ulike ledernivåer i har ulik balanse/vekt mellom fag og ledelse. Jeg åpnet også for at
mellomlederne i denne studien representerer et avkjønnet lederideal, som en nyansering av den
androgyne ledertypen.

8.1 Konklusjon
Innledningsvis presenterte jeg problemstillingen: Hvordan forstå mellomlederes karriereløp i
staten, og hvordan kan disse mønstrene bidra til å forstå vilkår for kjønnsbalanse? For å svare
på oppgavens problemstilling vil jeg hevde at vi trenger å se på karriere og karriereløp i et nytt
lys, noe jeg har påpek i diskusjonen foran. Min studie bidrar til å justere forventingen om at
mellomledere er sterkt karriereorienterte og ser sin posisjon som mellomleder som et steg på
veien videre oppover i hierarkiet. Jeg argumenterer for at vi trenger å forstå karriereløp som
noe annet enn posisjonering i hierarkiet, også som faglig utvikling.
Utgangspunktet var å undersøke karriereløp i staten i et prosessperspektiv; utfra
rekrutteringsprosesser frem til deres posisjon som mellomleder, hvordan de håndterer og
opplever dagens stillingsnivå, og hvordan de orienterer seg for videre karriere.
Prosessperspektivet la grunnlag for inndelingen av analysekapitlene; tre analysekapitler som
omfatter disse tre elementene. Gjennom disse analysekapitlene synliggjorde informantene ulike
karriereorienteringer. Studien viser at mellomlederne har mange ulike tanker om karriere i
staten, og at vi kan forstå deres karriereorienteringer på tre ulike måter. For det første handler
det om de som ønsker å gjøre et karrieresteg «om litt», men av ulike årsaker ikke uttrykker et
tydelig ønske om å rykke oppover i virksomheten med det første. For det andre kan vi forstå
karriereorienteringer i lys av dem som har «gitt opp», enten fordi de har hatt mislykkede forsøk
på å nå ledernivået over eller fordi de selv innser at det ikke er oppnåelig. Til sist kan
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karriereorienteringer forstås ut i fra dem som «ikke vil», som har tilpasset seg sitt
mellomledernivå og sitt forhold til fag og ledelse. De ulike karriereorienteringene kan i liten
grad knyttes til kjønn.
Denne oppgaven har vært rettet mot en del av arbeidslivet – statsforvaltningen - hvor det har
skjedd en del utvikling, og hvor det er mulig å ta utgangspunkt i at det er kjønnsbalanse i
mellomledersjiktet. Andre deler av det norske arbeidsmarkedet preges i større grad av stabilitet,
og kjønnsdelte ledergrupper. Teoretiske bidrag på feltet har i stor grad rettet seg mot å forklare
stabilitet i kjønn og ledelse. Innledningsvis presenterte jeg såkalte «skurker» til stabilitet, som
handler om familieforpliktelser, homososial reproduksjon og kjønnsstereotyper. Faktorer som
tidligere har fungert som forklaringer på kjønnssegregering, kan i denne studien ikke knyttes til
kjønnsforskjeller. Resultatene fra denne studien har konsekvenser for teoretiske forklaringer på
kjønnssegregering i arbeidslivet. Familien synes ikke å begrense kvinners ambisjoner mer enn
hva tilfellet er for menn. Kjønnstermer inngår heller ikke i måten de snakker om ledelsesidealer.
Mine funn bidrar til å nyansere forestillinger og forklaringer knyttet til kjønn og ledelse.
Hva kan trekkes frem som vilkår for endring? Hvilke vilkår for kjønnsbalanse kom til uttrykk
gjennom mellomledernes uttalelse? Det første vilkåret for kjønnsbalanse handler om
organisasjonsform, hvor jeg argumenterer for at det har skjedd endringer i arbeidslivet de siste
20 årene som har bidratt til å forene det tradisjonelle byråkratiet med nettverksorganiseringen.
Det andre vilkåret for kjønnsbalanse handler om ikke-lineære karriereambisjoner. Det tredje og
siste vilkåret for kjønnsbalanse handler om avkjønnede ledelsesidealer, som en nyansering av
det androgyne lederidealet.

8.2 Videre forskning
I forlengelse av denne studien ville det vært interessant å gjort et studie av ledere på toppnivå i
staten, på stillingsnivået over mellomlederne. En videreføring av denne studien kunne vært å
undersøke topplederes tanker om tidligere karrieresteg, og opplevelse av deres nåværende rolle.
I tillegg ville det vært interessant å undersøke deres motivasjon for å ta eventuelle videre
karrieresteg. Hva vurderer de som videre karriere fra en topplederstilling i staten? Hva
motiverer for et slikt karrieresteg? Handler videre karrieresteg om å utvikles som en lederperson
eller fagperson?
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Vedlegg
Vedlagt ligger informasjonsskriv til informantene, intervjuguiden, og godkjenningen fra NSD.
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv til informantene
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «En undersøkelse av
kvinnelige og mannlige mellomlederes karriereløp i staten»
Bakgrunn og formål
Dette er mitt mastergradsprosjekt i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
ved Universitetet i Oslo. Formålet med denne studien er å undersøke karriereorienteringer
blant kvinnelige og mannlige mellomledere i staten – hvilke erfaringer de har som
mellomleder, hvordan de opplever sine karrieremuligheter og hvilke karriereplaner de har.
Hva innebærer deltakelse i studien?
Deltakelse innebærer et dybdeintervju med omtrent 45-60 minutters varighet. Intervjuet vil
finne sted der det er praktisk gjennomførbart for deg. Spørsmålene i intervjuet vil i hovedsak
omhandle en kartlegging av karriereløpet, hvorfor du valgte nåværende stilling, din egen
orientering til karriere, opplevelse av arbeidshverdag i nåværende stilling, oppfatninger av
toppledermiljøet og motivasjon til å søke høyere topplederstillinger. Et hovedfokus ved
intervjuene vil altså være å kunne kartlegge valg og prioriteringer mellomlederne har tatt så
langt i karriereløpet sitt, og deres motivasjon for videre karriereløp.
Av personopplysninger vil arbeidsbakgrunn og utdanning være relevant. Det er ønskelig med
lydopptak av intervjuene, da dette vil sikre at jeg kan gi mest mulig presise gjengivelser av
dine beskrivelser.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil kun være jeg som har tilgang
til opptakene av intervjuene. Når opptakene skrives ned vil jeg anonymisere deg underveis.
Opptakene vil slettes når transkripsjonen er fullført. Dersom veileder leser transkripsjonen av
intervjuet vil informantene allerede være anonymisert. Prosjektet skal etter planen avsluttes i
juni 2018.
Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta på dette intervjuet, og dersom du takker ja kan du når som helst trekke
deg fra intervjuet, og helt frem til prosjektets slutt trekke deg fra undersøkelsen. Jeg håper du
er positiv til å dele dine erfaringer som mellomleder i staten, det vil være til stor nytte for
dette prosjektet. Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Mina
Lohne Ruud, på minalr@student.sv.uio.no. Prosjektet er innmeldt til Personvernombudet for
forskning, NSD.
Kontaktopplysninger prosjektleder:

Kontaktopplysninger veiledere:

Mina Lohne Ruud
Masterstudent ved Universitetet i Oslo

Anne Lise Ellingsæter
Professor, Institutt for samfunnsforskning
a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no
Mari Teigen
Forsker I/Leder for CORE, Institutt for
samfunnsforskning
mari.teigen@samfunnsforskning.no
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Vedlegg 2: Intervjuguide
Informasjon om prosjektet:
Dette er mitt mastergradsprosjekt i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
ved Universitetet i Oslo. Formålet med denne studien er å undersøke karriereorienteringer
blant kvinnelige og mannlige mellomledere i staten – hvilke erfaringer de har som
mellomleder, hvordan de opplever sine karrieremuligheter og hvilke karriereplaner de har.

Rammesetting
- Uformell samtale om informasjon om prosjektet og problemstillingen
- bakgrunn og formål for samtalen
- forklar hva intervjuet skal brukes til
- avklar spørsmål rundt anonymitet og taushetsplikt
- spør om respondenten har spørsmål eller om noe er uklart
- informer om lydopptak, sørge for samtykke til opptak
- start lydopptak
(Tykk skrift på enkelte spørsmål betyr at de er sentrale og viktige spørsmål)

Oppvarmingsspørsmål
● Aller først lurer jeg på hva slags utdannelse og faglig bakgrunn du har?
● Kan du si noe om din arbeidsbakgrunn? / Hva slags type jobber har du hatt tidligere?
- Offentlig/privat sektor

● Kan du si noe om din tidligere arbeidsinnsats? Jobbet du fulltid/deltid/permisjon?
Kartlegging av tidligere karrieresteg
● Videre lurer jeg på om du kan du fortelle litt om ansettelsesprosessen til din
nåværende stilling?
● Hvorfor søkte du på denne stillingen? Hva var grunnen til at du byttet jobb?
● Ble du oppfordret til å søke på denne stillingen?
● Hvordan fikk du kjennskap til stillingen?
● Hadde du kjennskap til de som ansatte deg eller andre ansatte i selskapet?
● Tok du kontakt med noen i organisasjonen angående stillingen? (for å høre litt om
prosessen?)
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● Har dette stillingsbyttet hatt noen konsekvenser for din hverdag?
fritid/familietid/fleksibilitet
● Hvorfor tror du at du ble valgt til stillingen du har nå?
-

(Formell utdannelse, erfaring, personlige egenskaper eller nettverk)

Arbeidsvilkår (Hvordan trives du her og nå?)
● Hvorfor har du valgt arbeidsplass i staten?
● (Jeg har allerede notert om de har jobbet i privat sektor før)
● Hva var (eventuelt) grunnen til at du gikk fra privat til offentlig næringsliv?
● Kunne du tenke deg å jobbe i privat næringsliv? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
● Hvor mye jobber du i den stillingen du har nå? Gjennomsnitt timer per uke.
● Er du fornøyd med arbeidsmengden du har? Føler du at du har tid til å gjøre jobben
din godt nok?
● Dersom du jobber mye – har du muligheter til å avspasere?
● Har du en partner som jobber mye? Like mye eller mer enn deg?
● Opplever du noen utfordringer ved å ha den jobben som du har med tanke på
familieliv? / Opplever du noen utfordringer ved at dere begge jobber den mengden
dere gjør?
● Hvor fleksibel er du i din arbeidshverdag?

Motivasjon for å søke videre
● Hvordan ser du for deg karriereløp videre? Ser du for deg å ha denne stillingen en
stund, noen år til, eller ønsker du forandring?
● Er du motivert for å ta på deg en høyere topplederstilling i din organisasjon?
● Hvorfor ønsker du i så fall det? (Utfordringer, mer ansvar..)
● Hvordan vurderer du dine egne sjanser for å bli toppleder i din egen
organisasjon?
● Dersom det dukker opp en ledig topplederstilling i din egen bedrift: Ville du søkt?
● Tror du kjønn har noe å si for ansettelsesprosessen til en slik stilling?
● Hvorfor er du eventuelt ikke motivert?
● Har lønn noe å si for karriereplanene dine?
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Topplederkultur
● Hvilke ideer har du om hvordan en toppleder bør være?
● Hvordan vil du karakterisere topplederkulturen i din organisasjon?
o Hvilke konsekvenser har denne topplederkulturen for deg?
● Er det forskjell på kvinners og menns lederstil i ditt departement?
● Har det noe betydning om topplederen er en mann eller kvinne?
● Ser du for deg at du vil passe inn i topplederkulturen i organisasjonen?
● Har kjønn noen betydning for lederkulturen?

Egen lederstil og deres ledelsesidealer
● Hvordan vil du beskrive din egen lederstil?
● Hva vurderer du som din sterkeste kvalifikasjon som leder?
● Tror du at kjønn har noen betydning for måten du leder på?
● Opplever du at det er noen forskjeller mellom deg selv og mellomledere av det
motsatte kjønn?

Avslutningsspørsmål
● Er det noen andre ting vi ikke har snakket om, som du tror er relevant når det gjelder
karriereløp i staten?
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Vedlegg 3: Godkjenning fra NSD
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