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Kvinner i ledelse

Norge anno 2017 har kvinnelig statsminister, 
finansminister, LO-leder, NHO-sjef og partiledere for 
flere av de sentrale partiene

‘We’ve come a long way baby’….



Men i arbeidslivet er menn på 
toppene

Eliteundersøkelsen: 83% menn på toppene i 
2001, 75% menn på toppene i 2011

Sektor Menn 2001 Menn 2011 Endring 

• Forskning og høyere utdanning 81 65 -16 

• Forsvaret 100 96 -4 

• Forvaltningen 81 64 -17 

• Kirken 93 78 -15 

• Kultur 67 59 -8 

• Media 84 77 -7 

• Organisasjoner 76 75 -1 

• Politi- og justisvesen 90 77 -13 

• Politikk 62 59 -3 

• Næringsliv 96 87 -9 

Kilde: Mari Teigen, ISF 2012



Kvinner sitter i saksen

http://forskning.no/likestilling-skole-og-
utdanning/2012/08/kvinner-sitter-i-saksa



Hvis du googler professor…



https://www.facebook.com/video.php?v=4193
03014904258&fref=nf



Norge 2017
Vi er på god vei mot likestilling, 
men har likevel langt igjen før 

kvinner har like vilkår som menn 
i dagens arbeids - og samfunnsliv



Verden der ute er ikke 

fiks og ferdig, men blir 

hele tiden påvirket og 

skapt etter de 

handlinger vi foretar 

oss.  
Weick, 1995: 38 er inspirert av Francisco 
Varela



Å være endringsagent er å være 
aktør

• Å være våken og observant     

• Tenke nytt og innovativt 
om egen og andres 
situasjon, muligheter, 
avhengigheter & systemer

• Skape forandringen selv –
utøve lederskap der det er 
handlings- og 
mulighetsrom

Foto: John-John Bruseth



Utøve lederskap  - skape 
forandring

A leader is anyone 

willing to help, 
anyone who sees 
something that 
needs to change and 
takes the first steps 
to influence that

situation. 
What is our role in creating change?

Margaret Wheatley ©2008

http://www.lennyletter.com/work/a147/jennif
er-lawrence-why-do-i-make-less-than
male-costars/





Wangari Mathaai

Første afrikanske kvinne som fikk Nobels 
fredspris (2004) som grunnleggeren av ‘The 
green belt movement’   



Fra impuls til forandring

Det er viktig å understreke at en impuls ikke er 

forandringen eller nødvendigvis nært forbundet med 

forandringen.  Det kan reageres på mange måter på en 

impuls, og en impuls kan dø hen uten at den har satt 

seg synlig spor.  (…) Impulser er alltid båret frem av 

aktører.  Noen skaper en ide, noen gir videre et 

mulighetsrom…

Antonsen & Beck Jørgensen 2000  



Medarbeiderskap har til 
felles med lederskap at 
det er en skapende 
aktivitet som handler om 
hvordan «jeg» som leder 
og medarbeider forholder  
meg til andre, og hvordan 
«jeg» påvirker og blir 
påvirket av andre rundt 
meg. 

Velten mfl 2008:24 

Hvordan påvirker jeg?

Foto: John-John Bruseth



Ledelsesprosesser internt i 
organisasjoner  

Virksomheten
”Oss alle sammen”

Gruppemessig 
lederatferd      
”Vi”

Individuell 
lederatferd 
”Jeg”

Busch, Johnsen & Vanebo (1993:122)



Når man hele tiden får høre 
at det er vanskelig for 
kvinner, så oppleves det 
vanskelig for kvinner.  

Postdoktor Anja Røyne

http://kifinfo.no/c42711/nyhet/vis.html?tid=8
7475

Hvilke fortellinger forteller vi?



Et språk som gir energi

• Maktens muligheter 

(ikke splitt og hersk)

• Female Future (ikke 
kvinnemas)

• Topp 10 innvandrere

• Både-og-livet (ikke 
tidsskvis & krysspress)



Vår tolkning av fremtid OG av 
fortid – setter premisser for hva 
slags muligheter som oppleves 

som meningsfylte i nuet



Tiden går begge veier, i den forstand

at vi konstruerer fortiden og 

fremtiden samtidig

tid

tid

Beslutninger peker mot fremtiden, men er forankret i
fortiden. Hvor i fremtiden de peker og hvor i fortiden de 
kommer fra er det store spørsmålet.

Tor Hernes

«Vi kan ikke forandre 
fortiden, men vi kan 
forandre hvordan vi tenker 
om fortiden.» 

Martin Seligman



Frihet til å skape 

og forandre er 

alltid med oss.  

Til og med i vår 

neste samtale 

• Meningsskaping begynner 
aldri – vi  er alltid midt i noe 
(historie, tradisjoner, normer, 
kulturer)

• Men samtidig er vi alltid fri til 
å tenke nye tanker eller velge 
mer konstruktive tilnærminger

Kenneth Gergen 2015:6



Evnen til å velge vår atferd

Between stimulus and response there is a 
space. In that space is our power to choose our 
response. In our response lies our growth and 
our freedom. 

Viktor E. Frankl

Stimulus Respons

Valg



Takk for 
oppmerksomheten 
og lykke til videre !

Beste hilsen fra Irmelin

Gir det mening, skapes

forandring.


