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er syke. Ters ke len for å gi stil lin gen til 
en kvin ne blir høy ere, og vi vil få et 
mer kjønns delt ar beids mar ked, stikk i 
strid med øns ke ne om at Norge skal 
være helt i tet når det gjel der li ke stil-
ling.

Lik del ta kel se i ar beids li vet er vik tig ste 
for ut set ning for li ke stil ling
En av de vik tig ste for ut set nin ge ne for 
li ke stil ling, er at beg ge kjønn del tar på 
lik lin je i ar beids li vet. Det er vik tig for 
sam funns øko no mi en, øko no misk selv-
sten dig het for beg ge kjønn og li ke ver-
dig del ta kel se i fa mi lie li vet.

I 2020 håper jeg vi fort set ter å set te 
kvin ners sy ke fra vær på agen da en, og at 
fors ker ne kom mer nær me re et svar på 

kjønns ulik he ten i sy ke fra væ ret, slik at 
vi kan iverk set te treff sik re til tak, og på 
den må ten opp rett hol de lik del ta kel se i 
ar beids li vet.
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Om Forskning og revisjon
Kyrre Kjellevold (30) er mottaker av Revisorforeningens doktorgradsstipend og har påbegynt fjerde året av sin 
doktorgrad i revisjon og finansregnskap ved Norges Handelshøyskole. I denne spalten vil han presentere relevante 
forskningsfunn fra inn- og utland i et forsøk på å gjøre forskningen mer tilgjengelig for praktiserende revisorer.

For skjel ler i kon kur ran se vil lig het
Kon kur ran se ba sert av løn ning do mi ne-
rer i næ rings li vet, der bo nu ser kan 
ut gjø re bror par ten av løn nen og frem-
rykk i hie rar ki et er ba sert på re la tiv 
dyk tig het i ar beids grup pen.

Eks pe ri men ter og felt stu di er vi ser at 
alt for man ge dyk ti ge kvin ner vel ger 
bort kon kur ran ser der de får be ta ling 
for hvor godt de gjør det re la tivt til 
and re, selv om de i ut gangs punk tet er 
minst like flin ke som de mann li ge 

I det te blogg inn leg get skal jeg for sø ke 
kort fat tet å opp sum me re hva øko no-
mer vet om år sa ke ne til at for få kvin-
ner tar le del sen og hva kjønns kvo te-
ring bi drar med.

Mø ter kvin ner  
et glass tak el ler en  
bio lo gisk be tong vegg?
Det er vel kjent at det nors ke sam fun net ta per på at for få ta lent ful le og hardt ar bei den de 
kvin ner vel ger næ rings livs yr ker. Det te fore kom mer på tross av at Norge ran ge res høyt av 
FN på li ke stil ling, og sam ti dig med at vi har kvo te rings reg ler som sik rer kvin ner plass i  
sel skaps sty rer og lov verk som for byr kjønns dis kri mi ne ring.
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del ta ker ne og gjør det like bra når de 
del tar. Kvin ner som vel ger å kon kur-
re re, vel ger også gjer ne en høy ere fast-
lønns an del enn menn.

Menn er i snitt mer over op ti mis tis ke 
om egne vin ner sjan ser på tvers av 
ar beids opp ga ver enn kvin ner. Til sva-
ren de vi ser menn ofte stør re ri si ko ap pe-
titt, selv om det av hen ger noe av al der 
og type hand ling. Fors ke re har i utal li ge 
eks pe ri men ter målt kvin ners og menn 
ri si ko ap pe titt og over op ti mis me, og tatt 
hen syn til det i ana ly sen av eks pe ri men-
tel le data. Kon klu sjo nen er at det ver-
ken er for skjel ler i over op ti mis me el ler 
ri si ko ap pe titt som kan for kla re at kvin-
ner vel ger å ikke kon kur re re. År sa ke ne 
lig ger and re ste der.

For skjel le ne be står også om man end-
rer ar beids opp ga ve ne fra å dreie seg 

om tall knu sing til skri ving og ord bruk, 
men her er det også noe forsk ning som 
vi ser mind re kjønns for skjel ler på ver-
ba le ar beids opp ga ver. Må ler man pre-
fe ran sen for al tru is me el ler at «alle skal 
vin ne», for kla rer det te hel ler ikke for-
skjel le ne mel lom menn og kvin ner. 
Kvin ner vel ger også bort kon kur ran se i 
langt stør re grad enn menn selv om de 
får be skjed om at de er blant de flin-
kes te i øv el sen.

So sia li se ring tro lig vik tig 
for kla ring

En ny lig pub li sert stu die fin ner at 
mid del ald ren de kvin ner (fra 50 år og 
opp over) ikke vi ser den sam me aver-
sjo nen mot kon kur ran se som yng re 
kvin ner på star ten av yr kes li vet. Vi de re 
fin ner stu di er fra små mat ri ar kals ke 
sam funn (der kvin ne ne sty rer) ikke de 

sam me kjønns for skjel le ne som pat ri ar-
kals ke sam funn i Eu ro pa/USA og i 
Asia.

Eks pe ri men ter gjen nom ført av NHH-
fors ke re på norsk ung dom for tel ler oss 
at fars so sio øko no mis ke bak grunn har 
be ty de lig på virk ning på gut ters kon-
kur ran se vil je. På sam me tid fin ner 
fors ker tea met in gen for skjel ler i kon-
kur ran se vil je mel lom gut ter og jen ter 
fra mag re kår, og det er gut ters at ferd 
som dri ver for skjel len. Jen ters kon kur-
ran se vil je frem står upå vir ket av fa mi-
lie øko no mi en. Fun ne ne kan tyde på at 
so sia li se ring gjen nom rol le mo del ler, 
der ef fek ten kan skje in ter age rer med 
bio lo gis ke for skjel ler mel lom kjønn, er 
en vik tig for kla ring på de ob ser ver te 
ulik he te ne.

Vi de re vi ser stu di er at kvin ner opp le-
ver at ste reo ty pi er blir re el le trus ler, og 
at red se len for å be kref te dem kan hol-
de man ge unna næ rings livs job ber. Det 
er også en ten dens til at høyt ut dan-
ne de kvin ner med MBA vil snakke 
ned egne kar rie re am bi sjo ner for å til-
pas se seg mann li ge stu den ters/kol le g-
ers opp fat nin ger av hva en kvin ne skal 
mene og gjø re. Imid ler tid re du se rer 
ef fek ten av slike trus ler, og kon kur ran-
se vil jen øker, når kvin ner opp le ver 
flin ke rol le mo del ler av sam me kjønn 
(det er imid ler tid en ne ga tiv ef fekt av 
flin ke mann li ge rol le mo del ler). Ef fek-
ten er spe si elt stor blant de mest 
ta lent ful le og/el ler hardt ar bei den de 
jen te ne.

Kvin ne li ge ad vo ka ter og 
øko no mer ta per mest

Langt fle re kvin ner tar høy ere ut dan-
nel se enn menn, og ga pet har bare økt 
de siste ti å re ne. Imid ler tid har vi ikke 
sett en til sva ren de øk ning i an tal let 
kvin ne li ge næ rings livs le de re. Kvin ners 
rol le som mor og om sorgs per son kan 
for kla re mye. Forsk ning vi ser at kvin-
ner ofte end rer kar rie re løp et ter at de 
har fått barn.

En ny lig pub li sert stu die på nors ke 
data har søkt å kart leg ge hva høyt 
ut dan ne de kvin ner som pres te rer best 
et ter stu di e ne av sitt stu die kull ta per 

Kyr re Kjel le vold opp sum me rer hva øko no mer vet om år sa ke ne til at for få kvin ner tar le del sen og 
hva kjønns kvo te ring bi drar med.



FORSKNING OG REVISJON

21NR. 2 • 2020

på å bli mød re. De sam men lig ner 
lønns ut vik lin gen til kvin ner som er 
blant de 20 % best be tal te (tre år et ter 
ut eks ami ne ring) med mann li ge kol le-
ga er i sam me kar rie re kur ve. Det er et 
unikt stu di um i den grad fors ker ne 
kla rer å iden ti fi se re de kvin ne ne og 
men ne ne som har en ster kest kar rie re-
start.

Noen yr ker kan som kjent være eks tra 
van ske li ge å kom bi ne re med mors rol-
len, som ad vo ka ter og kon su len ter, 
som sel ger ti mer og er av hen gig av 
til gjen ge lig het. Slike yr ker har gjer ne 
en kon veks lønns struk tur, der man 
tje ner lite i star ten og der et ter har en 
vel dig rask lønns øk ning. And re yr ker 
som tek no lo ger/in gen iø rer, le ger og 
tann le ger har mer re gu lert ar beids tid 
og li ne ær lønns ut vik ling.

De nors ke da ta ene vi ser at kvin ner 
med en MBA el ler ju ri disk ut dan nel se 
opp le ver et lønns gap på 20 % hele ti 
år et ter bar ne fød sel tid lig i kar rie ren 
sam men lig net med menn med til sva-
ren de kar rie re start. Kvin ner med tek-
no lo gi-/in gen iør- el ler me di sin grad og 
lig nen de rask kar rie re ut vik ling opp-
lev de der imot kun 5 % lønns gap over 
sam me tids rom. Vi de re ana ly ser vi ser 
at lønns ga pet er langt mind re for kvin-
ne ne som ikke pres te rer ster kest fra 
start (res ten av stu dent kul let).

Kjønns kvo te ring har be gren set 
ef fekt

I 2006 ble det klart at nors ke ASA-sel-
ska per måt te ha 40 % kvin ner i sel-
skaps sty ret el ler opp le ve tvangs opp løs-
ning.1 Se ne re har en rek ke eu ro pe is ke 
land fulgt et ter Norge. Da kjønns kvo-
te ring ble ved tatt, spur te fle re seg om 
det ville bi dra til å ned to ne ver di en av 
fag lig kom pe tan se og hvor vidt det 
fan tes nok kva li fi ser te kvin ner til å 
fylle tom me sty re sto ler. I dag vet vi 
langt mer om ef fek te ne kjønns kvo te-
ring har hatt på norsk næ rings liv.

1 I 2003 ble kjønnskvotering i styrer til norske børsnoterte 
selskaper først vedtatt, men et eksplisitt krav ble først 
effektivt i 2006 med krav om oppfyllelse eller tvangsopp-
løsning innen januar 2008. Se forøvrig Lov om allmenn-
aksjeselskaper paragraf 6-11a.

Ny lig gjor de et in ter na sjo nalt fors ker-
team et dyp dykk ned i nors ke for hold. 
Kri ti ker ne som pek te på kom pe tan se-
mang ler had de det dår lig ste ar gu men-
tet, si den nors ke sel ska per ikke ser ut 
til å ha slitt med å finne kva li fi ser te 
sty re med lem mer. Et ter re for men har 
kom pe tan sen blant kvin ner i nors ke 
børs no ter te sel skaps sty rer økt, og 
lønns ga pet opp til mann li ge sty re kol le-
g er blitt re du sert. Imid ler tid fin ner 
man ikke at nors ke sel ska per har økt 
re krut te rin gen av kvin ner i and re 
topp stil lin ger et ter sty re re for men, noe 
man kun ne ha for ven tet hvis kvin ne-
li ge sty re med lem mer før te til en end-
ring i sel skaps po li tik ken.

Vi de re fin ner ikke fors ker ne en end-
ring i nors ke sel ska pers fa mi lie venn lig-
het et ter re for men gjen nom eks em pel-
vis mer flek sib le stil lin ger, og den ser 
hel ler ikke ut til å ha på vir ket kar rie re-
ba ne ne til nors ke kvin ner som vel ger 
øko no mi ut dan nel se. Ser man på 
nors ke sel ska per ge ne relt, er det lite 
som ty der på at fle re kvin ner i sty ret 
har på vir ket lønn som he ten el ler verd-
set tel sen av sel ska pe ne, og man fin ner 
hel ler ikke at nors ke sel ska per økte 
an tal let sty re plas ser el ler end ret sel-
skaps form fra ASA til AS for å be hol de 
de ek sis te re nde mann li ge sty re med-
lem me ne.2

Mid del må di ge menn ta per mest

Imid ler tid kan kjønns kvo te ring 
på vir ke kar rie re ba ne ne til mid del må-
di ge menn. Øko no misk teo ri for tel ler 
oss at for å be gren se kon kur ran sen 
rundt egen le der po si sjon og sik re seg 
lo jal stem me giv ning, vil mid del må di ge 
menn øns ke å re krut te re and re mid-
del må di ge menn. Kjønns kvo te ring vil 
kun ne for ryk ke den ne ba lan sen. Det te 
un der søk te et svensk fors ker team gjen-
nom å ut nyt te at Sveriges So si al de mo-

2 En rekke studier på kvinnelige styremedlemmer og 
toppledere er rene korrelasjonsstudier, som ikke kan 
identifisere retningen på en eventuell kausal effekt eller 
hvorvidt det er en uobserverbar variabel som påvirker 
sammenhengen observert i dataene. Er det for eksempel 
slik at kvinnelige styremedlemmer er mer forsiktige og 
mindre overoptimistiske i selskapsoppkjøp og fusjoner, 
og dermed påfører aksjonærer mindre tap, eller er det 
karakteristikker ved selskaper og bransjer som har flere 
kvinnelige styremedlemmer som driver effekten? Jeg har 
unngått å referere til slike studier for ikke å skape ytterli-
gere forvirring eller feilaktige oppfatninger.

kra tis ke Parti på 90-tal let inn før te en 
re form om kjønns kvo te ring i lo kal valg.

De svenske fors ker ne kun ne vi de re ta i 
bruk ev ne tes ter ut ført av svenske 
menn på mi li tær se sjon for å iden ti fi-
se re mann li ge po li ti ke res kog ni ti ve 
fer dig he ter. Fors ker tea mets re sul ta ter 
vi ser at et ter at kjønns kvo te ring ble 
inn ført, end ret kom pe tan se ni vå et til 
de mann li ge po li ti ker ne seg dras tisk, 
mens det for ble uend ret hos de kvin-
ne li ge po li ti ker ne. Da ta ana ly sen vi ser 
at ef fek ten tro lig er skapt av en ned-
gang i an tal let mid del må di ge mann li ge 
le de re og et inn tog av ster ke re mann-
li ge kan di da ter opp nevnt av mer kom-
pe ten te menn.

I sum kan det ut som at ar gu men tet 
om at kom pe tan se bør veie tyngst, 
bare blir styr ket av kjønns kvo te ring.
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