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Flere kvinner i næringslivets 
toppskikt er et godt mål, men 
tvungen styrekvotering er et dårlig 
middel for å nå målet. Styre-
kvaliteten lider dessuten under 
kvoteringen, skriver professor 
Øyvind Bøhren.

Kvotering er et bom

T
iltak for økt likestilling 
skal redusere usaklig 
forskjellsbehandling 

basert på medfødte kjennetegn 
som etnisitet, kjønn, nasjonalitet 
og seksuell orientering. I styre-
sammenheng innebærer full 
likestilling og null diskrimine-
ring basert på kjønn at en kvinne 
og en mann med samme kompe-
tanse for en styreplass skal ha 
samme sjanse til å få den. 

Da Stortinget vedtok kvote-
ringsloven i 2003, hevdet 
forkjemperne at kjønnsbalan-
serte styrerom ville øke likestil-
lingen. Samme argument 
brukes i dag for å utvide kvote-
ringsloven for allmennaksjesel-
skaper (asa) til også å gjelde 
større aksjeselskaper (as). 

Jeg tviler på om likestillings-
argumentet for styrekvotering 
holder. Både i 2003 og i 2013. 

Lav kvinneandel i styret 
impliserer ikke kvinnediskrimi-
nering. Grunnen er at kvinner 
og menn ofte velger ulike karri-
ereløp, både i og utenfor 
arbeidslivet. Disse valgene 
begrenser i sin tur kvinners 
mulighet til å opparbeide 
samme kompetanse for styrear-
beid som menn.

Resultatet blir lett at kvinner 
og menn ikke har likeverdig 
styrekompetanse. 

Det grunnleggende likestil-
lingsspørsmålet er derfor ikke 
hvorfor ukvoterte styrerom har 
så få kvinner. Det sentrale er 
hvorfor kvinner og menn fort-
satt gjør så ulike karrierevalg. 
Svaret på det spørsmålet tilsier 
at styrekvotering ikke er et treff-
sikkert likestillingstiltak.

Styrets to hovedoppgaver er å 
rådgi og å kontrollere daglig 
leder. Relevant kompetanse for 
en styrejobb gjelder derfor 
evnen til å utføre disse to 
oppgavene. Her viser det seg at 
kvinner og menn i asa styrene 
ikke har samme kompetanse-
bredde. 

Kollega Siv Staubo og jeg 
undersøkte nylig forholdet 
mellom spesialister på kontroll 
og spesialister på rådgiving i asa 
styrene. Jo mindre tidligere 
erfaring styremedlemmet har 
med selskapet og dets nære 
omgivelser, desto lavere er 
rådgivingskompetansen 
sammenlignet med kontroll-
kompetansen. 

Vi fant at forholdet mellom 
spesialister på kontroll kontra 
på rådgiving var cirka 50/50 hos 
menn og cirka 85/15 hos 
kvinner. Slik var også situa-
sjonen da kvoteringsloven kom. 
Det er altså mye lenger mellom 
kvinnelige styremedlemmer 
med høy rådgivingskompetanse 
enn mellom mannlige. 

Denne kjønnsavhengige styre-
kompetansen har medført at 
andelen styremedlemmer som 
er sterkest på rådgivingskompe-
tanse har falt fra 53 % da kvote-
ringsloven ble vedtatt i 2003 til 
33 % da loven ble ufravikelig i 
2008. Jeg tror dette fallet kan 
ha redusert styrekvaliteten fordi 
kontrollfokuset er blitt for stort.

Hvorfor er det slik? Fordi 
kvinner flest, men selvfølgelig 
ikke alle, har mindre ledererfa-
ring fra næringslivet enn menn. 
Mens cirka 70 prosent av 
mennene i asa-styrene har topp-
lederbakgrunn, er tallet cirka 
30 prosent for kvinnene.

Manglende lederbakgrunn 
betyr dessuten at det styremed-
lemmet som skal kontrollere, 
mangler jobberfaringen til den 
som skal kontrolleres. Da er det 
nok ikke bare styrets rådgiv-
ningsevne som lider, men også 
evnen til å kontrollere.

Dette kan tyde på at dyktige 
styremedlemmer primært 
skapes utenfor styrerommet og 
ikke inni. Den som vil innta 
styrerommet med høy rådgi-
vingskompetanse, bør derfor 
skaffe seg relevant arbeidserfa-
ring generelt og ledererfaring 

spesielt. Denne finnes kun 
utenfor styrerommet.

Jeg er altså ikke sikker på om 
kvinner var diskriminert i styre-
sammenheng da loven kom. Det 
er heller ikke klart at loven har 
skapt mer likestilling deretter. 
Siden menn som gruppe har 
langt bredere styrekompetanse 
enn kvinner som gruppe i 
Norge, er det ikke opplagt at 
styrer uten kjønnsbalanse 
diskriminerer det kjønnet som 
er underrepresentert. 

Det ser heller ut til at loven 
kan ha kvotert inn kvinner uten 
relevant erfaring og kvoterer ut 
menn som har det. Kravet om 
bedre kjønnsbalanse kan derfor 
ha gitt oss styrer med dårligere 
kompetansebalanse. 

Ut fra dette overrasker det 
ikke at de fleste asa falt i verdi 
da kvoteringsloven ble annon-
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Kloke 
lærere

E
va Grinde levner dagens 
lærerstudenter og lærere 
altfor liten ære i sin 

kommentar 5. mars. Det er sant 
at noen av lærerutdanningene i 
landet strever med å fylle plas-
sene. Men med til historien 
hører at det ved flere av lærerut-
danningene må man ha karak-
terer langt over de formelle 
inntakskravene på tre i matte og 

norsk for å komme inn, fordi de 
hadde flere søkere enn plasser. 
32 av landets ulike programmer 
i lærerutdanningen hadde 
ventelister ifjor. På de mest 
populære lektorutdanningene 
ved NTNU, måtte man ha over 
fem i snitt i karakter.

De som søker lærerutdannin-
gene, har minst like gode karak-
terer som alle andre som søker 
seg til høyere utdanning. 
Søkerne til de femårige master-
programmene (lektorutdan-
ning) hadde betydelig høyere 
karakterer enn snittet av alle 
søkere i 2012.

Antall kvalifiserte søkere til 
lærerutdanningene har økt med 
57 prosent siden 2008. Flere 
søkere betyr høyere inntakskrav. 
Den prosentvise økningen har 
dessuten vært størst for de 
fem årige lektorutdanningene. I 
tillegg har de største grunnskole-
lærerutdanningene (bachelor) 
åpnet for at lærerstudentene kan 
velge påbygning til en master.

Grinde ser ut til å mene at 
grunnholdningen til dagens 
lærere har vært å komme seg 
gjennom utdannelsen enklest 
mulig, og at dette har gått ut 
over elevenes læring. Hvordan 
vil hun da forklare at norsk 
skole har så stor fremgang i 
elevenes resultater? Norske 
lærere og skoleledere fortjener 
skryt for denne framgangen.

Vi utdanner stadig flere og 
dyktigere lærere.             

 n  Kristin Halvorsen (SV), 

kunnskapsminister
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FLINKE. De 

som søker 

lærerutdannin-

gene, har minst 

like gode karak-

terer som alle 

andre, skriver 

Kristin  

Halvorsen.
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Etter terroren
I 

dag setter Stortinget en foreløpig sluttstrek for 

behandlingen av 22. juli-terroren. 

Regjeringen har beklaget. Opposisjonen vil ikke 

stille noe mistillitsforslag.

En årsak til at kritikken er neddempet, er at terroren 

på alle måter var ekstrem. Noe tilsvarende har ikke 

skjedd i noe sammenlignbart land i moderne tid. 

Anders Behring Breivik var ingen utenkbar figur, men 

det var ingen spesiell grunn til at han skulle dukke 

opp akkurat i Norge. Både før og etter har Politiets 

overvåkningstjeneste (PST) vurdert andre typer 

terrortrusler som mer påtrengende.

Den umiddelbare lærdommen var hvor sårbart vi 

har tillatt at vårt ellers fredelige og velfungerende 

samfunn er blitt. Det mest skremmende var ikke at 

PST eller andre myndigheter ikke fanget opp Breivik, 

eller ikke var forberedt på 

akkurat denne typen ekstre-

misme.

Det mest bekymringsfulle 

var at terroren avdekket en 

omfattende svikt i den 

grunnleggende infrastruk-

turen, som skal beskytte oss 

mot alle slags katastrofer: 

Sambandet som ikke virket, de underbemannede 

operasjonssentralene, helikoptrene som ikke var på 

plass. 

Regjeringen visste åpenbart ikke hvor dårlig det sto 

til.

Den sviktet i sin mest grunnleggende oppgave, å 

beskytte borgernes liv og helse. Regjeringen hadde 

prioritert andre samfunnsoppgaver. Det er usikkert 

om en annen regjering ville fått til dette mye bedre, 

men det finnes en historisk tradisjon: Høyresiden har 

tradisjonelt vært mye mer opptatt av statens kjerne-

oppgaver innen sikkerhet og forsvar. Venstresiden har 

vært mer opptatt av å bygge det gode og fredelige 

samfunn.

Regjeringen 
sviktet i sin 

mest grunnleg-
gende oppgave,  
å beskytte  
borgernes liv  
og helse 

D
en 17 år gamle datteren til 

hva lærerutdanningen gjør. 
Både lærerutdanningens 
lengde og de slakke opptaks-
kravene gjør at skolen paradok-
salt nok tiltrekker seg folk som 
ikke synes skolefag er så inter-
essant eller viktig. Dette er i 
neste omgang med å under-
grave lærerens autoritet og 
prestisje. Hvordan skal elevene 
bli inspirert til å bli faglig gode, 
hvis lærerens grunnholdning 
har vært å komme seg gjennom 
utdannelsen enklest mulig? 

Finsk skoles suksess forklares 
ofte med at læreryrket har høy 

neppe tilstrekkelig. En annen 
forskjell på Norge og Finland er 
at finske lærere har en langt 
tydeligere sjefsrolle i klasserom-
mene. Faglig står den enkelte 
friere, læring står i sentrum, og 
bråkmakere blir sendt ut av 
klasserommet. Skoleforskning 
har vist at ro, punktlighet og 
faglig flinke lærere i sin tur øker 
trivsel og hindrer mobbing.

Norske lærere er blant OECD-
landenes mest overstyrte. Stan-
darder lages sentralt, og gir 
norske lærere mindre frihet til å 
bestemme over egen skole-

PÅ INNSIDEN
EVA GRINDE

Kloke lærere
Strengere opptakskrav og lengre studium vil 

inspirere flere dyktige folk til å bli lærere. Det vil også bli 
mer handlingsrom i klasserommet.

SLAKKE OppTAKSKRAv. Både lærerutdanningens lengde og de slakke opptakskravene gjør at skolen para-

doksalt nok tiltrekker seg folk som ikke synes skolefag er så interessant eller viktig. Foto: NTB Scanpix

DN 5. mars.

ULIKE  

KARRIERELØP. 

Lav kvinne-

andel i styret 

impliserer ikke 

kvinnediskrimi-

nering, skriver 

Øyvind Bøhren.

Grenser for «eigedomsrett»

O
m eigedomsrett og 
aksjar kjem innlegg 
seinast frå Knut Schage 

i DN 6. mars. Jussen er klar. I 
den elementære læreboka 
skriv professor Andenæs på s. 
54: «Aksjonærene har normalt 
en økonomisk interesse», 

medan «eiendomsretten ligger 
hos selskapet». Eller som 

Høgsterett sa i ein dom frå 
2004: «Det er framandt for vår 
rettsorden å seie at aksjeei-
garar lir tap der tapet direkte 
rammar aksjeselskapet, sjølv 
om tapet på kort eller lang sikt 
vil redusere inntektsstraumen 
i form av utbyte til aksje-
eigarane.»

Men tydelegvis ønskjer ikkje 
alle å vera presise. Kvifor aver-
sjon mot presisjon?

Ei forklaring kan vera ønske 
om å skyta seg inn under ord 
med emotiv appell som i neste 
omgang kan gje retorisk styrke i 
debatt om t.d. skattereglar. Tenk 
kor effektfullt å kunna titulera 
seg «eigar», ikkje berre ein 
skarve «innskytar» eller 
«deltakar». Tenk å ikkje vera 
avspist med ei usikker «økono-
misk interesse», men i staden 
mønstra ein solid «rettighet». 

INNLEGG
Jus

KVIFOR? Kvifor 

aversjon mot 

presisjon?

spør Erlend 

Baldersheim.
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Bedrifter behøver svært sjeldent å lage app og 
aldri mobilversjon med snevrere innhold enn bedriftens 
nettsted. Faktisk risikerer du bare å irritere 
målgruppen.

«App» er dyrt blindspor

D
et viser seg at folk gjør 
hva som helst med inter-
nettdingsene sine – hvis 

du lar dem gjøre det. Stadig 
flere bruker dem på nettet. 
Derfor tenker mange bedrifter 
at de må «gjøre noe på mobil». 

Tanken er basert på en 
utbredt misforståelse om at folk 
bruker dingsene sine ut ifra 
situasjonen de befinner seg i; 
stasjonære datamaskiner på 

kontoret, bærbare maskiner på 
møterommet og mobile enheter 
mens de er på farten. 

I fortsettelsen av denne 
misforståelsen kommer apper 
uten realistiske bruksområder 
og mobiltilpassede nettsteder 
som bare er kikkhull mot full-
versjonen av nettstedet. Selskap 
som lager apper popper opp fra 
Norge til Ukraina, og norske 
bedrifter sløser bort store beløp 
på mobilversjoner. 

I realiteten blir skillet mellom 
enhetene bare mindre og 
mindre. Pc-er blir mobile og 
mobiltelefoner blir mini-pc-er. 
Nettbrett får tastatur og 
bærbare pc-er får skjermer som 
kan tas av. Folk busser like 
gjerne med 17-tommers bærbar 
eller smarttelefon. De kryper 
opp i sofaen med nett-tv påslått 
og smarttelefon, nettbrett eller 
ultrabook i fanget. 

Derfor blir utvikling av nett-
steder skreddersydd for spesi-
fikke enheter som for eksempel 
mobiltelefoner et stort blindspor. 
Folk bruker den enheten som er 
greiest og nærmest. De blir bare 
irriterte når de har funnet frem 
på pc-en og havner på en spesial-
tilpasset mobil versjon med lese-
brettet – og plutselig ikke lenger 
finner det de kom for.  

Å designe løsninger som 
forutsetter at brukerne trenger 
noe helt annet på mobil kan lett 
bli å vinke farvel til brukere, 
kunder og netthandel.

Veien til gode nettsteder 
starter med å definere hva 
brukerne ønsker, uavhengig av 
dings. Sjekk bedriftens egen 
statistikk og snakk med kunder. 
Design så for fremtidens mange 
skjermflater, tilpass for all del 
navigasjon og knappestørrelse 
for ulike skjermstørrelse, men 
behold innholdet og funksjona-
liteten.

Dog kan «mobil first»-
metoden være en tilnærming 
for noen – en metode som foku-
serer først på små skjermstør-
relser og deretter de store, men 
hvor innholdet uansett er det 
samme. 

Hva så med apper?
Noen apper kan ha business-

orientert og kundenært innhold 
som gjør seg bedre på skredder-
sydd app enn som komplett 
nettstedsinnhold. Men, for de 
fleste nettstedseiere er app-
utvikling kun et kostbart feil-
skjær. 

 n  Jostein Magnussen, markeds-

sjef/grunnlegger av Netlife rese-

arch
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Må vi vente på stupet?

I 
DN 2. mars spør Sofie Mathi-
assen hvorfor vi ikke bare kan 
vente med olje- og gassutvin-

ning utenfor Lofoten. Olje- og 
gassindustrien går bra – vi finner 
mer, har et høyt aktivitetsnivå og 
ressursanslagene for norsk 
sokkel er oppjustert. Det haster 
ikke lenger med en konsekvens-
utredning, mener hun. Det er 
her hun tar grundig feil. 

Oljeproduksjonen fra norsk 
sokkel er halvert siden årtusen-
skiftet. Selv om dette volum-
messig til en viss grad er 
erstattet av gassproduksjon, er 
det nødvendig stadig å gjøre 
nye områder tilgjengelig for 
leting og produksjon. Nye 
utbygginger er også viktig for å 
beholde en nyskapende norsk 
leverandørindustri. 

Konsekvensutredningen i 
Barentshavet sørøst er gledelig. 
Dette er imidlertid et nytt 
område hvor industrien ennå 
ikke kjenner ressursgrunnlaget 
eller geologien som på norsk 
sokkel forøvrig. Havområdet 
ligger også langt fra land, 
marked og infrastruktur. 

Norsk olje- og gassnæring er 
langsiktig i sin natur. Vi må 
tenke minst 15–20 år fremover 
for å sikre at produksjon med 
tilhørende arbeidsplasser og 

inntekter til fellesskapet blir 
opprettholdt. Da trenger vi både 
å bygge ut eksisterende funn, 
øke utvinningen fra eksiste-
rende felt, finner mer i allerede 
åpne områder og få tilgang til 
nytt areal, herunder også 
Lofoten, Vesterålen og Senja.

Å vente med konsekvensut-
redningen til produksjonen 
stuper, er en dårlig løsning.

 n  Gro Brækken, administre-

rende direktør i Norsk olje og 

gass

INNLEGG
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NYE OMRÅDER.  Vi må få tilgang til nytt areal, herunder også Lofoten, 
Vesterålen og Senja, skriver Brækken.  Foto: Terje Bendiksby, NTB/Scanpix

LANGSIKTIG. 
Vi må tenke 
minst 15–20 år 
fremover for å 
sikre at produk-
sjon blir opp-
rettholdt,  
skriver Gro 
Brækken.

Tenk å kunna føra sitt argument 
under den flotte fana «eige-
domsrett».

Argument gjennom appellord 
kan førast av den med politisk 
ærend. Men i dei siste vekers 
diskusjon forsøkjer ein ytterle-
gare å utgje standpunkta som 
fagjuridiske. Prøver ein å gjera 
jussens hus til bolverk og 
kanonstilling for politiske argu-
ment?

Sjølvsagt kan ingen forventa 
at rettsforskarar underkastar 
seg slik okkupasjon. Det høyrer 
med til rettsforskarens oppgåve 
å kjenna jussens begrensningar, 
og tydeleggjera kva som (ikkje) 
kan vera jussens bidrag i poli-
tisk diskusjon.

 n Erlend Baldersheim, stipen-

diat i rettsvitskap, Universitetet 

i Bergen

sert. Det overrasker heller ikke 
at over halvparten av dem 
omdannet seg til as og dermed 
unngikk kvoteringskravet og 
den tilhørende likviderings-
straffen for de asa som ikke 
fyller kjønnskvoten.

Fersk forskning fra 22 land 
tyder på at høyere kvinneandel i 
styret betinger at flere kvinner 
jobber fulltid fremfor deltid og 
kontinuerlig fremfor rykkvis. Det 
paradoksale blir dermed at vår 
gode permisjonsordning ved 
barneomsorg kan gjøre det 
vanskeligere for kvinner å bygge 
lederkarriere og styrekompe-
tanse. Grunnen er at kvinner fort-
satt tar en større del av omsorgs-
jobben enn menn og dermed 
oftere velger deltid og permisjon. 

Konflikten mellom yrkeskar-
riere og barneomsorg kan tilsi 
at kravet om kjønnsbalanse 

burde flyttes fra styrerommet til 
hjemmet. Der har mange menn 
fortsatt en stor, ugjort jobb å 
gjøre.

Jeg tror det er her, langt 
utenfor styrerommet og på en 
mye viktigere arena, at 
nøkkelen ligger til det gode, 
ukvoterte styre som er balansert 
både hva gjelder kjønn og 
kompetanse.

 n  Øyvind Bøhren, professor, 

leder Senter for eierforskning 

ved Institutt for finansiell 

økonomi, Handelshøyskolen BI

n  FEIL ARENA. Konlikten 
mellom yrkeskarriere og barne-
omsorg kan tilsi at kravet om 
kjønnsbalanse burde lyttes fra 
styrerommet til hjemmet. 
Foto: Johannes Eisele, AFP/NTB 

Scanpix


