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1 INNLEDNING 
 
1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEN 
 
Tema for denne hovedoppgaven i kriminologi er kjønn i politiet. Utgangspunktet mitt er en 

interesse for hvordan kjønn gjøres og skapes (konstrueres). Politiet som studiefelt er valgt, 

fordi politi- og lensmannsetatens maskuline særtrekk er tydelige, både når det gjelder kjønnet 

presentasjon og representasjon (Finstad 1998). Dessuten ser jeg det som viktig å utvide 

politiforskningens temaer og dermed forståelsen av politiet, da etaten er en sentral bit av 

kontrollapparatet som er en del av kriminologiens forskningsfelt. 

 

Konteksten dette temaet skal studeres i, er ansettelsessaker som er klaget inn for 

Likestillingsombudet. Det vil si at klager hevder at det har skjedd kjønnsdiskriminering i en 

ansettelsessak. Spørsmålet om kvinner blir diskriminert ved ansettelser har stått sentralt i 

likestillingsdebatter i de siste årene (Teigen 1999).  Likevel er det vanskelig å si hvilken 

betydning kjønnsdiskriminering har for å forklare den skjeve kjønnsfordelingen. Dette gjelder 

både horisontalt (mellom ulike yrker, næringer og sektorer) og vertikalt (posisjoner i 

stillingshierarkiet) på det norske arbeidsmarkedet. Dette henger bl.a. sammen med at det er 

uklart hva som menes med diskriminering. 

 

Liv Finstad (1998, 2000) hevder at politikvinners og politimenns selvforståelse i dag virker 

åpen, likestilt og kjønnsnøytral.  Kvinner liker seg godt i politiet, og kvinner og menn snakker 

respektfullt om hverandre. Dette støttes av flere av kvinnene i Drege og Nyttingnes (1999) sin 

avhandling. Flere av kvinnene som ble intervjuet insisterer på at kjønn ikke har betydning i 

deres yrkeshverdag, men peker samtidig på styrker kvinnene har i yrkesutøvelsen. Dette er 

noe av bakgrunnen for hvorfor jeg valgte dette temaet. Hvordan kan man forstå opplevelser av 

kjønnsnøytralitet i et mannsdominert felt? Dersom kjønn ikke er relevant, hvorfor trekkes 

kvinners styrker fram, og hvorfor må kvinners tilstedeværelse begrunnes? I materialet jeg har 

valgt, opplever ikke kvinnene etaten som kjønnsnøytral. Jeg ser det derfor som interessant å 

belyse hvilke forståelser en analyse av et slikt materiale kan gi temaet kjønn i politiet. 
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1.2 TEMA OG PROBLEMSTILLINGER - MED AVKLARINGER OG 
AVGRENSNINGER 

 
Det oppgaven skal belyse er kjønn i politiet ved å analysere klagesaker til 

Likestillingsombudet som gjelder ansettelser, og nærliggende temaer som utledes av dette. 

For klagesaker som gjelder ansettelser eller forhold i arbeidslivet har arbeidsgiver 

bevisbyrden. Det betyr at dersom det er grunn til å tro at noen har vært utsatt for 

diskriminering, er det opp til arbeidsgiver å bevise at det ikke har skjedd. Arbeidsgiver må 

altså sannsynliggjøre at avgjørelser i en ansettelsesprosess ikke er basert på kjønn.   

 

Jeg vil derfor fokusere på arbeidsgivers argumenter. Gjennom denne oppgaven ønsker jeg å 

belyse arbeidsgiveres ansettelsespreferanser i et kjønnsperspektiv. Temaet formulerer jeg i 

følgende problemstilling: 

 

I behandlingen av klager til Likestillingsombudet: 

 

- Hvilke argumenter legger arbeidsgivere fram for å begrunne innstilling/ansettelse og 

hvordan vurderer Likestillingsombudet argumentene i forhold til likestillingsloven? 

 
Sentralt i arbeidsgiveres argumentasjon er vurderinger av personlig egnethet. Jeg ønsker 

derfor å drøfte dette begrepet: Hvordan brukes begrepet? Hvilken mening har det? Jeg vil 

også stille spørsmål om konsekvensene av arbeidsgivers vurdering av personlig egnethet. 

 
Med et kvalitativt utgangspunkt, hevder jeg ikke at klagesakene reflekterer utbredelse av 

kjønnsdiskriminering i etaten, og sakene kan derfor ikke heller benyttes til å teste 

generaliserbarheten til teorier. Da måtte jeg kanskje ha fulgt de enkelte saker og de involverte 

parter, prosessdata av et rimelig stort omfang, og ikke ”resultatdata” som kanskje klagesakene 

kan ses som. Sakene som bringes for Ombudet er ikke nødvendigvis eksempler på 

kjønnsdiskriminering, ut fra hvordan Ombudet konkluderer i sakene.  Men sakene kan i første 

rekke si noe om hvordan kjønnsdiskriminering i forbindelse med ansettelser kan foregå eller 

kan oppleves, og hvorfor kjønnsdiskriminering er vanskelig å dokumentere. Utgangspunktet 

for å lese disse sakene var at jeg ønsket å studere forståelser av kjønn i ansettelsesprosesser, 

og spesielt hvordan arbeidsgiver vurderer kvalifikasjoner til søkere. Vurdering av 

kvalifikasjoner er sentralt i ansettelser og vil kunne si noe om hva som kan være 
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utslagsgivende. Med andre ord er ikke analysen foretatt for å vise hvordan 

ansettelsesprosesser er, men ulike betydninger forhold i prosessen kan få. 

 
Jeg vil videre i kapittel 1 antyde min forståelse av kjønnsbegrepet som også vil bli drøftet 

andre steder i oppgaven. Deretter vil jeg vise oppgavens relevans for kriminologi, før jeg 

beskriver tilnærmingen min til studiefeltet og vurderer videre klagesaker til 

Likestillingsombudet som datamateriale. Jeg vil også presentere klagesaksmaterialet i noen 

tabelloversikter, som også viser min sortering av datamaterialet. Kildene i denne oppgaven er 

skriftlige: klagesaksdokumenter, tallmateriale, andre forskeres litteratur. Jeg vil derfor drøfte 

det å bruke analytiske verktøy på tekster som kilder, nærmere bestemt et perspektiv som 

vektlegger ”dokumenters konstruksjon av virkeligheten”.  

 

I kapittel 2 vil jeg først beskrive feltet kjønn i politiet med et kort historisk tilbakeblikk, 

kjønnsrepresentasjon og arbeid for likestilling i politiet, før jeg gjennomgår 

ansettelsesprosedyrer i politi- og lensmannsetaten. Ansettelser kan ses som en trinnvis 

prosess, hvor skjønn får betydning på hvert trinn. Jeg vil deretter beskrive likestillingsloven 

og ansettelser og hvordan klagesaker behandles hos Likestillingsombudet. Redegjørelsene i 

kapittel 2, ser jeg som et nødvendig skritt, før jeg vil analysere tekstene, da jeg mener at 

kjønnsandeler, ansettelsesprosedyrer og Ombudets saksgang er viktig for å forstå klagesaker 

som en sjanger. 

 

Kapittel 3 belyser taler om kjønnsdiskriminering og likestilling i klagesaksmaterialet. Til 

grunn for begrepet taler ligger en forståelse av klagesaker som en sjanger eller fortelling 

(Widerberg 2001:137). Samme persons tale om likestilling og kjønnsdiskriminering ville 

kanskje fått et helt annet innhold og form i en annen situasjon og underlagt en annen sjanger. 

Det som blir sagt i en klagesak, blir sagt ut fra de forestillingene partene har om 

klagesakssjangeren – hva man legger fram som argumenter og hvordan. Jeg vil gi lengre 

sammendrag av ansettelsessakene som Ombudet konkluderer med er i strid med 

likestillingsloven og fokusere på arbeidsgiveres argumenter. Deretter vil jeg beskrive utvalgte 

saker, sortert etter arbeidsgivers begrunnelser, som Ombudet konkluderer med at ikke er i 

strid med likestillingsloven. Til sist vil jeg analyserer saker som dreier seg om fortrinnsrett, 

dvs. anvendelse av moderat kvotering. 
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I kapittel 4 vil jeg drøfte taler om personlig egnethet i et kjønnsperspektiv. Hvilke egenskaper 

etterspørres i ansettelsessakene i klagesaksmaterialet? Hvordan kan beskrivelsene av mennene 

som blir foretrukket og kvinnene som mener at de har blitt forbigått belyse arbeidsgiveres 

ansettelsespreferanser? Jeg vil også drøfte spørsmålet om likestillingsloven som redskap for å 

fremme likestilling i politiet. Dette vil jeg særlig se i lys av skjønnsmessige vurderinger, som 

for eksempel vurdering av personlige egenskaper. Personlig egnethet er en viktig dimensjon 

ved arbeidsgiveres vurderinger av søkere til stillinger. Jeg vil også hevde at det er et spesielt 

politirelevant begrep. Vurdering av personlig egnethet er ikke spesielt for ansettelser i politiet. 

På grunnlag av datamaterialet mitt, utforsker jeg hvordan personlig egnethet blir et særlig 

viktig begrep for å forstå hvordan politiet ønsker å framstå.  Jeg vil utforske hvordan 

personlig egnethet blir selve argumentet for politiet selv til ikke å gå inn i en diskusjon om 

kjønnsdiskriminering. Personlig egnethet blir en del av arbeidsgiveres doxa, dvs. et 

selvforklarende begrep det ikke settes spørsmålstegn ved, med andre ord en form for ikke-

reflekterte meningsforbindelser (Bourdieu 1977, 2000).   

 

1.2.1 Kjønn i arbeid 
 
Begreper i min problemstilling er ikke av den karakter at de trenger egen begrepsavklaring. 

Ansettelser blir forklart og gjennomgått i kap. 2. Her vil også likestillingsloven og de 

instrukser arbeidsgiver og likestillingsombudet er pålagt å følge bli redegjort for. Et begrep 

som imidlertid er sentralt for denne oppgaven og som fremstår på ulike måter og dermed 

trenger en nærmere avklaring, er kjønnsbegrepet. I dette kapittelet vil jeg derfor belyse ulike 

perspektiver på kjønn og hvilken betydning dette har i denne oppgaven. Siden temaet i 

oppgaven er kjønn, vil begrepet også bli drøftet og belyst gjennomgående i oppgaven. I dette 

kapittelet forsøker jeg kort å vise min forståelse gjennom å problematisere rådende 

perspektiver. 

 

Et sentralt forskningsfelt innenfor organisasjonsforskning i dag er mannlig dominans i de øvre 

nivåene i arbeidsorganisasjoner, og mulige forklaringer på dens varighet (Alvesson og Billing 

1999 gir en oversikt over feltet). Mens mye av litteraturen jeg har lest i arbeidet med denne 

oppgaven har ”hvorfor så få kvinner?” som problemstilling, er ikke det min problemstilling, 

men det er likevel et spørsmål som ligger i bakgrunnen. Aagoth Elise Storvik (2002a) 

oppsummerer forklaringer på mangelen på kvinnelige ledere i arbeidslivet. Hun skiller 

mellom tre forklaringstyper: 1. arbeidslivet, 2. kvinnene selv, 3. samspillet mellom 1 og 2. 
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Storvik argumenterer for at alle typer forklaringer finner en viss støtte i empiriske studier, og 

at mangelen på kvinnelige ledere kan ha ulike årsaker i ulike organisasjoner.  I denne 

oppgaven flyttes blikket bort fra aspektet kvinnene selv og over på arbeidsgiversiden. Jeg tar 

for meg materiale hvor kvinner er søkere til stillinger, og hvor kvinnene stort sett vurderes 

som kvalifisert for stillingene, men likevel ikke får jobben. Mens Storviks forklaringer 

hovedsakelig fokuserer på lederstillinger, består klagesakene av både grunnstillinger og 

lederstillinger. Mens arbeidsgivers argumenter i saker som omhandler grunnstillinger kan si 

noe om kvinners adgang til feltet (vertikal kjønnssegregering), kan arbeidsgivers argumenter i 

saker som omhandler lederstillinger fortelle noe om kvinners muligheter til å rykke opp i 

systemet (horisontal kjønnssegregering). 

 

Mari Teigen (2001) mener at to teoretiske perspektiver har dominert forskningen om 

mangelen på kvinnelige ledere, nemlig tilbudsteorier (supply theory) og etterspørselteorier 

(demand theory). Tilbudsteorier fokuserer på arbeidstakere og vektlegger kjønnsforskjeller i 

yrkesvalg og indikerer strukturelle forhold som hovedårsaken til det relative fraværet av 

kvinnelige ledere, og forklaringene er bl.a. inspirert av menneskelig kapitalteori (Reskin 

1993). De få kvinnene i høystatusposisjoner er forbundet med mangelen på kvinner med den 

etterspurte utdanningen og erfaringen i aldersgruppen som ledere vanligvis rekrutteres fra 

(Raaum 1996, Petersen og Teigen 1997). Tilbudsteorier vektlegger forhold utenfor 

organisasjonen. Prosesser innenfor organisasjonen som skaper kjønnssegregeringsmønstre 

ignoreres eller anses som å være av mindre viktighet. Tilbudsteorier kan kritiseres for deres 

entydige forestilling om hva som teller som kvalifikasjoner. Etterspørselsteorier, i versjonen 

presentert her, ser organisasjoner som kjønnede prosesser (Acker 1990, Teigen 2001). 

Fokuset er på forklaringer av opprettholdelsen av kjønnssegregering og mannlig dominans i 

ledelsesposisjoner som en effekt av kjønnsdiskriminerende rekrutteringspraksiser og 

rekrutteringsnormer (Acker 1990, Collinson et.al. 1990, Cockburn 1991, Wajcman 1998). 

Etterspørselsperspektivet vektlegger arbeidsgiveres preferanser, den implisitte kjønningen av 

forståelser av kompetanse og utvelgelseskriterier.  

 

Mitt analysefokus kan plasseres i en slik kontekst. En hovedkritikk av det kjønnede 

organisasjonsperspektivet angår vanskelighetene det har med å forklare endringer i 

kjønnsrelasjoner (Alvesson og Billing 1999). Anne Lise Ellingsæter og Jorun Solheim 

(2002:61) påpeker at hvordan organisasjoner fungerer som kjønnede hierarkier, med ulike 

betingelser for menns og kvinners yrkestilpasning og karriereutvikling, dvs. vertikal 
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segregering, har overtatt som kjønnspolitisk tema på bekostning av horisontal segregering. 

Spørsmålet om, og eventuelt hvordan, kjønnshierarkier er forbundet med en horisontal 

oppdeling av jobber og arbeidsoppgaver, også på den enkelte arbeidsplass, har ikke vært i 

fokus i samme grad. Teigen (2001) mener måten arbeidsgivere bedømmer kandidater i 

forhold til forestillinger om kompetanse er et viktig tema. Distinksjonen mellom formelle 

kvalifikasjoner på den ene side og andre vagere og mindre målbare kvalifikasjoner som 

personlig egnethet på den andre siden, er spesielt viktig her. Dette temaet vil være viktig i 

forhold til analysen av arbeidsgivers argumenter i kapittel 3, og blir videre tatt opp i kapittel 

4. Det analytiske begrepet ”kjønnede betydninger” skal i følge Hanne Haavind (2000a:7): 

 

” (…) fremheve at en studerer hvordan mennesker blir og er kvinner og menn 
både for seg selv og for hverandre, og på hvilke måter og for hvilke formål dette 
gjøres relevant i deres liv. Den som søker vet på forhånd at betydningssystemer 
knyttet til kjønn skaper både grenser og forbindelser – og hierarkiske ordninger – 
mellom mennesker og i de samme menneskene. Forskeren er ute etter å avdekke 
disse betydningssystemene istedenfor å ta dem for gitt”.  
 
 

Videre er det fortolkende metode som er fremgangsmåter for å lete etter og finne kjønnede 

betydninger. Det analytiske begrepet ”kjønnede betydninger” skal, i følge Haavind, være et 

hjelpemiddel for å søke etter et meningsinnhold i et erfaringsmateriale og beskrives som å 

ikke være helt det samme som å studere hvordan kvinner og menn er.   ”Kvinne” og ”mann” 

er kjente ord, og egner seg derfor ikke som analytiske begrep. Resultater som fremstiller 

hvordan kvinner og menn ”er”, kan godt oppleves som gjenkjennelige og likevel være av 

tvilsom kvalitet. Det er et kjennetegn ved kjønnede betydninger at de har denne formen for 

appell. Nettopp derfor er det grunn til å være kritisk til reproduksjon av stereotypier som 

forklaringer. Hvordan kan man unngå at studier av kjønn kan ende med ”kvinner er slik…” og 

”menn er slik…”?  Haavind (2000b) setter ”kjønn som forskjell”, i betydningen å studere 

hvordan kvinner og menn er, opp mot ”kjønn i samspill”, i betydningen å søke etter kjønn 

som det meningsinnhold kvinner og menn spiller ut i forhold til hverandre. Forutsetter man at 

kjønn er forskjellige egenskaper som kvinner og menn har, blir forskjellsanalyser 

nærliggende. Forskjellsanalyser er også, i følge Haavind basert på en forforståelse om hva 

kjønn kan bety. Analyser av kjønn i samspill kan gjennomføres på ulike måter og være basert 

på mange ulike forforståelser. Den grunnleggende ideen er at kjønn er noe som spilles ut 

mellom mennesker snarere enn noe som sitter i mennesker. En systematisk og variert søking 

etter hvordan kvinner og menn forstår hverandres og sine egne væremåter, gjør kjønnene mer 
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bevegelige og nyanserte enn forskjellsanalysenes statiske bilder av små eller store forskjeller, 

i følge Haavind. Samspillanalyser er basert på at kvinner og menn både er plassert ulikt, men 

også plasserer seg ulikt i de sosiale sammenhenger de inngår i og er basert på en oppfatning 

om at aktørene forstår hverandre som kjønnede, og at betydninger av kjønn derfor kan 

avdekkes når en ser hvordan kvinner posisjonerer seg i forhold til andre kvinner og menn. 

Ellingsæter og Solheim (2002) søker å utvikle den teoretiske forståelsen av empiriske 

beskrivelser av arbeidslivets kjønnsrelasjoner. Arbeidslivets kjønnsstrukturer kjennetegnes, i 

følge dette perspektivet, av både endring og stabilitet, og ser ”kjønnsmakt” som: 

 

 ” (…) et komplekst system av dominans- og underordningsrelasjoner som danner 
ulike hierarkiske kjønnsstrukturer av både materiell og symbolsk karakter. Disse 
maktrelasjoner er ikke reduserbare til direkte relasjoner mellom kvinner og menn, 
men handler blant annet om hvordan former for kjønnsdominans er innskrevet i 
selve arbeidets organisering og institusjonelle praksis”(Ellingsæter og Solheim 
2002:15).  
 
 

Dette ses, i følge Ellingsæter og Solheim, ikke som uunngåelige egenskaper ved 

organisasjoner og institusjoner, men som kontingente produkter av spesifikke historiske 

prosesser. Dette tror jeg er et viktig perspektiv for å forstå temaet kjønn i politiet. 

 

Det er delte meninger om mål og metoder i arbeidet for et likestilt arbeidsliv (Raaum 

2001:158). Likestilling er et normativt og omstridt begrep, og kontroversene henger sammen 

med ulike perspektiver på kjønn og likestillingsidealer. To hovedtradisjoner har stått mot 

hverandre. Den ene tradisjonen framhever likhet og rettferdighet og forutsetter at kjønnene er 

mer like enn forskjellige. Likestilling er da først og fremst et spørsmål om å realisere like 

vilkår juridisk og praktisk sett. Den andre tradisjonen ser kjønn som forskjell, kvinner og 

menn representerer forskjellige, komplementære egenskaper, verdier og erfaringer. Denne 

forskjellsretorikken er brukt både for å legitimere ekskludering og inkludering av kvinner 

(Skjeie 1999:110, Teigen 2001:33).  Når det gjelder kvinner og menn i politi- og 

lensmannsetaten har argumenter om kvinners svakere fysiske styrke i forhold til menn, vært 

brukt som argument for å ekskludere kvinner. Kvinners antatte evner, som kompensasjon for 

manglende fysiske styrke, som mer relasjonsorienterte enn menn, har vært brukt både som 

argument for ekskludering og for inkludering. Jeg får et visst ubehag av fokuseringen på 

”kvinners spesielle bidrag”. Nytte- og lønnsomhetsretorikk plasserer likestilling på 

defensiven, dvs. som et felt som må forsvares med mer enn sin egenverdi. Hva om kvinner 
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ikke har noe annet eller bedre å bidra med? Skal man da droppe hele greia? Likestillingens 

normative grunnlag, slik jeg ser det, er et frihetsprinsipp: rett til selvbestemmelse og frihet fra 

diskriminering, nedvurdering og krenkelser som har grunnlag i kjønn. Forlater man 

rettighetsperspektivet, blir det større rom for forhandlinger, og likestilling må for ofte vike til 

fordel for andre rettigheter (Skjeie og Teigen 2003). 

 

Det å skrive en avhandling i et bestemt fag, er også en avgrensning. For eksempel vil 

fagtradisjoner gjennom pensum og tematikk ha gitt meg noen ideer og innvirkninger som 

også vil ha betydning for hva som sees på som relevant og viktig. Jeg vil ikke gjennomgå det 

her, men heller vise hvordan mitt tema kan ha kriminologisk relevans. 

 

1.2.2  Kriminologisk relevans? 
 
Slik jeg ser det, kan det være ulike begrunnelser for å skrive denne oppgaven i kriminologi.  

Norsk kriminologi skulle være en hjelpevitenskap for jusen, og forklare hvorfor lovbrytere 

brøt loven og gi råd om hensiktsmessige reaksjoner (Christie 1987:292, Høigård 1997:25). 

Kriminologer vendte etter hvert et kritisk blikk på kontrollapparatet. Det er en sterk tradisjon i 

faget som har tatt parti med utstøtte grupper i samfunnet, studert ekskluderingsmekanismer og 

fokusert på rettferdighets- og demokratispørsmål.  Cecilie Høigård (1997:25) mener at denne 

dreiningen av kriminologiens fokus1, har gjort at det tradisjonelle skillet mellom kriminologi 

og rettssosiologi har blitt betydelig utvisket. Jeg vil derfor videre drøfte denne oppgavens 

relevans først og fremst i forhold til kriminologi, men også i forhold til rettssosiologi. 

 

Temaet for denne oppgaven kan ses som et bidrag til en diskusjon av demokrati og 

rettferdighet, da jeg drøfter spørsmål om likestilling og formelle reglers muligheter og 

begrensninger. Framfor å søke etter årsaker ved kvinner selv, fokuserer jeg på arbeidsgivers 

argumenter og begrunnelser. I denne konteksten kan det betegnes som et nedenfraperspektiv, 

da kvinner er en minoritet i politi- og lensmannsetaten, og det har vært satt spørsmålstegn ved 

deres tilstedeværelse. Finstad (1998:185) mener at det til enhver tid synes som om det finnes 

en grense for hva som blir sett som en passende kjønnsmessig sammensetning: ”I dag må det 

gjerne bli flere kvinner i politiet enn det allerede er, men kvinneandelen må ikke bli for høy”. 

Debatten om kjønnssammensetningen i politiet kan tolkes som å ha gått fra om kvinner har en 

                                                 
1 Det har i følge Ragnar Hauge (1996) skjedd en lignende dreining av kriminologiens temaer internasjonalt. 
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legitim plass i politiet til hvor mange kvinner det er plass til i politiet (Myhrvold 1989, 

Finstad 1998, 2000, Drege og Nyttingnes 1999). 

  

Dessuten kan dette temaet ses i sammenheng med diskusjoner innenfor kriminologien om 

politiarbeidets innhold og forholdet mellom politi og publikum. En sentral begrunnelse for at 

kvinner fikk adgang til politiyrket på lik linje med menn, var troen på at de ville utvikle en 

annen politirolle, med vekt på samhandling som en toveisprosess framfor en enveisprosess 

(Støkken 1981, Sørensen og Hetle 1985, Finstad 1998, 2000). Samtidig har hovedargumentet 

mot kvinner i politiet vært fysisk styrke. Spørsmålet om kvinners inntog i politiet har utfordret 

et tradisjonelt syn på politiarbeidets innhold, har vært sentral i drøftingen av kjønn i politiet i 

studiene nevnt ovenfor. Hvordan politiet forstår kjønn er ikke en gitt kategori og kan studeres 

i mange kontekster, for eksempel i samhandlingen mellom politifolk i arbeid og i forhold til 

publikum. I denne oppgaven studeres kjønn i politiet i ansettelsesprosesser i en 

klagesakskontekst. En analyse av politiets forståelser av kjønn og skjønn i 

ansettelsesprosesser kan bidra til å belyse politiets arbeid og samhandling med publikum. Jeg 

mener at for eksempel hvordan politiet rekrutterer og hvilke kvalifikasjoner og personlige 

egenskaper som foretrekkes, kan bidra til forståelsen av hvordan politiet ønsker å framstå i sitt 

møte med andre. Samtidig ønsker jeg å unngå slutninger om at ”politikvinner” er slik og 

”politimenn” er slik, og dermed om vi må ha flere eller færre kvinner eller menn for å få et 

slikt eller slikt politi, jfr. diskusjonen om kjønnsforståelser i kapittel 1.2.1.  

 

Sentralt i denne oppgaven er likestillingsloven og Likestillingsombudets håndheving av 

denne. Å fokusere på lovers virkninger er et sentralt tema i rettssosiologi (Mathiesen 2001). 

Forskjellsforholdet mellom kriminologi og rettssosiologi kan beskrives som uklart (Strand 

2004). Det kan synes kunstig å forsøke å lage skillelinjer mellom så nært beslektede fag, som 

nå også er ett institutt. Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer seg selv 

på nettsidene sine som bestående av to avdelinger med litt forskjellig tyngdepunkt. 

Kriminologiens tyngdepunkt angis som studier av kriminalitet, straff og kontroll, mens 

rettssosiologi har vekt på rettsnormers rolle og virkning i samfunnet. Men fagene har også 

mye til felles:  

 

”(…) og deler en felles interesse for mangfoldige kriminologiske og 
rettssosiologiske temaer: straffens virkninger, domstoler, fengsler, politi, 
barnevern, psykiatri, sosialpolitikk, diskriminering av minoriteter, forebygging av 
kriminalitet, likhet og rett, juristenes makt i samfunnet, omdanningen av 
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juristprofesjonen med kvinnenes inntog, advokaters forhold til etikk, massemedier 
og marked, internasjonaliseringen av retten på ulike områder, rettssikkerhet og 
menneskerettigheter, forskning om rettshjelp, og masse mer” (Finstad og 
Andenæs 2001). 
 

 
Denne oppgaven kunne vært vinklet mer rettssosiologisk ved å fokusere mer på lovgivningens 

virkninger, og et sentralt spørsmål kunne da ha vært: Er likestillingsloven et redskap for å 

fremme likestilling i politiet? Jeg kunne ha gått dypere inn i lovens tilsiktede og ikke 

tilsiktede virkninger og samfunnsforholds innvirkning på loven og stilt spørsmål om 

legalstrategi som et redskap for likestilling, i dette tilfellet kvinners muligheter og 

begrensninger for å ta i bruk legalstrategiske virkemidler for å fremme sine krav.  Dette er 

tema som blir berørt, men hovedfokuset er på meningsdannende prosesser. Hvordan forstår 

politiet, i tekstene jeg analyserer, likestilling og kjønnsdiskriminering? Hvordan argumenteres 

det for og mot kjønnsdiskriminering? Hvordan kan argumentene om personlig egnethet 

forstås?  

 

Jeg finner også relevans i min tilnærming til klagesakene som tekst (kapittel 1.3.3) i 

kriminologiens forståelse av kriminalstatistikk. Kriminalstatistikk er en av de 

”dokumentariske virkelighetene”2 som faget har studert. Begrepet er hentet fra Paul Atkinson 

og Amanda Coffey (2004:58) og henspeiler på å se dokumenter som sosiale fakta, i den 

forstand at de produseres, deles og brukes på sosialt organiserte måter. De er ikke transparente 

representasjoner av for eksempel organisasjoners rutiner og beslutninger, men konstruerer 

bestemte representasjoner gjennom egne konvensjoner.  Perspektivet springer ut av en 

etnografisk3 interesse, mens den analytiske tilnærmingen er inspirert av semiotikk, dvs. 

undersøker dokumenter som systemer av konvensjonelle tegn og representasjoner. Høigård 

(1997) viser hvordan man kan se kriminalstatistikken på forskjellige måter, bl.a. som en 

handlingskurve, kontrollkurve, utstøtingskurve og som en årsrapport over 

strafferettsapparatets gjøremål. En slik tilnærming til dokumenter prøver jeg også å ha når jeg 

analyserer klagesakene: altså klagesakene forteller ikke hvor mye diskriminering som finnes, 

men hvordan de ulike partene argumenterer i forhold til et lovverk som skal fremme 

likestilling, og kan leses som en slags årsrapport om Ombudets virksomhet.  

 
                                                 
2 Jeg skriver mer om dokumenters konstruksjon av virkeligheten under punkt 1.3.5. 
3 På engelske er det vanlig å bruke ordet ”etnography” om selve arbeidet med å studere en kultur og om 
vitenskapelige sluttprodukter som bøker og artikler, og kan oversettes til feltmetodikk (Kalleberg 1996:8). 
Feltmetodikk handler om å utvikle en forståelse av fenomener ved å oppholde seg i de felt som studeres.  

 12



Gjennom denne oppgaven mener jeg dermed at jeg kan tilføre faget kriminologi og temaet 

kjønn i politiet et relevant innspill som både kan anvendes slik det her står, og videreføres. Jeg 

vil nå redegjøre for de metodiske betraktningene jeg har foretatt meg, og det analyseverktøyet 

jeg har valgt å anvende. 

 
1.3 METODISKE BETRAKTNINGER OG ANALYSEVERKTØY 
 
I denne delen vil jeg fokusere på avgrensninger og valg i forhold til metode som 

framgangsmåter og struktur, dvs. hvordan og hvorfor valgene er tatt, før jeg vil fokusere på 

datamaterialet og analyseverktøy.   

 
1.3.1 En kvalitativ tilnærming 
 
I min tilnærming til temaet kjønn i politiet har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Med 

kvalitativ tilnærming, mener jeg en søken etter å tolke meninger, framfor å fokusere på hvor 

hyppig noe forekommer (Kjelstadli 1992:175). ”Kvalitativ forskning er (mer) 

innholdssøkende, mens kvantitativ forskning er (mer) innholdsstyrt” (Widerberg 2001:15). 

Med problemstillingen jeg har valgt søker jeg altså å forstå arbeidsgiveres begrunnelser og 

Ombudets vurderinger, framfor å finne hyppigheten av for eksempel begreper eller 

fenomener.  

 
I følge Karin Widerberg (2001: 27) drives det omfattende forskning med et kvalitativt formål, 

men der det kvalitative anslaget varierer i styrke og kvalitet. Hun setter dette i sammenheng 

med den kvalitative forskningens forholdsvise svake posisjon i samfunnsvitenskap. På grunn 

av det kvantitative og positivistiske4 perspektivets dominans, gjøres også kvalitativ forskning 

ofte i dette perspektivets ånd, for eksempel ved å prøve å standardisere seg selv eller 

forskningssubjektene, eller at man bare søker å belegge på forhånd utformede hypoteser. At 

man velger kvalitative metoder (verktøy) er derfor ingen garanti for kvalitativ forskning. 

Metodene må anvendes og utvikles kvalitativt for at man skal kunne si at det er kvalitativ 

forskning. Det er derfor, i følge Widerberg, riktigere å snakke om kvalitativ analyse enn om 

kvalitative metoder som kjennetegn ved kvalitativ forskning.  

                                                 
4 Positivisme er i følge Widerberg (2001:23) et samlebegrep for vitenskapsteoretiske posisjoner som mener man 
kan og bør produsere sikker, generaliserbar, gyldig kunnskap, i betydningen rendyrke faktorer, finne årsaker, 
sammenhenger og lovmessigheter på samme måte som naturvitenskapen. Forskeren skulle ikke innvirke på 
studieobjektet, og forskningssubjektene skulle behandles som objekter. Objektivitet, reliabilitet og validitet var 
etterstrebet. Det positivistiske perspektivet dominerte den kvantitative forskningen og har nedfelt seg i 
samfunnsvitenskapelige tradisjoner. I slutten av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene ble det tatt et oppgjør 
med den rendyrkede positivismen, uten at det betydde at positivistiske perspektiver forsvant fra 
samfunnsvitenskap. 

 13



 

Felles for både kvantitativ og kvalitativ forskning er bl.a. at man må ta stilling til og 

legitimere sine kunnskapskrav. Hva mener man at man kan si noe om? Og hvordan kan det 

motiveres? Begge leire må svare på spørsmål både av kvalitativ og kvantitativ art, men 

ettersom angrepsmåte og metoder er forskjellige, må også kunnskapskravene og motiveringen 

bli forskjellige, og dermed også språket for dette (objektivitet, reliabilitet og validitet versus å 

dokumentere og diskutere sine valg og tolkninger fortløpende i forskningsprosessen). Denne 

oppgaven har en kvalitativ tilnærming ved bruk av kvalitativ tekstanalyse, men jeg benytter 

meg også av tallbaserte framstillinger når det gjelder kjønnsandeler i politiet i kapittel 2, og 

tabellmessige framstillinger av klagesaksmaterialet i kapittel 1.4.3. Disse framgangsmåtene er 

ikke direkte brukt for å svare på problemstillingen, men brukt for å belyse politiet som et 

kjønnet felt. 

 

1.3.2 Kilder og tolkning 
 
Kildekritikk forstår jeg som å spørre om kildene er troverdige og egnet til å belyse 

problemstillingene (Kjeldstadli 1992:162). Klagesaker gir ikke et representativt bilde av 

omfanget av diskriminering eller hva diskrimineringssaker allment handler om, derfor er 

heller ikke det oppgavens problemstilling. Sakene framkommer på grunnlag av selvseleksjon 

eller selvrapportering. Det er hvordan arbeidsgivere imøtegår påstander om diskriminering i 

slike saker, og Likestillingsombudets vurderinger av om det har funnet sted diskriminering 

som blir studert her, og hvordan det argumenteres i forhold til et lovverk. Materialet 

analyseres likevel i glidninger over mot å se arbeidsgiveres argumentasjon som eksempler på 

hvordan diskriminerende ansettelsespreferanser kan ligge under tilsynelatende kjønnsnøytrale 

begrunnelser. 

 

I analysen av klagesakene benytter jeg meg også av andres tekster i forhold til kjønn i politiet 

og kjønn i organisasjoner generelt. 

 
 Spørsmål om kilder og tolkning av kilder berører ulike sider av analysen av et datamateriale: 

Kildekritikk handler om kildene som brukes er egnet til å belyse de spørsmål som skal 

undersøkes, mens tolkningskritikk handler om begrensninger i å forstå og tolke det som 

framkommer i den aktuelle teksten eller kilden. Tolkning handler både om å forstå meningen i 

teksten og om kontekstens betydning for å forstå den teksten som tolkes (Kjeldstadli 

1992:175). Tolkningskritikk handler i denne sammenheng om kildenes kontekst: om 
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sammenligninger over tid og om sammenligninger på tvers av sosiale kontekster. Det 

empiriske materiale består av saker over en nærmere 25 års periode. Betydningen av endring 

over tid inngår ikke som en vesentlig del av analysen av dette materiale. Det gis likevel en 

oversikt i tabell 1 over fordeling av saker per år. Likestillingsombudsstillingen har vært besatt 

av fire forskjellige personer i løpet av den perioden undersøkelsen strekker seg over: Eva 

Kolstad fra 1979-1988, Ingse Stabel 1988-1994, Anne Lise Ryel 1994-2000 og Kristin Mile 

2000-. En gjennomgang av Likestillingsombudets konklusjon i saker som omhandler 

ansettelser 1985-1995 viser likevel, i følge Teigen (2001:43-44), ingen bestemte tendenser til 

endringer i håndhevingen av likestillingsloven over tid, og jeg kan heller ikke se noen klare 

tendenser. Det ser heller ikke ut til at mer generelle endringer i holdninger til likestilling og 

fokus på likestilling i arbeidslivet kan leses ut av klagesakene. Dette er antagelig fordi 

arbeidsgivers begrunnelser og Likestillingsombudets vurderinger direkte er rettet inn mot de 

lovgivningsmessige aspektene. Likestillingslovens § 4, 2. ledd5, som er den paragrafen 

ansettelsessakene vurderes i forhold til, er ikke endret i løpet av den aktuelle perioden. Jeg 

tror også det er viktig å ta med i betraktning hvordan saksbehandlerne behandler sakene. Selv 

om det er forskjellige saksbehandlere, er det en bestemt form for saksbehandling som gjøres. 

Jeg har ikke innblikk i dette, slik Iver B. Neumann (2001) har med taleskriving i UD, som han 

trekker fram som eksempel på diskursenes6 treghet. Jeg har bare erfaring med tekstene som 

de foreligger ferdig i mappene. At det juridiske feltet som studeres her er relativt avgrensbart, 

var en fordel i og med at jeg ikke har en juridisk utdannelse.  

                                                

 

1.3.3 Framgangsmåter og tilnærminger til feltet: ”Selvrapportert 
urettferdighet” 

 
Klagesakene ble valgt ut av ansatte ved Ombudets kontor. Vi ble enige om ikke å begrense 

utvalget til saker behandlet etter § 4.2, som ansettelsessaker vanligvis behandles etter, men 

politiet generelt, for å sikre at alle relevante saker kom med. Tillatelse fra NSD ble innhentet 

og klagesaksmaterialet er i anonymisert form. I min framstilling av klagesakene er alle navn 

fiktive. For å tydeliggjøre det har jeg valgt for- og etternavn som begynner på samme bokstav. 

Av anonymitetshensyn, og for å prøve å holde en viss grad av orden, har jeg gitt hver sak et 

tilfeldig tall, angitt i klamme, for eksempel [S1]. Jeg har også utelatt en del detaljer og 

 
5 ”Ved ansettelse, forfremmelse, oppsigelse eller permittering må det ikke gjøres forskjell på kvinner og menn i 
strid med § 3” (Lov om likestilling mellom kjønnene). 
6 Neumann (2001:177) definerer diskurs som: ”(…) et system for frembringelse av et sett utsagn og praksiser 
som, ved å innskrive seg i institusjoner og fremstår som mer eller mindre normale, er virkelighetskonstituerende 
for sine bærere og har en viss grad av regularitet i et sett av sosiale relasjoner”. 
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omskrevet sitater både når det gjelder tid, sted og andre opplysninger, slik at det ikke skal 

være lett å kjenne igjen. Dette hensynet til anonymitet, har jeg valgt å la gå foran ønsket om 

mest mulig originalitet i tekstene. Jeg har også sett på Ombudets sammendrag på nett og 

prøvd å holde meg til en slik standard når det gjelder opplysninger. En del av sakene har vært 

omtalt i media, og det kan være mulig at impliserte parter kan kjenne seg igjen. Dette er 

selvfølgelig ikke ønskelig, men vanskelig å unngå. Grunnen til dette er at jeg ikke har 

mulighet eller lov til å prøve å kontakte personer i sakene og be om eventuell tillatelse fra de 

impliserte parter, da adgang til sakene er gitt under forutsetning av anonymitet og 

taushetsplikt (NSD og Ombudet). 

 

Klagesaker til Likestillingsombudet betrakter jeg som ”selvrapportert urettferdighet”. Man 

kunne også kalle det for ”selvrapportert utsatthet for lovbrudd”, siden klager mener det er 

brudd på Likestillingsloven. Jeg velger å vektlegge ”urettferdighet”, fremfor ”lovbrudd”, da 

det er opplevelsen av urettferdighet som står klart i klagebrevene, og det er nettopp 

lovligheten Ombudet skal vurdere. 

  

 Jeg vil videre presentere noen tabeller over datamaterialet som illustrasjoner på sorteringer av 

materialet. Med dette ønsker jeg å gi meg selv og leseren oversikt over materialet. Å lage 

disse tabellene var for meg en måte å gå gjennom sakene på, før jeg valgte hva jeg skulle 

fokusere analysen på, og jeg betrakter tabellene som en måte å gi leseren innblikk i 

analyseprosessen. 

 

Tabell 1 viser antall saker i utvalget som omhandler politi- og lensmannsetaten i perioden 

1980-2004. Jeg har valgt å fremstille saksmaterialet i femårsperioder. Av totalt 56 saker ble 

32 saker behandlet etter § 4.2. 

 
Tabell 1. Saker som omhandler politi- og lensmannsetaten klaget inn for  
Likestillingsombudet 1980-2004 

År 

Antall saker klaget inn 
for 

Likestillingsombudet 

Antall saker behandlet 
etter 

 § 4.2 av Ombudet 
1980-84 9 2 
1985-89 5 3 
1990-94 10 6 
1995-99 13 7 
2000-04 19 14 

Total 56 32 
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Antall saker som ble behandlet hvert år varierer mellom 0 og 6. Utgangspunktet er 

saksnummer som refererer til det året saken ble påbegynt. Det forholdsvis høye antall saker i 

den første perioden, skyldes hovedsakelig flere saker om arbeidsforhold for arrestforvarere og 

en del anonyme henvendelser. 

 

 I en av de siste sakene som gjelder politi- og lensmannsetaten, viste Ombudet til at hun i de 

siste årene har behandlet mange klager fra kvinner som mener seg forbigått til stillinger i 

politiet7.  Det er vanskelig for meg å si noe om jeg synes 32 saker er mange eller få saker, 

men jeg vurderer at det å klage til Likestillingsombudet er et ganske stort skritt å ta, og derfor 

ser jeg disse sakene som betydningsfulle eksempler på ”selvrapportert urettferdighet”. 

Tabellen viser en økende saksmengde som omhandler politi- og lensmannsetaten, og de siste 

ti årene er antall ansettelsessaker doblet. Når det gjelder Likestillingsombudets saksmasse 

generelt, sier hun i årsmelding for 2003 at det er behov for økt fokus på arbeidslivet og at 

saksmengden øker. I 2003 ble 476 nye saker registrert fra et stort spekter av områder. I løpet 

av femårsperioden 1998-2003 er antall saker doblet. Spørsmål knyttet til arbeidslivet utgjør en 

vesentlig andel (Årsmelding Likestillingsombudet 2003).   

 

Neste tabell spesifiserer hvilke paragrafer i likestillingsloven Ombudet har behandlet sakene 

etter. 

 
Tabell 2. Hvilken lovparagraf har Ombudet behandlet saken etter i saker som omhandler politi- og 
lensmannsetaten 1980-2004? 
Lovparagraf Antall saker 
§ 1a, arbeidsgivers aktivitetsplikt 
for likestilling 1 
§ 3, generalklausul, 
diskrimineringsforbud 8 
§ 4.1, stillingsutlysning 1 
§ 4.2, ansettelse 32 
§ 5, likelønn 2 
§ 6, utdanning 2 
Ukjent 10 
Total 56 
 

Det er hovedsakelig § 4.2 sakene blir behandlet i forhold til. Alle saker blir vurdert i forhold 

til Lovens generalklausul, § 3. § 1a ble lagt til Likestillingsloven i 2002, og omhandler 

                                                 
7 Det er uklart om hun her mener skriftlige, registrerte klager. 
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arbeidsgivers plikt til å arbeide for likestilling. § 4.1 dreier seg om stillingsutlysninger. § 5 

omhandler lik lønn for lik verdi, mens § 6 omhandler lik rett til utdanning.  

 

Hvem er det så som har klaget til Ombudet i disse 56 sakene? Tabellen under viser klagere 

totalt og spesifiserer hvem som har klaget i ansettelsessakene. 

 
Tabell 3. Hvem klager i saker som omhandler politi- og lensmannsetaten behandlet av 
 Likestillingsombudet 1980-2004? 
 
År Klager totalt Klager i § 4.2 saker 
Kvinne 28 20 
Mann 7 2 
Organisasjon 11 9 
Ombudets eget tiltak 3 1 
Ukjent 6 0 
Total 56 32 
 

I de 56 sakene er det 28 kvinner som klager på vegne av seg selv. I 11 saker er det en 

organisasjon som klager på vegne av en kvinne. Kategorien innbefatter fagorganisasjoner (5), 

likestillingskontakter (3) og mindretall i tilsettingsråd (3).  I 3 saker er det Ombudet som har 

startet en sak på eget initiativ. I 7 saker er det menn som klager. 6 saker har jeg plassert i 

kategorien ukjent, da det i sakspapirene ikke går klart fram om det er Ombudet som tar 

initiativ til sak eller om det er opprettet en sak p.g.a. en henvendelse. Mens fagorganisasjoner 

har tatt opp saker relativt tidlig i Ombudets historie, er likestillingskontakter og saker8 fra 

mindretallet i tilsettingsråd et nyere fenomen. Den første saken fra et mindretall i et 

tilsettingsråd kom på slutten av 1990-tallet, mens den første klagen fra en likestillingskontakt 

kom på begynnelsen av 2000-tallet.  

                                                 
8 Strengt tatt er det ikke korrekt å kalle saker fra mindretall i et tilsettingsråd for klage, da Ombudet i slike saker 
kun kommer med en uttalelse om en ansettelse. Dette utdypes i kapittel 2.5 og 3.3. 
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Tabell 4 viser konklusjonene i sakene som omhandler politi- og lensmannsetaten som 

Likestillingsombudet behandlet i perioden 1980-2004. 

 
Tabell 4. Konklusjon, saker som omhandler politi- og lensmannsetaten behandlet av  
Likestillingsombudet 1980-2004. 
 
Konklusjon  Klager totalt Klager i § 4.2 saker 
Ikke strid 22 20 
I strid 9 7 
Real. ikke 11 2 
Veiledning 7 1 
Avvist 2 0 
Ukjent 3 2 
Total 56 32 
 

 

Jeg har valgt å sortere dem etter sluttresultat, dvs. at med konklusjon mener jeg konklusjonene 

til Ombudet, og i tilfeller hvor Ombudets konklusjon har blitt anket til Klagenemnda for 

likestilling, mener jeg Nemndas vedtak9. Av de 56 sakene fant Likestillingsombudet eller 

Klagenemnda for likestilling at 22 saker ikke var i strid med Likestillingsloven og at 9 saker 

var i strid med Likestillingsloven. Videre ble 11 saker avsluttet før en konklusjon om lovstrid 

eller ikke-lovstrid ble gjort, og betegnes av Ombudet med ”real. ikke". I en av disse sakene 

fikk klager stilling, i en annen fikk klager delta på kurs, i tre saker var endringer i 

lovverk/ordninger under bearbeidelse.  7 saker ble avsluttet etter veiledning, dvs. at Ombudet 

har kommet med råd i tråd med Likestillingsloven. 2 saker ble avvist av Likestillingsombudet, 

da Ombudet mente at sakene ikke hørte under Ombudets myndighet/Likestillingsloven. I 

begge sakene er klager en mann.  3 saker har jeg satt i kategorien ”ukjent”. Dette gjelder saker 

stort sett tidlig i Ombudets historie, hvor konklusjonen ikke klart framkommer av 

saksdokumentene.  2 av disse kunne vært plassert under real.ikke, da et oppsigelsesvedtak i 

det ene tilfellet ble omgjort, og praksis ble endret i det andre. I flere av veiledningssakene har 

også praksis blitt endret.  

                                                 
9 Av de 56 sakene i materialet ble 5 saker anket til Klagenemnda for likestilling. I 3 av dem medførte anken 
endret sluttresultat. 
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Neste tabell viser hvilke stillingskategorier klagene i ansettelsessaksutvalget gjelder. 
 
Tabell 5. Hva slags stilling gjelder klagen? Kun klager som gjelder innstilling/ansettelse behandlet etter § 4.2 
 
Stilling Antall saker 
Lensmann 1 
Lensmannsførstebetjent 3 
Lensmannsfullmektig 2 
Lensmannsbetjent 3 
  
Politiinspektør 2 
  
Politistasjonssjef 1 
Politioverbetjent 2 
Politiførstebetjent 6 
  
Spesialmedarbeider 1 
Politispesialist 1 
Politibetjent 4 
Politikonstabel 2 

  
Arrestforvarer 2 
  
Prosjektleder 1 
Konsulent 1 
Førstesekretær 1 
Totalt 3310

 

 

Det er ikke noen spesielle stillinger som peker seg sterkt ut. Stillingsansettelsene det klages på 

er både leder- og grunnstillinger. I materialet er det flere klager på politistillinger enn sivile og 

juriststillinger. Det er først i de siste årene at det har blitt klaget på stillinger i det øvre 

ledersjiktet som lensmann og politistasjonssjef. I analysen i kapittel 3, vil jeg ikke ta med 

sivile stillinger, da det som nevnt tidligere er politistillinger som er min interesse. 

 

Presentasjonen av disse tabelloversiktene var ment som en første oversikt av 

klagesaksmaterialet, og de viser en veldig komprimert utgave av hva datamaterialet består av.  

Hver klagesak har sin mappe, med et saksnummer og et skjema som saksbehandler fyller ut. 

Skjemaet gir oversikt over hvem som klager, hvem og hva det klages på, saksbehandler, når 

saken ble påbegynt og avsluttet og konklusjon. Skjemaet inneholder også en 

dokumentoversikt, som viser korrespondansen mellom Ombudet og klager og Ombudet og 
                                                 
 
10 Tallet er her 33 og ikke 32 (antall klager), da det i en klage var to stillinger og to personer det ble klaget på 
vegne av. 
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påklagede. Inni mappen ligger så denne korrespondansen ryddig og nummerert, med 

klagehenvendelsen nederst og konklusjonen øverst. Av og til ligger det utkast til brev og post-

it lapper med saksbehandlers kommentarer på, som for eksempel viser at andre 

saksbehandlere har lest utkast og kommentert utkastene. Noen mapper inneholder mange 

dokumenter, andre få. Jeg vil anslå saksmappene jeg har lest til å veie til sammen ca. 15 kilo, 

og hvor mange kilo jeg til sammen har lest med alle gangene jeg har lest klagesakene, vet jeg 

ikke.  

 

 Jeg vil nå drøfte tilnærminger til dokumenter og tekster som datamateriale og mitt møte med 

tekstene. Tekster ses noen ganger bare som viktige som bakgrunnsmateriale for den 

”virkelige” analysen (Silverman 2001). Og et slikt utgangspunkt hadde vel jeg også. Etter å ha 

skrevet om kjønn i politiet på mellomfag kriminologi, hvor jeg bl.a. analyserte en del 

forskning om kjønn i politiet, hadde jeg på hovedfag lyst til å gå dypere inn i feltet. Det var 

særlig litteratur om ansettelsesprosesser (for eksempel Storvik 1999, 2000) som inspirerte 

meg. Jeg hadde ikke bestemt meg for valg av metodiske tilnærminger og analytiske verktøy. 

Jeg hadde en samtale med to kvinner i politiet, en jurist og en som hadde politiutdanning, om 

temaet. Jeg forsøkte også å samle inn en del tall om kjønnsandeler. Da jeg gikk i gang med 

innsamlingen av klagesaksmaterialet, hadde jeg ikke tenkt at det skulle være dataene i 

analysen, men tenkte vel mer at det kunne være et bakgrunnsmateriale og at min opprinnelige 

intensjon var å se om det kunne gi noen tråder til videre søken om ansettelsesprosesser i 

politiet.  

 

Når tekster analyseres blir de ofte presentert som det ”offisielle” eller ”common-sense” 

versjoner av sosiale fenomener, som kan veie sin sannhet opp mot for eksempel intervjuer, 

sier Silverman (2001:119 ). Modellen er altså: dokumentene hevder x, men vi kan vise at y er 

tilfelle. Dette betegnes som en opplagt felle ved tekstanalyse: akkurat som vi kan fristes til å 

behandle intervjuresponser som sanne eller falske skildringer av indre ”erfaring”, så kan vi 

fristes til å skanne tekster i forhold til deres overensstemmelse med ”virkeligheten”. 

Tekstanalytikeres rolle er ikke å kritisere eller vurdere bestemte tekster i termer av 

tilsynelatende ”objektive” standarder. Det er heller å analysere hvordan de virker til å oppnå 

bestemte effekter, å identifisere elementene i bruk og funksjonene de spiller. 

 

Da jeg begynte å lese saksdokumentene hadde jeg bl.a. høye forventninger til begrunnelser og 

argumenter, at jeg skulle få en klar forståelse av hvorfor arbeidsgiver hadde valgt den 
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kandidaten den hadde og hvorfor klageren ikke hadde blitt innstilt eller ansatt, men de var 

ikke så utførlige som jeg trodde. Fokuset er først og fremst på klageren, og den som har blitt 

foretrukket blir en del av begrunnelsene for hvorfor klager ikke har blitt foretrukket. Jeg 

opplevde også at mye med materialet virket fremmed på meg: det juridiske språket, 

bevisførsel og Ombudets saksbehandling. Etter å ha lest meg gjennom en sak, satt jeg ofte 

igjen med spørsmålet: hvordan kan jeg si noe om dette?  

 

Jeg opplevde at materialets form fanget meg og jeg undret meg over hvordan jeg kunne lese 

tekstene på andre måter. Dette som jeg lenge opplevde (og fremdeles delvis opplever) som et 

problem er jo nettopp det som gjør dokumenter så spennende, men samtidig vanskelig å 

analysere: De er skrevet for å fortelle noe, for å overbevise om noe. Det var også fristende å 

lete i bakgrunnsmaterialet som Ombudet baserte sin beslutning på: Har hun oversett noe? Har 

hun tatt feil? Det tok lang tid å prøve å snu dette: Å se klagesaker som en sjanger ga 

muligheter for andre spørsmål. I kvalitativ forskning kan ikke alt formaliseres/skjematiseres 

på forhånd. De analytiske verktøyene skapes i kontakt med materialet. Det skrives mye om 

analytiske verktøy i tekster som tar for seg samfunnsvitenskapelige metoder, men hvordan 

finne de analytiske verktøyene som kan belyse materialet?  

 
1.3.4 Klagesaker som sjanger 
 
Å sortere ut temaer, mønstre, portretter, idealtyper er vanlige analyseverktøy i 

samfunnsvitenskapene (Widerberg 2001:137). Velger man å se et datamateriale som tekst, 

åpner det for andre og flere analysemuligheter enn en tematisk innfallsvinkel. Betraktet som 

sjanger og fortelling (som skal ha en begynnelse og en slutt) kan man se datamaterialet i et 

nytt lys. Det som blir sagt i klagesaksmaterialet, blir sagt ut fra de forestillingene partene har 

om klagesakssjangeren – hva man kan spørre om, hva man kan svare på, hvilke argumenter 

som er gyldige og hvordan. Samme persons tale om kjønn og likestilling ville kanskje fått et 

helt annet innhold og en helt annen form i en annen situasjon, en annen sjanger. En klagesak 

kan ses som en sjangerfortelling som skaper en type tale. Klagesaker som sjanger er altså nært 

knyttet til hvordan saksgangen til Ombudet er, og klager på ansettelser er da også nært knyttet 

til ansettelsesprosedyrer. Jeg vil også komme tilbake til dette i kapittel 2. 

 

Klagesaker er en spesiell type tekst. I ansettelsessaken deltar de tre partene, klager, 

arbeidsgiver og Ombudet, i framlegging av argumenter som direkte omhandler 

kjønnsdiskriminering. Teigen (1999) framhever dette som en fordel i sin studie av 
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ansettelsessaker til Ombudet, hvor hun bl.a. tar opp hvorfor det er så vanskelig å dokumentere 

kjønnsdiskriminering. Mens klager argumenterer for at kjønnsdiskriminering har funnet sted, 

argumenterer arbeidsgiver mot dette, mens Ombudet veier argumentene opp mot 

Likestillingsloven. Også klager og arbeidsgivere argumenterer i forhold til Likestillingsloven, 

men det er Ombudet som til slutt konkluderer med hvordan loven skal tolkes i et gitt tilfelle, 

dvs. hva som er kjønnsnøytrale begrunnelser og ikke, i en kontekst. 

 

Dokumentene som analysen er basert på, dvs. dokumentene i en klagesaksmappe, er 

dokumenterte formelle kvalifikasjoner for søkeren det gjelder, Ombudets vurderinger av 

kandidatenes kvalifikasjoner, arbeidsgiverne skrevne argumenter for rangeringen av 

kandidatene, og Ombudets endelige konklusjon. Ikke alle saker har nedskrevne, detaljerte 

innstillinger. Når dette mangler, ber Ombudet om en skriftlig redegjørelse fra arbeidsgiver. 

Dette tror jeg er et viktig punkt. Det er altså først i det ansettelsessaken blir en klagesak, at 

arbeidsgiver må gi sine begrunnelser, og på en slik måte at det viser at vurderingene har vært 

kjønnsnøytrale.  Elisabeth Fürst (1988) sin undersøkelse om ansettelsesprosesser ved UIO 

baserer seg bl.a. på bedømmelseskomiteers innstillinger til vitenskapelige stillinger ved 

universitetet. Hun framhever at innstillinger i høyeste grad er en filtrert tekst. Den uttrykker 

ofte et kompromiss mellom flere sakkyndige. Den har i tillegg preg av argumentasjon og 

retorikk. Det gjelder å gi overbevisende argumenter til fordel for valget av beste søker. Det 

betyr også at den enkelte tekst er utpreget særegen, den må hele tiden forstås til sin bestemte 

kontekst. I følge Fürst varierer denne konteksten i stor grad fra den ene bedømmelseskomité 

til den neste, og av disse grunner er en kvantitativ tekstanalyse lite egnet for å hente fram 

typiske mønstre. Fürst valgte derfor en ”commonsense” argumentanalyse av et strategisk 

utvalg av de sakkyndiges innstillinger. Typiske mønstre som nedfelte seg gjennom denne 

analysen ble fremstilt ved hjelp av utvalgte illustrerende eksempler. Dokumentene som ligger 

til grunn for Ombudets saksbehandling, tenker jeg er en enda mer spesiell tekst, og 

filtreringen muligens større. En klagesak innebærer ytterligere argumentasjon for det partene 

allerede har ment, og det blir på et vis mer ”størknet”.  I klagesakene skal arbeidsgiver ikke 

bare vise at den beste søker er valgt, men også at det ikke er foregått kjønnsdiskriminering. 

Tekstene i klagesakene blir skrevet muligens i enda større grad enn innstillinger med tanke på 

at sakene kan bli offentlige. Det er også interessant at enkelte av disse tekstene er skrevet i 

etterkant av innstilling eller ansettelse. 

  

 23



 

1.3.5 Dokumenters konstruksjon av virkeligheten 
 
Paul Atkinson og Amanda Coffey (2004) hevder at organisasjoners tekster er viktige for å 

forstå organisasjoners daglige liv. Å undersøke hvordan dokumentariske virkeligheter samles 

og analyseres, bør være viktig for samfunnsforskere. Man bør undersøke, ikke bare ved å 

inspisere dokumentene i seg selv. Undersøkelsene bør inneholde en klar forståelse av hvordan 

dokumenter produseres, sirkuleres, leses, lagres og brukes på en rekke måter. 

 

Når man skal bruke et dokumentmateriale er det viktig å være klar over hva de kan og ikke 

kan brukes til. Atkinson og Coffey (2004:58) betegner dokumenter som ”sosiale fakta”, i 

betydningen at de er produsert, delt og brukt på sosialt organiserte måter. Men de er ikke 

transparente representasjoner på organisasjonsmessige rutiner, beslutningsprosesser eller 

profesjonelle diagnoser. Gjennom egne konvensjoner, konstruerer de bestemte former for 

representasjoner, og konstruerer dermed virkelighet. Dokumentariske kilder bør ikke 

betraktes, i følge dette perspektivet, som erstatninger for andre former for data. Man kan ikke 

gjennom nedskrevet materiale få vite akkurat hvordan en organisasjon faktisk opererer fra dag 

til dag. Man kan heller ikke behandle dokumenter, uansett hvor offisielle, som sikkert bevis 

for det de rapporterer, men man kan undersøke dokumenters plass i organisasjonsmessige 

settinger, de kulturelle verdiene som vedlegges dem, deres bestemte typer og former. Å 

analysere dokumentariske virkeligheter krever sitt metodologiske rammeverk. Til grunn for 

diskusjonen ligger at man ikke prøver å bruke dokumenter til å støtte eller validere andre data. 

Det er fristende å behandle observasjons- eller intervjudata som primærdata og dokumenter 

som sekundærdata. Dokumentmateriale bør ses som data for seg selv. De verner ofte om en 

distinkt dokumentarisk versjon av den sosiale virkelighet. Det analytiske perspektiv blir altså 

hvordan dokumenter kan undersøkes som systemer av konvensjonelle tegn og 

representasjonsmoduser.  

 

Dokumenters rekonstruksjoner av sosial virkelighet avhenger av bestemte bruksmåter av 

språk (Atkinson og Coffey 2004:64ff). Bestemte dokumenter utgjør sjangrer, med bestemte 

stiler og konvensjoner. Disse er ofte merket av ganske distinkte bruk av lingvistiske registre, 

dvs. den spesialiserte bruken av språk assosiert med bestemte domener av hverdagslivet. 

Bestemte yrker har ofte distinkte registre, også bestemte organisasjoner og kulturelle 

aktiviteter. Dette innebærer et karakteristisk vokabular, som ofte er annerledes fra 
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hverdagsspråket. Man bør derfor ikke tilnærme seg dokumenter innledende kritisk og 

evaluerende, men mer fortolkende. Man må fokusere på hvordan dokumenter er konstruert 

som distinktive former for produkter, altså den tekstuelle organisasjonen av dokumentariske 

kilder. Man kan se på hvordan dokumentariske virkeligheter konstituerer distinktive nivåer av 

representasjon, med noen grad av autonomi fra andre sosiale konstruksjoner. Dermed 

analyserer man hvordan teksten skaper en bestemt versjon av virkeligheten.  

 

Tekster står ikke alene (Atkinson og Coffey 2004:66). De konstruerer ikke systemer eller 

domener av dokumentarisk virkelighet som individuelle og separate aktiviteter. Dokumenter 

refererer til ulike realiteter og domener, og også til andre tekster. Man må se bortenfor 

separate tekster og spørre hvordan de er forbundet. I klagesakene som studeres her, inneholder 

tekster ofte referanser til tekster som lovverk, personalreglement og handlingsplaner. I 

analysen av arbeidsgivers begrunnelser vil det komme fram henvisninger til referanser og 

tjenesteuttalelser, men også at nedtegnelser av samtaler med referanseperson og andre 

personer skrives ned, og dermed konstruerer teksten virkelighet av klagerens personlige 

egenskaper. Ut fra dette er det mulig å se at dokumentarisk virkelighet ikke avhenger av 

bestemte dokumenter som speiler og reflekterer en sosial virkelighet.  Perspektivet er heller å 

tenke seg et semi-autonomt domene av dokumentarisk virkelighet, som dokumenter 

reflekterer og refererer (ofte implisitt) til andre dokumenter i. 

 

Intertekstualitet er et begrep fra litteraturkritikk, som i kontekst brukes til å referere til det at 

litterære tekster, for eksempel romaner, ikke står alene, og at de ikke bare referer til en 

fiksjonell verden (Atkinson og Coffey 2004:68). De refererer, uansett hvor implisitt, til andre 

tekster. De inkluderer andre tekster fra samme sjanger eller andre former for tekster. 

Dokumentariske kilder undertrykker tid, ved å løfte hendelser ut av flyten av levd erfaring, og 

plassere dem i de dekontekstualiserte språk og formater i offisielle dokumenter. 

Organisasjonsmessige og offisielle dokumenter er del av et større system av fordeling og 

utveksling. Vi transformerer ting ved å inkorporere dem til tekster. Ved å skrive noe i et 

dokumentarisk format, oversetter vi dem fra det spesifikke og det lokale, og gjør dem til 

”fakta” og ”nedtegnelser”, som tar en uavhengig eksistens. Noen tekster blir ”offisielle” og 

kan bli ”bevis” på hendelser og identiteter. Dette kan kobles til produksjonen av vitenskapelig 

fakta og funn (Latour og Woolgar 1986 sitert i Atkinson og Coffey 2004:69), som skriver om 

produksjonen av vitenskapelige artikler, og foreslår at de oppnår en uavhengighet fra deres 

opprinnelige produksjonssted – forskergruppen, laboratoriet – og oppnår en uavhengig 
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eksistens. Det skriftelige materialet blir en dokumentarisk virkelighet og overskygger andre 

nedtegnelser og minner. 

 

Dokumenter blir også skrevet og lest med referanse til andre begivenheters bruk (Silverman 

2001). De kan bli referert til for å bekrefte eller utfordre påfølgende handlinger og avgjørelser 

– muligens lenge etter at de først ble konstruert. De kan også innskrive hierarkiske posisjoner. 

Dokumenter rapporterer diskusjoner, avgjørelser og hendelser til mennesker eller kropper som 

er overlegen de opprinnelige. Retten til å konstruere et dokument, å utfordre det, å motta det 

og å handle ut fra det (eller ikke) er del av den formelle arbeidsdelingen innen mange sosiale 

sammenhenger. En kan ikke ”lese av” slike organisasjonsmessige realiteter fra 

dokumentariske kilder, og forsøk på å gjøre det vil være basert på fundamentale 

misforståelser. Dokumentariske virkeligheter, basert på komplekse inter-forbindelser mellom 

dokumenter skaper deres egne versjoner av hierarkier og legitimerer autoritet. Temaet 

autoritet reiser et nært relatert tema av forfatterskap og leser. 

 

På den andre siden kan dokumenter betraktes som ting, som Lindsay Prior (2004) ser det, som 

kan produseres og manipuleres, brukes eller konsumeres, og som kan slå tilbake på deres egne 

skapere. Dokumenter kommer inn i menneskelige prosjekter i en dualistisk relasjon, i følge 

Prior. 1) de entrer feltet som en beholder (av instruksjoner, forpliktelser, kontrakter, ønsker, 

rapporter osv) 2) de entrer feltet som agenter for seg selv (in their own right). Som agenter er 

dokumenter alltid åpne for manipulasjon av andre: som allierte, som ressurser for videre 

handling, som opponenter til å bli ødelagt, eller undertrykket.  

 

Forskningstekster, også en hovedoppgave, konstruerer virkeligheten og er, i følge Prior, en 

ting som kan produseres og manipuleres, brukes og som kan slå tilbake på dens skaper. Slik 

jeg ser det, ville en svært uønsket konsekvens av denne oppgaven, om den blir lest, for 

eksempel være at den kan gi en oppskrift på hvordan man kan argumentere for å unngå en 

negativ konklusjon fra Ombudet. 

 

Dokumenter reflekterer implisitte antakelser om hvem som vil være leser, for eksempel har 

vitenskapelige tekster ofte en upersonlig stil og fravær av en implisitt forfatter. 

Dokumentarisk virkelighetskonstruksjon involverer også implisitte lesere, men for å forstå 

teksten krever det ofte en forståelse for eksempel av en organisasjon.  
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Jeg har i dette kapittelet argumentert for og vist hvordan en kvalitativ analyse av et materiale, 

som klagesaker, vil kunne gi et godt redskap for å belyse temaet kjønn i politiet. Jeg vil for å 

utdype dette i kapittel 2 gå dypere inn i temaet spesielt. Her vil saksgangen og lovverket 

gjennomgås med tanke på hvordan de involverte parter opptrer i en klage og forholder seg til 

klagesakssjangeren.   
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2 Å SNAKKE OM KJØNN I POLITIET 
 

Jeg vil i denne delen ta for meg ulike veier inn i temaet kjønn i politiet jeg mener har 

betydning for analysen av klagesakene. I tråd med diskusjonen om framgangsmåter og 

analytiske verktøy over, vil da dette gi en ramme for sjangeren klagesaker. Dette vil gi 

nødvendig innsikt for å forstå selve gjennomgangen og analysen av klagesakene videre i 

oppgaven.  

 

Jeg vil først kort ta for meg kvinners historie i etaten, med vekt på hvordan kvinners inntreden 

og likestilling har blitt snakket om.  Jeg vil deretter se på kjønnsrepresentasjoner, altså 

hvordan kjønnsandeler kan være uttrykk for manglende likestilling. Jeg vil kort beskrive 

hvordan det jobbes for likestilling i politiet, med handlingsplaner som kilde, før jeg vil greie 

ut om ansettelsesprosedyrene og hvordan skjønn får betydning. Videre vil jeg beskrive 

likestilingsloven og ansettelser og Likestillingsombudets saksbehandling.  

 

2.1 ET KORT HISTORISK TILBAKEBLIKK 
 
I 1958 ble kvinner formelt likestilt med menn når det gjaldt opptak og arbeidsvilkår i politiet, 

og kvinner fikk adgang til å gjøre uniformert ordenstjeneste. Før dette kunne ikke kvinner 

bruke uniform, og dermed heller ikke symboler på den makt og myndighet som yrkesrollen 

tilsa (Hesjedal 1996, Wathne 1996). Historien om politikvinner i Norge starter lenge før 1958. 

På 1600-tallet skjedde det at om en lensmann døde, så fungerte enka som lensmann til eldste 

sønn kunne overta. På slutten av 1800-tallet begynte kvinnesaksforeninger å kreve at kvinner 

generelt skulle få innpass i politiet og Straffeprosessloven av 1887 forutsatte bl.a. kvinnelig 

bistand når kvinner skulle ransakes (Finstad 1998, 2000). Kvinners inntreden i politiet møtte 

stor motstand både fra politimestere og polititjenestemenn. Kvinners deltakelse ble oppfattet 

som på kollisjonskurs med politiarbeidets sterke assosiasjoner med fysisk styrke. Det viktigste 

argumentet for at kvinner skulle få innpass i politi- og lensmannsetaten var at de skulle utføre 

spesielle oppgaver, som f.eks. fremstille kvinnelige arrestanter, avhøre kvinner og barn i 

sedelighetssaker, undersøke hjem etter vergerådets krav og patruljere steder der barn ble utsatt 

for sedelighetsforbrytere (Finstad 1998, 2000), og de fleste kvinnene var fram mot 1958 

samlet i sedelighetsavdelingen (Myhrvold 1989). Sedelighetsavdelingen var i liten grad 

tilknyttet fysiske maktmidler (Wathne 1996), og kvinnenes plass i politiet ble dermed definert 
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som en slags videreføring av kvinners posisjon i samfunnet som omsorgspersoner (Hesjedal 

1996). 

 

Den første kvinnelige politibetjent ble ansatt i 1910. Mathilde Henriksen, som hun het, hadde 

lenge interessert seg for ”redningsarbeidet blant faldne kvinner” (Norsk Politiblad i Jørgensen 

2004:89). Christin Thea Wathne (1996) skriver om pionerkvinnenes opplevelser i Norge. I 

den første tiden etter 1958 bunnet også argumentene mot kvinner i det norske politiet først og 

fremst i at kvinner ikke var fysisk sterke nok til å delta i uniformert ordenstjeneste.  Wathne 

setter spørsmålstegn ved hvor likestilt denne inntredenen var, da hennes informanter forteller 

at de ikke fikk den samme opplæring og utstyr som mennene. Hun satte også spørsmålstegn 

ved om innføringen av formell likestilling skyldtes likestillingshensyn, men at det snarere 

kunne ha økonomiske og praktiske grunner. Politi- og lensmannsetaten hadde store 

rekrutteringsproblemer i den første etterkrigstida. Nazifiseringen av det norske politiet under 

andre verdenskrig førte til at store deler av etaten ble byttet ut da krigen var over. Selv om 

kvinner fra 1958 skulle delta i politiarbeid på lik linje som menn, viste det seg på 60- og 70-

årene, at kvinner ble utelukket fra en del arbeidsoppgaver.  

 

Innføringen av formell likestilling ble også møtt av motstand, bl.a. av Politiforbundet, som i 

1959 fastslo at politiyrket i sin alminnelighet ikke egnet seg for kvinner (Finstad 1998). De så 

på kvinner i politiet som et prøveprosjekt, og argumenterte mot å ta inn et større antall kvinner 

før man hadde sett hvordan det fungerte (Wathne 1996). Verneombudet i Oslo fant 10 år 

seinere ut at de aller fleste politimenn mente at det var et forholdsvis lite behov for kvinner i 

politiet (Myhrvold 1989). 1959 ble 7 kvinner tatt opp som aspiranter, de påfølgende årene ble 

det tatt opp 2-3 kvinner hvert år. I 1979 ble første kvinne uteksaminert fra lensmannslinjen, og 

først i 1989 ble den først kvinnelige lensmann ansatt (Finstad 1998). 22 kvinner ble 

uteksaminert fra Politiskolen i 1973, og det var disse kvinnene som fikk gjennomslag for at 

også kvinner i politiet kunne bruke uniform med bukser (Myhrvold 1989). I de neste årene 

økte antallet kvinner ved politilinjen (Hesjedal 1996). Under overskriften ”Kvinneboom” kan 

vi lese at av fjorårets 288 personer som ble tatt opp til Politihøgskolen var antallet kvinner 95 

(Berg 2005: 38-39). I følge Politiforum ligger antallet kvinner som har kommet inn på PHS 

stabilt på mellom 33 og 35 prosent, og statistikk over utviklingen i søkermassen og opptatte 

studenter fra 1988 og frem til i dag, viser en tydelig stigning blant kvinnene. Rektor Ragnar 

Auglend tror, i følge Politiforum, at omleggingen til høyskole appellerer mer til kvinner, og 
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hevder at trender i markedet viser at det blir mer og mer populært blant kvinner å komme seg 

inn i typiske mannsdominerte yrker. 

 

Fysisk styrke er fremdeles over 40 år seinere et sentralt tema og er den egenskapen 

intervjupersonene i avhandlingen til Drege og Nyttingnes (1999) trekker fram som kvinners 

svakhet i forhold til menn i politiet. En lederstilling krever ikke den samme fysiske styrken 

som i ordenstjenesten, mener intervjupersonene. Likevel ser en del av kvinnene i nevnte 

undersøkelse ut til å oppleve at de ikke passer i en lederrolle. 

 

Mye konkret likestillingspolitikk i Norge handler om å sikre lik deltakelse i alle former for 

offentligheter, og i maktutredningen betegnes avstanden mellom teori og praksis, mellom 

politiske mål og gjennomføring som slående (Skjeie og Teigen 2003). Prinsippet om 

kjønnsbalanse finner vi som lovregulering i likestillingslovens § 21 om at hvert kjønn skal 

være representert med minst 40 prosent i alle offentlige styrer, råd og utvalg. Regjeringen har 

satt som mål for statsforvaltningen at minst 40 % av begge kjønn er representert innen 1. juli 

2006.  Det er normen om kjønnsbalanse som operasjonaliseres i krav om kvinner til ledelse, 

kvinner inn i bedriftsstyrene og i de politiske partienes kvoteringsregler. Denne normen om 

kjønnsbalanse er også i tankene mine når jeg nå vil gå over til å telle opp hvor mange kvinner 

og hvor mange menn som er ansatt i de ulike stillingene i politi- og lensmannsetaten.  

 

2.2 KJØNNSANDELER SOM UTTRYKK FOR MANGLENDE LIKESTILLING 
 
Det er få kvinnelige ledere i politiet, spesielt blant de politiutdannede. Innad i politiet blir 

mangelen på kvinnelige ledere hovedsakelig forklart med at kvinner ikke søker lederstillinger 

(Finstad 2000:241). Årsakene til dette forklares med aspekter ved kvinnen selv, for eksempel 

familieforpliktelser, usikkerhet om egen lederrolle eller at lederstillinger gjør at man kommer 

bort fra det operative til det administrative. En annen forklaring som kan være aktuell er at 

kullene på kvinner var mye mindre før og at det derfor ikke er nok kvalifiserte kvinner til 

lederstillinger. Dette blir omtalt som etterslepshypotesen11 (Nielsen 2003). Det kan godt 

hende at dette stemmer, men det synes ikke som om noen har sett på sammenhengen mellom 

                                                 
11 ”The leaky pipeline” er et begrep som Europakommisjonen bruker for å beskrive kvinners frafall i 
utdanningssystemet og videre karriereforløp (Kvinner i forskning 2002). Kvinner og menn er noenlunde likt 
representert helt opp til doktorgradsnivå i utdanningssystemet, for så å skille lag og gå i diametralt motsatt 
retning, med svært få kvinner og langt flere menn i professorstillinger. Finstad (2004) gjør bruk av dette 
begrepet, som presentert av Nielsen (2003), i en kronikk hvor hun drøfter mannsdominans i akademias og 
politiets øvre nivåer. 
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jønn, alder og ansiennitet i politi- og lensmannsetaten. Derfor hadde jeg som utgangspunkt å 

finne mer detaljerte tall om kjønnsandeler i politiet, med særlig blikk på ledere med 

politifaglig bakgrunn. 

 

Det mønster som dannes av kvinners og menns posisjoner i organisasjoners hierarkier kan 

betegnes som vertikal kjønnssegregeringen (Åberg 2001). Ved hjelp av statistikk kan man gi 

et bilde av den vertikale kjønnssegregeringen, for eksempel i hvilken utstrekning kvinner og 

menn arbeider i lederposisjoner i politi- og lensmannsetaten. Deltid er vesentlig mer utbredt 

blant kvinner i politiet sammenliknet med mennene (Likestillingsbarometeret 2004). 647 av 

kvinnene arbeider deltid, blant disse er det 16 kvinnelige ledere. Kun 67 av mennene i politiet 

er deltidsansatte, av disse er det åtte mannlige ledere. 

 

Politi- og lensmannsetaten er langt fra å oppfylle normen om kjønnsbalanse, som tabellene 

under illustrerer.  

Tabell 6. Totalt ansatte fordelt på stilling og kjønn 2002 og 200312 

 2002 2003 
 Andel 

kvinner 
% 

Andel 
menn 

% 

Til 
sammen 

% 

Andel 
kvinner 

% 

Andel 
menn  

% 

Til 
sammen 

% 
Lederstillinger 
sivile og jurister - - - 41,4 58,6 100 
Lederstillinger 
politiutdannet - - - 8,4 91,6 100 
Lederstillinger totalt 12 88 100 10,2 89,8 100 
Sivilt ansatte (inkl. ledere) 78 22 100 76,1 23,9 100 
Retts- og påtale 
(inkl. ledere) 44 56 100 46,6 53,4 100 
Politiutdannet  
(inkl. ledere)  16 84 100 17,1 82,9 100 
Totalt 33 67 100 34,5 65,5 100 
 

Kvinneandelen av ledere varierer mellom de ulike stillingskategoriene, mellom sivile 

stillinger og stillinger som besettes av folk med juridisk utdanning eller politiutdanning. 

Tabellen viser hvordan man får ulike prosenter etter hvilke stillingskategorier man slår 

sammen. Ser man på alle lederstillinger er kvinneandelen ca. 10 %. Ser man på lederstillinger 

for jurister og sivile til sammen, begynner bildet å nærme seg kjønnsbalanse, mens 
                                                 
12 Tallene fra 2002 er hentet fra Politidirektoratets årsrapport 2002. Tallene for 2003 er hentet fra 
Likestillingsbarometeret 2004 og bygger på Politidirektoratets årsrapport 2003. Fra 2002 til 2003 har det vært en 
svak nedgang i antall kvinnelige ledere innen politiet. Justeringer knyttet til lederansvar gjør at årstallene ikke er 
helt sammenliknbare, ifølge POD i Likestillingsbarometeret (2004). 
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kvinneandelen ledere med politiutdanning er under 10 %. Ser man på kvinneandelen av alle 

ansatte (leder- og grunnstillinger) er den på 34,5 % i 2003, mens blant alle sivilt ansatte er 

kvinneandelen større enn mannsandelen (76,1 %). Ser man på alle juridiske stillinger er det et 

mer kjønnsbalansert bilde. Mens det blant alle med politiutdanning i 2003 var 17 % kvinner.  

  

I politi- og lensmannsetaten kan ikke kvinner sies å dominere annet enn sivile stillinger, det er 

altså ikke slik at kvinner dominerer i bunnen av stillingshierarkiet.  Det kjønnede mønsteret er 

heller slik at det blir mindre kvinner jo høyere opp i stillingshierarkiet man kommer. Tabellen 

under viser hvordan de ulike lederstillingene er fordelt. 

 

Tabell 7. Ledere i politi- og lensmannsetaten13 

 Antall kvinner Andel kvinner 
i prosent 

Andel menn 
i prosent 

 1994 1999 2003 1994 1999 2003 1994 1999 2003
Politimester 2 4 4 3,7 6,25 6,3 96,3 93,75 93,7 
Visepolitimester - - 2 - - 13,3 - - 86,7 
Politistasjonssjef 0 0 1 0 0 2,6 100 100 97,4 
Lensmann 4 6 14 1,1 1,7 4,0 98.9 98,3 96,0 
Politiinspektør 25 70 43 15,5 26,3 26,4 84,5 74,7 73,6 
Politioverbejent 0 1 62 0 2 6,7 100 98 93,3 
Politiførstebetjent 47 71 130 4,4 6,2 8,6 95,6 93,8 91,4 
Administrasjonssjef - 9 4 - 15,8 12,1 - 84.2 87,9 
Førsteadvokat - 2 2 - 20 22,2 - 80 77,8 
 

 

Jonung (1993) sitert i Berit Åberg (2001:27) mener at kjønnssegregeringen innenfor samme 

yrke ofte er vanskeligere å måle kvantitativt enn den horisontale kjønnssegregeringen. 

Kjønnsstatistikk innenfor ulike stillingssnivåer er ikke tilstrekkelig. Kvinner og menn med 

samme stillingstittel kan arbeide innenfor samme delområder, men med ulike 

arbeidsoppgaver. En formell stillingsstruktur kan altså skjule en uformell arbeidsdeling. 

Åberg (2001) nevner som eksempel at i Sverige har andelen kvinner økt i politiyrket og 

andelen menn har økt i sykepleieyrket, og andelen mannlige sykepleiere synes å ha stabilisert 

seg på et visst nivå. Mannlige sykepleiere arbeider imidlertid i høyere grad på medisinske og 

                                                 
13 Tallene for 1994 er hentet fra Hesjedal (1996), tallene for 1999 er hentet fra Handlingsplan for likestilling 
(2000), mens tallene for 2003 er hentet fra Likestillingsbarometeret 2004, som oppgir PODs årsrapport 2003 som 
kilde, og viser utvalgte lederstillinger i politi- og lensmannsetaten. Det er under sterk tvil jeg har laget denne 
tabellen, både fordi den er basert på ulike kilder, men også fordi det har blitt gjort en del endringer i 
stillingskategorier. For eksempel ble politiavdelingssjefer fra ca. sommeren 2000 overbetjenter. Dette fører til at 
en økning eller en nedgang, kan skyldes disse endringene. 
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medisinsk teknisk spesialiserte avdelinger som intensivavdelinger, anestesi og akuttavdelinger 

enn på tradisjonelle pleieavdelinger. Den største delen av kvinnelige politi arbeider også 

innenfor spesielle avdelinger. Unge kvinner arbeider hovedsakelig i ordenspolitiet og eldre 

kvinner innenfor særskilt etterforskningsvirksomhet. Selv om kvinner og menn har samme 

yrke, blir resultatet arbeidsdeling innenfor yrket, også innenfor orden og etterforskning. 

 

Åberg (2001) bruker begrepet intern kjønnssegregering om situasjonen at kvinner og menn 

har samme yrke eller stilling, og at arbeidsoppgavene i høy grad deles opp dem i mellom på 

måter som gjør at en intern kjønnssegregering oppstår. Det viser seg også å være slik at jo mer 

detaljert statistikk som anvendes for yrkesinndeling, desto tydeligere kan styrken i den 

yrkesinterne kjønnssegregeringen beskrives. Kvinner i politiet i Norge i dag deltar i et videre 

spekter av oppgaver i dag enn pionerkvinnene Wathne (1996) skrev om, men kvinner med 

politiutdannelse er ikke jevnt fordelt overalt (Drege og Nyttingnes 1999, Finstad 1998, 2000). 

Det har lenge vært en god del kvinner blant etterforskere, i rytterkorpset og i 

sedelighetsavdelinger, mens det nesten er bare menn i hundepatruljer, blant motorsyklister og 

i narkotikapolitiets Uropatrulje. I beredskapstroppen er det bare menn. Kvinner er fremdeles 

langt bedre representert ved politidistriktene enn ved lensmannskontorene. 

 

En måte å måle kjønns(u)balanse på, er altså å se på hvordan kjønnene er representert i ulike 

stillinger, og i ulike arbeidsoppgaver. I tillegg kan man for eksempel undersøke 

kjønnsfordelingen i deltakelse i viktige prosjekter. Arne Johannessen (2004:30), leder i 

Politiets Fellesforbund (PF), viser til at PF sitt likestillingsutvalg har sett på kvinneandelen i 

prosjektarbeid i sammenheng med Politireform 2000, og har funnet at svært få kvinner har fått 

plass i prosjektarbeid, styringsgrupper, ulike råd og utvalg. Likestillingsutvalget i PF har også 

innhentet dokumentasjon på at kun 5% kvinner er med i UEH, politiets utrykningsenhet. Arne 

Johannesen viser også til rapporten Levekår og pensjon i norsk politi (Mikkelsen et al. 2003) 

som blant annet legger fram at 8 % av alle kvinner og 4 % menn opplever mobbing på 

arbeidsplassen. Når det gjelder kvinner i aldersgruppa 30-40 år er tallet 17 %, og mange 

opplever seksuell trakassering både fra kolleger og publikum. Sivilutvalget til PF har også 

gjort en undersøkelse for å se på hvordan sivile blir ivaretatt i etaten (en gruppe med stor 

overvekt av kvinner). Mange føler at de blir mindre verdsatt av arbeidsgiver og kolleger enn 

de politiutdanna.  
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Arne Johannesen etterlyser mer konkret arbeid og resultat av likestillingsarbeidet i politiet 

(Johannesen 2004:30): 

 

”Alle tilsette er lika mykje verdt og lika viktige for totalproduktet som skal 
leverast til samfunnet. POD må stilla heilt konkrete mål for likestillingsarbeidet 
overfor politidistrikta og særorgana, det må settast lika tydlege krav til 
resultatoppnåelse som på sakshandsamingstida. Det må lagast konkrete 
tiltaksplanar, ikkje berre målsettingar utan verkemiddel for å nå måla.(..) Alle 
tilsette har eit ansvar for å ta vare på kvarandre, men leiarane har eit særleg 
ansvar. Skal politiet bli tatt på alvor når det gjeld likestilling, må 2004 verta året 
ein kan syna fram dei konkrete resultata av satsinga. Det må vera lika stor 
prestisje for politimeistarane å verta gode på likestilling som det å vera best i 
klassen på sakshandsamingstid og oppklaringsprosent”. 

 

 
Likestillingsavtaler og planer, inklusive reguleringer om særbehandlinger, er fremtredende i 

den norske offentlige sektor (Teigen og Wiers-Jenssen 1996). Denne vekten på formelle 

reguleringer uttrykker troen på at kjønnsrelasjoner kan endres som et resultat av politisk-

legale reformer. Effektiviteten av slike tiltak har blitt kritisert (Collinson et al. 1990, 

Cockburn 1991, Kvande og Rasmussen 1990, Rasmussen 1999). Hvilke muligheter og 

begrensninger iverksettelsen av likestillingsstrategier har for å fremme kvinnelige kandidaters 

karriereutsikter, blir da et viktig spørsmål. Jeg vil videre beskrive kort planer for likestilling i 

politi- og lensmannsetaten, med fokus på ansettelser. 

 

2.2 PLANER FOR LIKESTILLING 
 
Arbeidet med planer for likestilling i etaten ble startet opp i 1990. Den første handlingsplan 

for likestilling ble utarbeidet i 1995 for perioden 1.1.96-31.12.97 og handlingsplanen ble 

revidert ved to anledninger: 1.1.98-31.12.99 og 01.01.00-31.12.02 (Handlingsplan for 

likestilling 2000).  

 

I april 2003 la Politidirektoratet14 fram ”Strategisk plan for likestilling i politi- og 

lensmannsetaten”. Denne erstattet ”Handlingsplan for likestilling” og gjelder fra 2003-2007. 

Strategisk plan for likestilling er utarbeidet på grunnlag av Overordnet personalpolitikk for 

                                                 
14 Justisdepartementet har det øverste ansvaret for politi- og lensmannsetatens virksomhet, og legger rammene 
med sine planer, mål og bevilgninger (Om POD 2005). Departementet har delegert store deler av ansvaret til 
Politidirektoratet, som ble opprettet i 2001. Politidirektoratets har ansvar for faglig ledelse, styring, oppfølging 
og utvikling av politidistriktene og politiets særorganer, med til sammen ca. 11 000 ansatte. Det er 
politidistriktenes og særorganenes overordnede myndighet og nærmeste støttespiller. Direktoratet har rundt 120 
ansatte. 
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politi- og lensmannsetaten. Planen skal bidra til å målrette og systematisere arbeidet for 

likestilling i etaten med utforming av lokale handlingsplaner og gjennomføring av tiltak i 

politidistriktene/særorganene. Planen inneholder strategiske mål for etatens 

likestillingspolitikk, retningslinjer for Politidirektoratets likestillingsarbeid, forslag til metoder 

og verktøy og klargjør ansvaret og organiseringen av likestillingsarbeidet fram til 2007. 

Politidirektør Ingelin Killengreen sier i forordet at likestilling er en prioritert oppgave i politi- 

og lensmannsetatens personalpolitikk, og at strategien i planen er å integrere likestillingen i 

den ordinære virksomheten. Arbeidet med likestilling skal integreres i styringsdialogen, i 

planlegging og utføring av daglige oppgaver, i kompetanseutvikling og rekruttering, i 

bemanning av prosjekt- og arbeidsgrupper.  

 

Det uttalte hovedmålet med handlingsplanen er å gi like muligheter for kvinner og menn, 

mens delmål er rekruttering, kompetanse, arbeidstidsordninger, økonomi, kvinnenettverk og 

kontaktpersoner (Handlingsplan for likestilling 2000). I strategisk plan (2003:7) formuleres 

hovedmålet i overordnet personalpolitikk for likestilling slik: ”Økt mangfold blant ansatte i 

politi- og lensmannsetaten. Like muligheter til ansettelse, kompetanseutvikling, avansement 

og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn eller sosial, etnisk og kulturell bakgrunn”. Videre 

blir det formulert 3 resultatmål for perioden: øke andelen kvinnelige ledere (sivilt ansatte og 

jurister: 40 % kvinnelige ledere, polititjenestemenn: 20 % kvinnelige ledere), det skal være 

kvinner i alle typer funksjoner, 40 % kvinner som ledere og deltakere i prosjekter, 

arbeidsgrupper, råd og utvalg.   Politimestrene/sjefene for særorganene blir utpekt som 

ansvarlige for å utarbeide en plan for hvordan de skal oppfylle sin del av de 3 resultatmålene. 

Lokale mål og tiltak skal innarbeides i den lokale virksomhetsplanleggingen og følges opp i 

styringsdialogen. Det foreslås lokale satsningsområder som strategisk kompetansestyring, 

psykososialt arbeidsmiljø, moral og etikk og livsfasepolitikk. For å nå målene kreves det at 

likestillingsarbeidet integreres i etatens organisasjons- og virksomhetsutvikling, noe som 

innebærer at: ”Ledere og medarbeidere i etaten må sørge for at deres beslutninger og 

handlinger tar hensyn til forskjeller og fremmer likeverd mellom kjønnene” (Strategisk plan 

for likestilling 2003:7).  For å nå målene blir det bl.a. sagt at: ”Moderat kjønnskvotering, 

etablering av kvinnenettverk og likestillingskontakter har sammen med en rekke andre tiltak 

rettet mot kvinner, vært etatens hovedstrategi. Disse tiltakene vil også i fremtiden være 

viktige deler av etatens likestillingsarbeid”. 
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Spørsmålet om moderat kvotering dukker opp som et tema i klagesakene. Det er i 

utgangspunktet ikke Ombudets oppgave å vurdere dette, da kvotering er en avtale mellom 

partene i arbeidslivet, i Hovedavtalens § 21, og ikke en del av likestillingsloven. I en av de 

siste sakene [S43] i skrivende stund, som gjelder politi- og lensmannsetaten, uttalte Ombudet 

at for å få intensivert arbeidet med likestilling i etaten, bør man ta i bruk de virkemidler som 

er til rådighet. Det var Ombudet selv som tok initiativ til denne saken, da Justisministeren var 

sitert i pressen som negativ til bruk av moderat kvotering, samtidig som han signaliserte 

tydelig at det var behov for å få ansatt flere kvinner i politiet.  

Likestillingsombudet minnet statsråden på at man i staten har forpliktet seg til å bruke 

kvotering som virkemiddel for å fremme likestilling, jfr. Hovedavtalen § 21.  

 

Først vil jeg se på det formelle ved ansettelsesprosesser, dvs. hvilke prosedyrer arbeidsgiver 

må forholde seg til, og som også blir utgangspunktet for Ombudets vurdering, da de formelle 

prosedyrene danner rammen for hva som er saklige framgangsmåter i en ansettelsesprosess. 

 

2.3 ANSETTELSESPROSESSEN: ANSETTELSESPROSEDYRENE OG 
SKJØNNETS BETYDNING 

 
Et nytt personalreglement for politidistriktene trådde i kraft 1. desember 2000 og gjelder for 

embets- og tjenestemenn i politidistriktene (Rundskriv G-96/00). Den formelle 

ansettelsesprosessen kan ses som en trinnvis prosess. Første ledd er å forberede en utlysning 

av den ledige stillingen. Kunngjøringen skal altså gjøres på en slik måte at flest mulige 

kvalifiserte melder seg. Perspektivet her er altså kjønnsnøytralt. Man sier at man vil ha flest 

mulig kvalifiserte søkere å velge mellom. Når det gjelder kunngjøringens innhold, skal den 

bl.a. inneholde en kort beskrivelse av stillingen, det aktuelle arbeidsområdet og 

kvalifikasjonskrav (Personalreglement for politidistriktene: § 3).   

 
Etter at søknadsfristen har utløpt, skal søknadene behandles, søkerne vurderes og 

innstillingsmyndighetene kommer med en innstilling, dvs. en prioritert liste over søkere. Om 

hvordan man skal avgjøre hvilke av søkerne som skal intervjues/innstilles sies det at man skal 

vektlegge/vurdere (Personalreglement for politidistriktene:§7): 

 

”(…) blant annet antatt egnethet, herunder faglige og personlige kvalifikasjoner, 
muntlig og skriftlig formuleringsevne, samarbeidsevne, utdannelse og relevant 
praksis. Dette skal vurderes kun i forhold til de krav som er satt i kunngjøringen 
samt til lovbestemte krav, jfr. Politilovens § 18. De søkerne som etter en 
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vurdering av søknadene synes å være best kvalifisert, bør innkalles til intervju. 
Ved intervjuet skal stillingens nærmeste foresatte delta. Videre har en representant 
for de ansatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap, rett til å være tilstede og 
eventuelt stille spørsmål. I tillegg kan lederen for personalstaben/annen person fra 
personalstaben delta. Ved ansettelse i påtalestilling har nærmeste foresatte også 
anledning til å anmode førsteadvokaten/en statsadvokat om å delta”. 

 
Når det gjelder innstilling heter det at den nærmeste foresatte skal gi skriftlig innstilling. Er 

det flere kvalifiserte søkere, skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme 

i betraktning. Innstillingen skal begrunnes.  

 

Justisdepartementet (JD) minner også om at det i heftet Rekruttering i politi- og 

lensmannsetaten er gitt nærmere retningslinjer for hva som bør være omtalt i innstillingen. 

Ansettelsesmyndigheten forutsettes å stille strenge krav til innholdet i en innstilling/et forslag, 

og bør returnere dem dersom de ikke holder mål. 

 

Innstillingen behandles så i det lokale ansettelsesråd. Når det gjelder saksbehandlingen i 

ansettelsesrådet, skal det fortrinnsvis behandle ansettelsessaker og andre saker i samlet møte. 

Avgjørelser treffes på grunnlag av flertallsvedtak og medlemmene av rådet har tjenesteplikt til 

å møte og skal ivareta søkernes interesser (Personalreglement for politidistriktene: § 13): 

”Medlemmene av ansettelsesrådet skal ivareta interessene for enhver søker, eksterne så vel 

som interne. De skal aldri møte med noen form for bundet mandat, og kan ikke instrueres”. 

 
Hvordan skal så ansettelsesrådet avgjøre hvilken av søkerne som skal ansettes? Reglementet 

sier igjen at det skal:  

 

”Vektlegges/vurderes blant annet antatt egnethet, herunder faglige og personlige 
kvalifikasjoner, muntlig og skriftlig formuleringsevne, samarbeidsevne, 
utdannelse og relevant praksis. Dette skal vurderes kun i forhold til de krav som er 
satt i kunngjøringen samt til lovbestemte krav, jfr. Politilovens § 18 
(Personalreglement for politidistriktene: § 13) ”.  

 
Reglementet angir altså hvilke egenskaper som skal vektlegges, men angir ikke mer detaljert 

hvordan dette skal vurderes, og gir derfor arbeidsgiver stor frihet i hvordan dette kan gjøres. 

 

Dersom noen i ansettelsesrådet vurderer å ansette en søker som ikke er innstilt, skal rådet be 

innstillingsmyndigheten om en skriftlig uttalelse om søkeren det gjelder. Hvis 

innstillingsmyndigheten likevel ikke vil innstille vedkommende, og noen i ansettelsesrådet 
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fastholder sin mening, skal saken forelegges det sentrale ansettelsesrådet til endelig 

avgjørelse. Det sentrale ansettelsesrådet kan bare ansette en av dem som er innstilt eller en av 

dem som noen i ansettelsesrådet vil ansette (Personalreglement for politidistriktene: § 13).  

 

Er det uenighet i rådet om hvem som bør ansettes kan hvert medlem kreve at saken skal 

avgjøres av det sentrale ansettelsesråd, dvs. at anke erklæres. 

 

Alle saker som behandles i ansettelsesrådet skal føres i en protokoll. Den skal inneholde dato 

for møtet, de tilstedeværendes navn og stilling/funksjon, anførsler om habilitetsspørsmålet er 

vurdert og opplysninger om vedtak med stemmegivning, også stemmegivningen til det 

enkelte rådsmedlem. Protokollen skal underskrives av alle rådsmedlemmene, og hvert 

medlem kan kreve sin mening tatt med i protokollen 

 

JD kommenterer i sitt rundskriv at mange protokoller er for lite informative og oppfordrer 

politidistriktene til en kritisk gjennomgang av hvordan protokollene utformes. Eksempler på 

hvilke opplysninger som bør være med i protokollen i ansettelsessaker er om og hvor den 

ledige stillingen er kunngjort, eventuelt hvorfor den ikke er kunngjort, antall søkere, hvilke 

søkere som er innstilt osv.  

 

Formalitetene legger vekt på skriftliggjøring og begrunnelse, men åpner for bruk av skjønn i 

alle trinn. En saklig ansettelsesprosess består av en helhetsvurdering av formelle og uformelle 

kvalifikasjoner. Dette betyr at det til tross for retningslinjer og intensjoner er det opp til den 

enkelte organisasjon å tolke hvordan disse prosedyrene skal settes ut i praksis. 

 

I tillegg til likestillingsplaner og formelle ansettelsesprosedyrer, må politiet forholde seg til 

sentralt lovverk, bl.a. likestillingsloven. Jeg vil videre redegjøre for hva likestillingsloven sier 

om ansettelser, deretter hvordan Ombudet behandler klagesaker. I denne oppgaven er ikke 

målet å analysere sakene i betydning ”overprøve” de juridiske vurderingene Ombudet gjør, 

men å drøfte argumentene som kommer fram i sakene som har en spesiell kontekst. Nemlig at 

det hevdes at ansettelser er kjønnsdiskriminerende, og argumentene blir dermed argumenter 

for og mot kjønnsdiskriminering. Jeg mener likevel at kjennskap til likestillingsloven er viktig 

i forhold til problemstillingen, for å forstå hvordan arbeidsgivere argumenterer og hvordan 

Ombudet vurderer sakene og konkluderer om en sak er i strid med Loven eller ikke. Ombudet 
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redegjør for loven til arbeidsgiver ved første kontakt (brev), og likestillingsloven blir derfor 

en del av den kontekst arbeidsgiver argumenterer innenfor.  

 

2.4 LIKESTILLINGSLOVEN OG ANSETTELSER 
 
Likestillingsloven (Lov om likestilling mellom kjønnene) i Norge ble vedtatt i 1978. Loven 

kan sies å hvile på en viten om at kjønnene ikke er likestilte, og at det er urettferdig og må 

gjøres noe med, og dens formål kan beskrives som å forandre, framfor å bevare det bestående 

(Halvorsen 1982:1). Likestillingsloven trådde i kraft i 1979, og samme år ble 

Likestillingsombudet opprettet, dermed var Eva Kolstad verdens første Likestillingsombud. 

Likestillingsombudet skal bidra til å fremme lovens formål, som er å hindre diskriminering på 

grunn av kjønn og å fremme likestilling med særlig vekt på å bedre kvinners stilling. Kvinner 

og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling 

(Likestillingsloven § 1). Likestilling er altså lik rett og mulighet for den enkelte til å utfolde 

sine evner uavhengig av kjønn. Likestillingsloven gjelder i arbeidslivet og ellers i samfunnet, 

med unntak i indre liv i trossamfunn, dvs. at ansettelser15 og utnevnelser i for eksempel Den 

norske Kirke er unntatt lovens virkeområde. Loven gjelder bare handlinger16, dvs. at 

diskriminerende ytringer ikke rammes av loven17. Likestillingsloven har blitt endret flere 

ganger, senest i juli 200518.  Jeg tar her for meg endringer som gjelder paragrafene som 

ansettelsessaker i saksmaterialet behandles etter, dvs. § 4.2 og § 3. 

 

Kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelser, fastslår Likestillingsloven. 

Ansettelsessaker klaget inn for Likestillingsombudet behandles etter § 4.2 i 

Likestillingsloven: Ved ansettelse, forfremmelse, oppsigelse eller permittering må det ikke 
                                                 
15 Likestillingsombudet har flere ganger foreslått at Likestillingsloven også skal gjelde ansettelser i Den norske 
kirke, og mener at det kan diskuteres om ansettelser i Kirken kan sies å berøre ”indre forhold” i den norske Kirke 
i dag (Høringsnotat om endringer i likestillingsloven 1999).  I forarbeidene til likestillingsloven heter det at 
”Hvorvidt en virksomhet kan reknes å høre til indre forhold i et trossamfunn, beror i noen utstrekning på et 
skjønn” (Ot.prp. nr. 33 1974-75:24).  
16 Med handling menes både beslutninger og konkrete handlinger som er avgjørende for noens rettsstilling, for 
eksempel arbeidsavtaler og vedtak om ansettelser (Høringsnotat 1999). Håndhevingsorganene 
(Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling) har også lagt til grunn at Stortingets 
lovgivningsvirksomhet omfattes av diskrimineringsforbudet, samt unnlatelser av handlinger, for eksempel 
unnlatelse av å endre en etablert tilstand, for eksempel lønnsplassering. 
17 Likestillingsloven rammer altså ikke vanlige meningsytringer, men har spesialbestemmelser rettet mot 
kjønnsdiskriminerende ytringer, som kjønnsdiskriminerende reklame, at læremidler som brukes i 
undervisningsinstitusjoner bygger på likestilling mellom kjønnene og formulering av stillingsannonser. 
18 Jeg går ikke inn på endringene i 2005, da det ikke er gjeldende rett for saksmaterialet som er t.o.m. 2004, men 
nevner kort at § 3 fikk ett tillegg om forbud om gjengjeldelse, forbud mot å gi instruks om handlinger i strid med 
loven og forbud mot å medvirke til brudd på loven. FNs kvinnekonvensjon ble inkorporert i loven. § 8a har blitt 
utvidet til å gjelde kjønnstrakassering, i tillegg til seksuell trakassering. § 17 om erstatningsansvar har blitt 
utvidet til å omfatte hele loven (Lov om likestilling mellom kjønnene endringer 2005). 
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gjøres forskjell på kvinner og menn i strid med § 3. § 4.2 har ikke vært endret siden loven ble 

vedtatt i 1978. Det har imidlertid generalklausulen, eller lovens hovedregel, § 3. Da loven ble 

vedtatt lød den:  

 

  Forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt.  
Med forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de 

er av forskjellig kjønn. Som forskjellsbehandling regnes videre en handling som faktisk virker 
slik at det ene kjønn på urimelig måte stilles dårligere enn det annet.  

Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene 
er ikke i strid med første ledd. Det samme gjelder kvinners særlige rettigheter ut fra den 
eksisterende ulike situasjon mellom kvinner og menn. 

 
 

Grunnvilkåret for at loven skal komme til anvendelse er at ”forskjellsbehandlingen skyldes 

kjønn, dvs. at det ikke kan påvises andre og objektivt saklige, i betydningen sanne og 

relevante, grunner for forskjellsbehandlingen” (Høringsnotat om endringer i likestillingsloven 

1999:kap. 3, 1.1). Loven skiller altså mellom to former for forskjellsbehandling som begge er 

forbudt. For det første handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig 

kjønn (Likestillingsloven § 3, andre ledd, første punktum). Dette er både formell og reell 

diskriminering, som Ombudet omtaler som direkte forskjellsbehandling/diskriminering i sin 

saksbehandling fram til juli 2002. Det var denne typen forskjellsbehandling man ved 

innføringen av likestillingsloven var mest opptatt av å ramme (Høringsnotat. Utkast til lov om 

likestilling mellom kjønnene 1974:70). I tillegg rammes handlinger som faktisk virker slik at 

det ene kjønn på urimelig måte stilles dårligere enn det andre (Likestillingsloven § 3, andre 

ledd, andre punktum). Denne bestemmelsen dekker forskjellsbehandling som følge av 

handlinger som tilsynelatende er kjønnsnøytrale, men som likevel får ulik virkning for 

kvinner og menn, for eksempel forskjellsbehandling av gravide søkere, og omtales av 

Ombudet som indirekte forskjellsbehandling/diskriminering fram til juli 2002. 

 
I 1995 ble et fjerde ledd tilføyd, som omhandler særbehandling av menn (Likestillingsloven § 

3, fjerde ledd, endret ved lov 30. juni 1995 nr. 43, i kraft 1. aug. 1995). Denne begrensede 

muligheten til å særbehandle menn kom til ved en egen forskrift som ble innført i 1989.  Slik 

loven er praktisert, vil særbehandling i hovedsak bare kunne benyttes for å rekruttere kvinner. 

I motsatt tilfelle er det ikke anledning til å tilgodese en mann med svakere kvalifikasjoner 

med henvisning til positiv særbehandling, bortsett fra til stillinger som har å gjøre med 

undervisning av eller omsorg for barn.   
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I juli 2002 trådte følgende § 3 i kraft: 

 
 ”Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt. 
 Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som 
    1) stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, 
   2) setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet     
      eller fødsel eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende  
     ellers ville ha vært på grunn av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn. 
 Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral 
handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet. 
 I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel tillatt dersom handlingen har 
et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke 
uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet (Likestillingsloven § 3, endret ved lov nr. 
21, 2002)". 
 

Omformuleringen av § 3 var først og fremst for å gjøre bestemmelsen lettere tilgjengelig og 

sette ordlyden bedre i samsvar med EØS-retten19, den presiserer betydningen av indirekte og 

direkte diskriminering, og sikter mot å gi et skjerpet vern av gravide og personer i 

omsorgspermisjon (Høringsnotat 1999). Forskjellsbehandling av gravide kvinner og kvinner 

og menn i lovbestemt omsorgspermisjon defineres nå som direkte diskriminering, og 

samsvarer med EØS-rettens definisjoner. Å legge vekt på en søkers kjønn vil altså være i strid 

med lovens hovedregel20. Søkere har altså krav på en individuell vurdering. Arbeidsgiver må 

ikke foreta en ansettelse ut fra generelle antakelser om at en type arbeidsoppgaver passer best 

til det ene kjønn (Ansettelse [2005]21), for eksempel at menn passer best til politiarbeid. Krav 

om fysisk styrke skal ikke utelukke kvinnelige søkere. Arbeidsgiver kan heller ikke utelukke 

søkere av det ene kjønn på grunn av forhold på arbeidsplass, for eksempel toalett- og 

garderobeforhold. 

 

Andre endringer i 2002, som omhandler arbeidslivet, var innføringen av en aktivitetsplikt for 

alle arbeidsgivere22 og arbeidslivets organisasjoner, som innebærer en plikt til å arbeide 

planmessig og målrettet for likestilling (Likestillingsloven § 1 a), samt en redegjørelsesplikt 

                                                 
19 Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge EUs rettspraksis. 
20  I helt spesielle ansettelser vil det være relevant for stillingen å legge vekt på søkernes kjønn. Det kan for 
eksempel dreie seg om rollebesetningen til en spillefilm, hensynet til bluferdighet eller til enkelte 
behandlingsstillinger. 
21 Kilden er Likestillingsombudets brosjyre om ansettelse, som ikke er datert, men jeg går ut fra at den til enhver 
tid er oppdatert. 
22 Tidligere gjaldt dette offentlige myndigheter og var formulert i lovens formålsparagraf, § 1. andre ledd: 
”Offentlige myndigheter skal legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle 
samfunnsområder”.  
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til å beskrive den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling og å redegjøre for hvilke tiltak 

virksomheten har satt i verk.  Det ble også innført et forbud mot seksuell trakassering i 

organisasjoner, foreninger, trossamfunn, skoler, utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet, som 

også innebærer en plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering. 

Likelønnsbestemmelsen ble utvidet til rett til lik lønn for arbeid av lik verdi på tvers av 

fagområder og tariffavtaler. Dessuten fikk arbeidssøker eller ansatt som har blitt 

forskjellsbehandlet krav på erstatning fra arbeidsgiver. Det ble altså lempet på vilkårene for 

erstatning, ved at ansvaret ble objektivt23 og ved at det ikke må påvises økonomisk tap 

(Ot.prp. nr. 77. 2001-2001: punkt 13.6.1) med følgende begrunnelse: 

 

”Erstatningsvilkårene er i dag utformet slik at lovovertredelse av lovens 
diskrimineringsforbud i praksis ikke fører til sanksjoner. I realiteten risikerer den 
som overtrer loven sjelden mer enn en kritisk uttalelse mot seg fra 
Likestillingsombudet eller Klagenemnda. Erstatningsregelen har i praksis vært 
nesten sovende. Det er derfor grunn til å tro at erstatningsregelens preventive 
effekt er svært liten. Svake sanksjonsmuligheter kan på denne måten ha svekket 
likestillingslovens gjennomslagskraft. Et objektivt ansvar vil kreve større 
aktsomhet og likestillingsmessig bevissthet fra arbeidsgiveres side hvis de skal 
unngå erstatningsansvar. Det vil med andre ord bli tydeligere at arbeidsgivere har 
en plikt til å vurdere de likestillingsmessige implikasjoner ved ansettelser, 
lønnsfastsettelse, fordeling av arbeidsoppgaver osv”. 
 
 

Denne endringen av erstatningsregelen betydde ingen forandring i ordningen om at det bare er 

domstolene som kan pådømme erstatning. Likestillingsombudet kan som før oppfordre til at 

det utbetales erstatning. 

 

Dersom det fremmer likestilling, tillater loven særbehandling av det ene kjønn. I perioden 

1979-juni 2002 var det tillatt i følge likestillingslovens § 3, tredje ledd, første punkt: ”Ulik 

behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene er ikke i 

strid med første ledd”24.  

 

                                                 
23 Objektivt erstatningsansvar for arbeidsgivere som bryter likestillingslovens bestemmelser om likebehandling 
ved ansettelser og i ansettelsesforhold, betyr at det er tilstrekkelig å påvise at man er forskjellsbehandlet i strid 
med §§ 3-6 i likestillingsloven (Ot.prp. nr. 77 2000-2001: pkt. 13.6.1). Det er altså ikke en forutsetning å påvise 
forsett eller erstatningsbetingende uaktsomhet hos arbeidsgiver. 
24 Høringsnotatet om utkast til lov om likestilling mellom kjønnene (1974:68) diskuterte positiv særbehandling, 
men konkluderte med at ”berettigelsen av å forskjellsbehandle kvinner og menn for å fremme likestilling 
vanligvis vil være tvilsom”. Et flertall av høringsinstansene protesterte mot dette, og departementet foreslo 
derfor 3. ledd, og i det første lovforslaget utdypes det at ”diskriminering til fordel for kvinner langt lettere bør 
godtas enn diskriminering til fordel for menn ”(Ot.prp. nr. 33 1974-75:34). 
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Særbehandling av det ene kjønn kommer i konflikt med likebehandlingsprinsippet ved at en 

person får en fordel basert på sitt kjønn (Ot.prp. nr. 77 2000-2001: 7.2.2). Adgangen til 

særbehandling hviler på en erkjennelse av at formell likestilling, dvs. diskrimineringsforbud, 

alene ikke er nok for å oppnå likestilling.  Dette lå også til grunn da loven ble vedtatt i 1978: 

 

”Positiv særbehandling for å fremme likestilling mellom kjønnene kan (…) dårlig 
forenes med kravet til rettferdig behandling av det enkelte individ. Her står en 
således overfor to uforenlige målsetninger og må ta et valg. I enkelte situasjoner 
vil det imidlertid framtre som mer ønskelig ut fra et samlet syn å sikre en mer 
likelig fordeling av kjønnene enn å sikre full rettferdighet for enkeltindividet” 
(Ot.prp. nr. 1 1977-78:12). 

 

Fra juli 2002 ble adgangen til særbehandling skilt ut i en egen paragraf 3a25: 

 

”Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom 
kjønnene, er ikke i strid med § 3. Det samme gjelder særlige rettigheter som skal 
beskytte kvinner i forbindelse med graviditet, fødsel og amming26. 
 Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvilke former for ulik behandling 
som tillates i medhold av denne lov, herunder bestemmelser om særbehandling av 
menn i forbindelse med undervisning av og omsorg for barn”. 

 
 

Arbeidsgiver kan foretrekke søkere av det ene kjønn dersom dette bidrar til å rette opp en 

skjev kjønnsfordeling. Med tabellen presentert tidligere, som viser en svært skjev 

kjønnssammensetning, skulle det ligge til rette for å ta i bruk denne muligheten til å 

foretrekke kvalifiserte kvinner framfor menn ved ansettelser i politi- og lensmannsetaten. Det 

er altså ikke en plikt til å særbehandle, men en mulighet, i følge likestillingsloven. Dette betyr 

at i saker hvor en kvinnelig søker er blitt foretrukket til fordel for en bedre kvalifisert mannlig 

søker, kan arbeidsgiver henvise til positiv særbehandling. Likestillingsloven åpner for positiv 

særbehandling, men går ikke inn på eventuell radikal eller moderat kvotering, men en dom fra 

EF-domstolen27 kan sette begrensninger i forhold til hvilke tiltak som kan iverksettes, i følge 

                                                 
25 Departementet foreslo at loven likestiller særbehandling ved opptak til utdanning med reglene ellers i loven, 
dvs. å fjerne begrensningen (”på ellers tilnærmet vilkår”) ved adgangen til å anvende positiv særbehandling ved 
opptak til utdanning (Ot.prp. nr. 77 2000-2001:7.5.1). 
26 ”Kvinners særlige rettigheter” spesifiseres her til å gjelde i forbindelse med graviditet, fødsel og amming, da 
departementet ønsket å presisere at behovet etter hvert vil bli mindre for særrettigheter for kvinner på grunn av 
forskjeller i livssituasjon (Ot.prp. nr. 77 2000-2001:7.5.1). 
27 Saken for EF-domstolen gjaldt ansettelse av professor ved et svensk universitet. En mannlig søker klaget over 
at stillingen ble gitt til en kvinne, på tross av at han ble vurdert til å være den best kvalifiserte til stillingen. 
Av dommen går det samtidig fram at det er tillatt å foretrekke søkere av det underrepresenterte kjønn, såfremt 
hun er like godt eller tilsvarende godt kvalifisert. Dommen synes altså å stenge for radikal kvotering, selv om 
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Likestillingsombud Kristin Mile (2000). Hun mente at dommen ikke ville få konsekvenser for 

Likestillingsloven, da bestemmelsen er formulert nokså generelt og ikke går inn på søkernes 

kvalifikasjoner. Når det gjelder Ombudets praksis, var sakene som hadde vært til behandling 

om moderat kvotering, og det var ikke nyere saker som omhandlet radikal kvotering28. 

Likestillingsombudet behandler ikke ”kvoteringssaker”, dvs. om man skal eller ikke 

foretrekke en kvinne med tilnærmet like kvalifikasjoner som en mann ved en ansettelse, da 

dette er en avtale mellom partene i arbeidslivet. I konkrete saker kan Ombudet komme med 

uttalelser og oppfordringer til å ta dette virkemiddelet i bruk for å fremme likestilling.  

Likestillingsloven legger altså til rette for denne avtalen mellom partene i arbeidslivet, men 

det er ikke Likestillingsombudets oppgave å passe på at avtalen blir holdt, men partene selv. 

Fürst (1988) hevder at kjønnskvotering blir lite brukt ved ansettelser til vitenskapelige 

stillinger ved UiO, andre undersøkelser (Skjeie og Teigen 2003) tyder også på at muligheten 

til kjønnskvotering blir lite brukt. Det hadde vært interessant å undersøke om dette 

likestillingsvirkemiddelet blir brukt i politi- og lensmannsetaten, men dette er ikke mitt tema.  

 

Jeg vil videre beskrive hvordan saksgangen er hos Likestillingsombudet når det gjelder klager 

på ansettelser. 

 
2.5 SAKSGANGEN HOS LIKESTILLINGSOMBUDET 
 
En klage må sendes skriftlig til Likestillingsombudet (Hvordan du klager [2005]). 

Likestillingsombudet starter klagebehandlingen med å kartlegge det som betegnes som ”alle 

fakta i saken”. Klager og motparten, for eksempel arbeidsgiver, kan bli bedt om å komme 

med flere opplysninger og utdype sitt syn i saken, før Likestillingsombudet kan avgjøre om 

forholdet er i strid med loven. Klager får oversendt kopi av alle brev motparten sender til 

Likestillingsombudet, og motparten får kopi av klagers brev slik at begge skal kunne 

kommentere hverandres opplysninger og kunne tilbakevise påstander de mener er uriktige.  

Dette er relevant for analysen i denne oppgaven, da saksgangen bringer fram ulike argumenter 

og begrunnelser i ansettelsessaker. 

 

                                                                                                                                                         
ordningen er begrenset til et bestemt antall stillinger eller et ledd i en plan for anvendelse av positiv 
særbehandling ved institusjonen (Ot.prp. nr. 77 2000-2001:7.4.1.1). 
28 I 2003 fikk Ombudet en sak som omhandlet radikal kvotering. Hun konkluderte med at ansettelsen av kvinnen 
var i strid med loven, da hun ikke var likt eller tilnærmet likt kvalifisert som mannen. Begge søkerne ble ansett 
som kvalifiserte, men mannen hadde vesentlig lengre erfaring. Ombudet begrunnet dette med at EUs regelverk 
setter klare grenser i hvor langt arbeidsgivere kan gå i å foretrekke det ene kjønn (Ombudets avgjørelser 
2003/236). 
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I saker som gjelder utdanning, ansettelse eller lønn, er det arbeidsgiver som har bevisbyrden. 

Det vil si at arbeidsgiver må sannsynliggjøre at avgjørelsen ikke er basert på kjønn. Hva skal 

til for å sannsynliggjøre at kjønn ikke har blitt vektlagt? Bevisbyrderegelen innebærer i følge 

Ombudet ([S45]) at det konstateres kjønnsdiskriminering i tilfeller hvor arbeidsgiver ikke 

sannsynliggjør at en ansettelse er begrunnet i andre forhold enn kjønn. Derfor er det 

interessant å sette fokus på arbeidsgivers begrunnelser. 

 

Når Likestillingsombudet mener at alle fakta er klarlagt, vurderer Likestillingsombudet om 

saken er i strid med likestillingsloven. Avgjørelsen og Likestillingsombudets begrunnelse 

sendes skriftlig både til klager og til motparten. Likestillingsombudet forutsetter at partene 

frivillig retter seg etter avgjørelsene. Dersom partene ikke følger Likestillingsombudets 

avgjørelse, kan saken bringes inn for Klagenemnda for likestilling29. Begge parter kan klage 

på Likestillingsombudets avgjørelse. Klagenemnda har myndighet til å fatte bindende vedtak. 

Nemnda kan også forby en handling som er i strid med Likestillingsloven. Et vedtak i 

Klagenemnda er endelig, og kan ikke påklages. Klagenemndas vedtak kan ikke overprøves av 

departementet eller Kongen, men kan bringes inn for domstolene. Enhver sak hos Ombudet 

kan for øvrig på ethvert tidspunkt bringes inn for domstolene. I et slikt tilfelle vil saken bli 

avsluttet hos Ombudet. 

 

Likestillingsombudet har altså ikke anledning til å omgjøre ansettelsesbeslutninger, men i 

pågående ansettelsessaker kan hun fremlegge påstand om at en bestemt ansettelsesbeslutning 

vil innebære brudd på Likestillingsloven. Dette innebærer at dersom en person er ansatt, og 

Ombudet konkluderer med at den som ikke ble ansatt, er forbigått p.g.a. kjønn, så kan ikke 

ansettelsesvedtaket omgjøres, og den forbigåtte innsettes i stillingen. Det må eventuelt 

opprettes en ny stilling og en ny ansettelse, eller den forbigåtte kan søke om erstatning.  

 

Kvinners historie i politiet kan sies å være forholdsvis kort, og selv om det i dag ikke er 

uvanlig med kvinnelig politi kan vi ut fra tabellene se at de er representert i spesielle deler i 

organisasjonen. De er også i et klart mindretall. Av lovverket og instruksene kan vi se at det 

ikke er noe her som direkte peker i retning av kjønnsdiskriminering. De formelle 

                                                 
29 Klagenemnda består av 7 medlemmer med personlige stedfortredere, og den oppnevnes for en periode på 4 år. 
Medlemmene kommer fra hele landet og har ulik bakgrunn, for eksempel er 2 av medlemmene med 
stedfortredere oppnevnt etter innstilling fra henholdsvis LO og NHO. Ordføreren i Klagenemnda er dommer. 
Klagenemnda for likestilling møtes når den har et tilstrekkelig antall saker til behandling. Klagenemndas møter 
er offentlige og åpen for pressen. 
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styringsinstrumentene både nasjonalt og i organisasjonen er kjønnsnøytrale. Det er også 

spesifisert at man ønsker at kvinner skal ha en plass i politiet. Jeg vil nå i kap. 3 analysere 

ulike klagesaker. Jeg har, som problemstillingen tilsier, fokusert på arbeidsgivers argumenter 

sett i sammenheng med lovverket.  
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3 TALER OM KJØNNSDISKRIMINERING OG LIKESTILLING 
 

Som det ble drøftet i kapittel 1 er det hvordan dokumenter konstruerer virkeligheten jeg vil 

belyse. I kapittel 3 har jeg fokusert på hvordan denne konstruksjonen henger sammen med 

ulike involverte parter og de retningslinjer de må følge. Jeg har valgt å se klagesakene til 

Likestillingsombudet som selvrapportert urettferdighet. Om ingen klager, blir det heller ingen 

sak.  Det er ulike parter og ulike syn: klager, lokale og sentrale ansettelsesmyndigheter og 

Likestillingsombudet. Likestillingsombudets oppgave som ”likestillingsvaktbikkje” kan 

betegnes som enorm. Ombudet er avhengig av henvendelser fra publikum. Ombudets 

avgjørelser kan si noe om hva ”forskjellsbehandling” og forbigåelser kan være. Ombudet har 

en ekspertrolle i forhold til likestillingsloven, og som sakene vil vise, kan det være vanskelig 

å avgjøre lovstrid. 

 

 Jeg vil her analysere sakene som 1) ”taler om kjønnsdiskriminering”, dvs. se på sakene som 

er vurdert i strid med loven og de som ikke er det. Jeg vil også analysere 2) ”taler om 

likestilling”, i betydningen om og hvordan arbeidsgiver snakker om kjønn og likestilling. I 

arbeidet med sakene kom betydningen av hvordan personlige egenskaper, og særlig 

lederegenskaper vurderes og defineres fram som viktige dimensjoner. Dette analyseres i 3) 

”taler om personlig egnethet”.   

 

Sakene blir i Ombudets behandling vurdert i forhold til Likestillingsloven. Forutsetningen for 

å få en ansettelsessak vurdert av Likestillingsombudet er, som nevnt tidligere, at klageren 

hevder at han eller hun er forbigått på grunn av kjønn. Det må altså reises påstand om 

kjønnsdiskriminering. Hvordan man kan dokumentere kjønnsdiskriminering, blir da et viktig 

spørsmål. Det kan være vanskelig å si hva det å legge vekt på kjønn kan være, da det ikke 

finnes absolutte eller entydige kriterier. Dette vil komme fram i vektleggingen av 

analysegrepet arbeidsgivers argumenter. Likestillingsombudet sier følgende om hva man kan 

klage på til Likestillingsombudet (Hvordan du klager 2005): 

 

”Likestillingsloven omfatter likestilling mellom kvinner og menn. 
Likestillingsombudet kan bare behandle saker som gjelder kjønnsdiskriminering. 
Loven gjelder på alle samfunnsområder, og omfatter alle typer av 
kjønnsdiskriminering. Klagen kan gjelde et forhold du selv er utsatt for eller være 
av mer prinsipiell art. Er du usikker på om du skal klage, kan du ta en telefon til 
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Likestillingsombudet først. Likestillingsombudet kan gi svar på om saken faller 
inn under likestillingsloven og om likende saker har vært behandlet tidligere”. 

 

Som nevnt innledningsvis, skal jeg analysere klagesakene i forhold til arbeidsgivers 

begrunnelser for innstillinger/ansettelser. Arbeidsgivers ansettelsespreferanser er etter hvert 

blitt et tema i teorier både om kvinners adgang til mannsdominerte organisasjoner og i teorier 

om hvorfor det er få kvinner i ledende posisjoner (Teigen 1999, 2001). Jeg vil i analysen 

fokusere på hvordan arbeidsgiver argumenterer for å begrunne sine ansettelsespreferanser og 

for å tilbakevise påstand om kjønnsdiskriminering og på hvilke grunner argumentene blir 

akseptert eller ikke av Ombudet.  

 

I Ombudets saksgang vurderes først gjerne de formelle kvalifikasjonene. Om en dårligere 

formelt kvalifisert mann blir foretrukket, må arbeidsgiver begrunne dette. Om dette ikke 

framgår av papirene i ansettelsessaken, ber Ombudet om en skriftlig redegjørelse fra 

arbeidsgiver.  Jeg vil først analysere sakene som Ombudet har vurdert etter § 4.2, som i 

saksmaterialet omhandler ansettelse, og konkludert med er i strid eller ikke i strid med 

likestillingsloven, for å prøve å komme nærmere en forståelse av hva kjønnsdiskriminering i 

ansettelsessaker kan være. Ved å analysere disse sakene ønsker jeg å si noe om 

grenseoppgangen Likestillingsombudet har trukket når det gjelder kjønnsdiskriminering i 

ansettelser i politi- og lensmannsetaten. Dette kan være vanskelig uten samtidig å trekke inn et 

tidsperspektiv, selv om jeg mener det ikke er store forskjeller i hvordan Ombudet konkluderer 

gjennom perioden klagesaksmaterialet strekker seg over. Jeg vil videre drøfte saker som angår 

spørsmål om fortrinnsrett i avsnittet ”Likestilling med vikeplikt”. 

 

3.1 NÅR KVINNEN NÅR FRAM MED KLAGEN 
 
Når kvinnen når fram med klagen innebærer dette at Ombudet eller Klagenemnda vurderer at 

arbeidsgiver har handlet i strid med likestillingsloven. Etter at Ombudet har foretatt en 

kvalifikasjonsvurdering og finner at kvinnen er best kvalifisert, har det ikke kommet fram 

andre opplysninger som kan legitimere at en dårligere formelt kvalifisert mann har fått 

jobben. Det er altså når Ombudet ikke aksepterer arbeidsgivers argumenter eller at 

arbeidsgiver ikke kommer med konkrete begrunnelser for hvorfor de har foretrukket en 

dårligere formelt kvalifisert mann, at Ombudet konkluderer med at det har foregått 

kjønnsdiskriminering.  
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I klagesaksutvalget er det 7 saker behandlet etter § 4.2 som Ombudet eller Klagenemnda har 

konkludert med er i strid med loven. 6 av disse gjelder stillinger for politiutdannede og en 

gjelder en sivil stilling30. Jeg vil videre gi referater av disse politistillingene og kommentere 

arbeidsgivers argumenter som av Ombudet ikke oppfattes som kjønnsnøytrale. Dette vil jeg 

knytte til en analyse jeg kaller ”taler om kjønnsdiskriminering”. Jeg velger å gi fyldige 

referater, da jeg vil gi innsikt i hvordan saksgangen kan være, og vil i denne delen analysere 

sakene i sin helhet, før jeg i vil analysere sakene mer på kryss og tvers i forhold til 

arbeidsgivers argumenter om personlig egnethet. 

 

Den første ansettelsessaken i datamaterialet som Ombudet konkluderte med var i strid med 

loven handlet om en ansettelse av en politikonstabel. 

 
Ansettelse av politikonstabel - kjennskap til søkere og deres eksamensresultater [S21] 
 
Anne Arntsen var blant søkerne som søkte på politikonstabelstillingen. Avdelingssjefen 

ved politikammeret begrunnet innstillingen sin til ansettelsesrådet ved politikammeret 

slik: 

 
”Berntsen og Carlsen har etter politiskolen tjenestegjort ved politikammeret i 
midlertidige stillinger. Bjørn Berntsen ble ansatt i vikariat og er derfor innstilt 
som nr. 1. Carsten Carlsen innstilles med dette for ansettelse i vikariatet etter 
Berntsen. Blandt søkerne er det flere godt kvalifiserte og en av dem, også regnet 
blandt de eldste i riksansiennitet,31 er Dag Dankertsen som har meget gode 
papirer. Ut fra disse har jeg innstilt han som nr. 3”. 

 

Anne Arntsen var ikke omtalt i innstillingen. Hun klagde på ansettelsen til 

Sivilombudsmannen32 og Likestillingsombudet og begrunnet klagen med at hun hadde lang 

ansiennitet og gode attester, og hun la til:  

 

”Ved flere anledninger tidligere har jeg søkt stilling ved politikammeret og blitt 
forbigått av menn med lavere riksansiennitet. Jeg har aldri klaget over disse 
avgjørelsene. Men nå velger jeg å klage på ansettelsesrådets avgjørelse om 

                                                 
30 Saken gjaldt forbigåelse av en gravid førstesekretær. Jeg går ikke nærmere inn på denne saken her, da det er 
stillinger for politiutdannede som er min interesse i denne sammenheng. 
31 Riksansiennitet er den ansienniteten du har med deg som ansatt i staten, den du får godskrevet i tillegg til 
tjenesteansienniteten i politiet. Tjenesteansiennitet er fra den dagen man ble ansatt i politiet. Og i gamle dager: 
Tjenesteansiennitet fra den dagen man ble tatt opp som aspirant og startet på Politiskolen.  
32 Siden kvinnen også klagde til Likestillingsombudet, satte Sivilombudsmannen saken i bero, i tråd med vanlig 
praksis, til de likestillingsmessige sidene var vurdert, og korrespondansen mellom Sivilombudsmannen og 
politidistriktet ble utgangspunktet for Likestillingsombudets behandling. 
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ansettelse av politikonstabler p.g.a. at jeg sitter igjen med den følelse av at er man 
ei kvinne, så blir det alltid funnet argumenter for å legge søknaden lengst ned i 
bunken”. 

 

Politimesteren hevdet at det ved innstillingene og senere ansettelsene ikke ble tatt hensyn til 

kjønn. Det ble sett på ansiennitet, men først og fremst kvalifikasjoner, i betydningen kjennskap 

til søkerne og eksamensresultatene deres, i følge politimesteren. 

  

Sivilombudsmannen skrev bl.a. følgende til politimesteren:  
 

”Ombudsmannen er fra tidligere klagesaker kjent med at Justisdepartementet har 
inntatt det standpunkt at lang tjenestepraksis skal tillegges relativt stor vekt ved 
kvalifikasjonsbedømmelsen av søkere til lavere tjenestemannsstillinger i politiet. 
På denne bakgrunn bes opplyst hvordan man vurderte vekten av klagerens klart 
lengre ansiennitet i forhold til de momenter som er nevnt i politikammerets brev 
til klageren. Det bes også nærmere redegjort for vurderingene av klageren og de 
tilsatte med hensyn til eksamensresultat og personlige egenskaper, jfr. 
bemerkningen om ”kjennskap til søkerne”. 

 
Politimesteren svarte Sivilombudsmannen slik: 
 

”Som en ser av karakterene fra politiskolen har Berntsen, Carlsen og Dankertsen 
hovedkarakterer over gjennomsnittet, mens klageren ligger noe under 
gjennomsnittet. I tillegg legges vekt på karakteren politimessige forhold. Dette er 
en karakter som ikke har noe med de faglige prestasjoner å gjøre, men settes etter 
det inntrykk lærerpersonalet får av eleven gjennom hele skoleåret og det ses da på 
ting som: interesse, innsats, motivasjon, humør, pålitelighet, lojalitet, selvkontroll, 
uniform, fremtreden m.m. Vi mener at en burde forvente at en ung 
politimann/kvinne med interesse for sitt yrke burde kunne oppnå 4-5 i karakter 
her. Når klageren har oppnådd karakter 3 så kan det overensstemme med det 
inntrykk også vi hadde av henne her. Ansettelsesrådet har lagt stor vekt på disse 
ting og har ikke funnet at klagerens noe lengre ansiennitet kan oppveie dette”. 

 

De tre mennene som fikk jobb hadde bedre karakterer fra politiskolen enn henne. To av 

mennene, Bjørn Berntsen og Carsten Carlsen, var interne søkere, mens den tredje, Dag 

Dankertsen, ikke tidligere hadde vært ved politikammeret. Anne Arntsen hadde 

arbeidet som vikar ved politikammeret. Anne Arntsen så, i følge Ombudet, ut til å ha 

variert praksis, og hun hadde fungert en tid som politiførstebetjent. Praksisen hennes 

burde derfor kunne oppveie de dårligere karakterene fra PS, i følge Ombudet: ”Jeg er 

kjent med at lang tjenestepraksis vanligvis tillegges relativt stor vekt ved 

kvalifikasjonsbedømmelsen av søkere til politikonstabelstillinger”. Anne Arntsen hadde 

også svært gode attester fra tidligere arbeidsgivere. Dette stemte dårlig, i følge 
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Ombudet, med det inntrykk politikammeret mente å ha om henne. Og Ombudet 

konkluderte slik:  

  

”Likestillingsombudet har gjennom årene behandlet en rekke saker om forbigåelse 
ved ansettelse, og har erfart at tilsettingsmyndigheter ofte vurderer kvinner og 
menn på ulik måte. De mannlige søkernes kvalifikasjoner blir gjerne framhevet, 
mens det skjer en tilsvarende nedtoning av de kvinnelige søkernes kvalifikasjoner. 
Menn blir lettere ansett for å ha personlige egenskaper som gjør dem spesielt 
skikket for visse stillinger, mens kvalifiserte kvinner ikke forutsettes å ha slike 
personlige egenskaper”. 

 

Forskjellsbehandling i strid med Likestillingsloven kan altså være at en kvinnes 

kvalifikasjoner nedtones og en manns kvalifikasjoner framheves. Likestillingsombudet mente 

at politikammeret ikke hadde forklart konkret og tilfredsstillende hva som kunne ha vært i 

veien med Anne Arntsens politimessige forhold under hennes arbeid ved politikammeret. Ut 

fra opplysningene som forelå mente Ombudet at tilsidesettelsen av Anne Arntsen var et utslag 

av kjønnsdiskriminering i strid med likestillingsloven. Hun knyttet dette også til at det er 

vanskelig for kvinner å komme inn i mannsdominerte yrker. Arbeidsgiver brukte ikke ord 

som ”personlige egenskaper” eller ”personlig egnethet”, men ”kjennskap til søkerne”, og 

henviste til eksamensresultater for å forklare sitt inntrykk av søkerne. 

 

Neste sak er en omfattende sak det tok lang tid for Ombudet å behandle, og ble oppfattet som 

svært vanskelig. Det er ikke mulig for meg her å ta for meg alle spørsmålene denne saken 

reiser, men kun noen utvalgte. 

 

Klage over ansettelser av politibetjent – manglende vitnemål – totalvurdering – ansatt 
andre kvinner [S10] 
 

Dagne Danielsen ba Ombudet vurdere om hun hadde blitt forskjellsbehandlet på grunn av 

kjønn i forbindelse med fire ansettelser33 i et politidistrikt. Hun hadde tidligere arbeidet i flere 

vikariater/ midlertidige stillinger i politidistriktet. Arbeidsgiver argumenterte med at Dagne 

Danielsen ikke var formelt kvalifisert, fordi hun manglet vitnemål fra politiskolen, da hun 

hadde et ikke-bestått idrettskurs p.g.a. en skade, at andre søkere etter en totalvurdering 

framsto som bedre kvalifisert og at de hadde ansatt andre kvinner.  

 

                                                 
33 Til sammen dreide det seg om godt over ti stillinger. 
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I stillingsutlysningene for to av stillingene ble det søkt etter flere medarbeidere til to 

forskjellige tjenestesteder i politidistriktet. I begge disse tilfellene ble det tilsatt en kvinne og 

flere menn. Ombudet kunne for øvrig ikke se at det forelå omstendigheter som indikerte at det 

hadde blitt lagt vekt på kjønn. Ved vurderingen av den tredje ansettelsessaken kom Ombudet 

til at mannen som ble tilsatt var bedre kvalifisert enn Dagne Danielsen. Han hadde blant annet 

lengre ansiennitet. Den siste saken dreide seg om et fortsatt engasjement i sistnevnte stilling. 

Ombudet pekte på at det er vanlig at personer som allerede er ansatt blir foretrukket når 

engasjementer blir forlenget. Ombudet godtok under sterk tvil arbeidsgivers argumenter.  

 

Kvinnen klagde til Klagenemnda. Nemnda mente kvinnen hadde blitt forskjellsbehandlet på 

grunn av kjønn i de to første sakene som gjaldt flere stillinger ved to ulike tjenestesteder i 

politidistriktet. I forhold til disse ansettelsene kunne det ikke tillegges avgjørende vekt at det 

også var tilsatt kvinner, i følge Nemnda. For begge stillingene la Nemnda til grunn at klager 

hadde praksis fra tjenestestedet og hadde lengre og sannsynligvis mer variert praksis enn de to 

mennene som ble tilsatt. Arbeidsgiver hadde ikke sannsynliggjort at forskjellsbehandlingen 

ikke skyldtes kjønn, i følge Nemnda, bl.a. fordi det ikke var lagt fram protokoller eller andre 

dokumenter som viste begrunnelse for alle innstillinger/ansettelsesvedtak. I følge Nemnda 

hadde ikke begrunnelser gitt i ettertid – og etter at det er blitt en likestillingssak – 

nødvendigvis samme bevisverdi. I følge dokumentene som var framlagt Nemnda kom 

spørsmålet om formelle kvalifikasjoner først opp flere år seinere.  Det manglende vitnemålet 

måtte i følge Nemnda innebære at politidistriktet anså Dagne Danielsen som ufaglært. 

Klagenemnda mente at siden Dagne Danielsen på dette tidspunktet hadde utført ordinær 

polititjeneste i flere år, var det tilnærmet uforståelig at en slik begrunnelse ikke ble 

protokollført og gjort kjent for henne som søker, dersom det faktisk var blitt tillagt vekt. At 

stasjonssjefen som innstilte ikke skulle være klar over det, framsto som eiendommelig i følge 

Nemndas vurdering, da Dagne Danielsen i sin søknad har redegjort for det manglende 

vitnemål og årsakene til at hun ikke hadde tatt den siste idrettsprøven. I Klagenemndas 

behandling hadde en fagforeningsrepresentant støttet Dagne Danielsen og hevdet at 

holdningene til kvinner i politiet i politidistrikt generelt var nedslående og at kvinneandelen 

var veldig lav uten at det ble gjort noe konstruktivt for å endre det. 

Fagforeningsrepresentanten mente det var mange som så det som en fordel å kunne slippe å 

ha kvinnelige kolleger og at det var grunn til å anta at slike holdninger ble reflektert 

ansettelsesvedtakene, ikke minst p.g.a. det store engasjement som ble utvist fra 
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tjenestemannshold ved tilsettinger og hvor det kom klart fram hvem av søkerne som 

foretrekkes som framtidige kolleger. 

 

Ansettelse av politibetjent - generelle undersøkelser sammenholdt med utdanning, 
ansiennitet, politierfaring [S38] 
 

Lensmannsbetjent Bjørg Bjørnsen søkte om stilling som politikonstabel ved et politikammer. 

Ansettelsesrådet ansatte 10 polititjenestemenn i faste stillinger. Dette var fjerde eller femte 

gang hun hadde søkt stilling som politikonstabel ved dette politikammeret. Hun fikk per 

telefon beskjed om at hun heller ikke denne gang hadde fått jobb, og hun klagde på 

ansettelsen til Likestillingsombudet. Politikammeret svarte slik på påstanden om 

kjønnsdiskriminering: 

 
”Ansettelsesrådet vil på det sterkeste tilbakevise Bjørg Bjørnsens påstand om at 
hun er forbigått på grunn av kjønn. Før ansettelser blir det foretatt generelle 
undersøkelser omkring den enkelte søker. Resultatet av undersøkelsene 
sammenholdes med søkernes ansiennitet, yrkeserfaring og utdannelse. 
Politikammeret ser med velvilje på kvinnelige medarbeidere og har for tiden 9 
kvinner som gjør polititjeneste. Bjørg Bjørnsen har vært vurdert på vanlig måte, 
og i vurderingen har det ikke vært tatt hensyn til hennes kjønn”. 

 

Arbeidsgiver henviste altså til ”generelle undersøkelser” og at dette sikret at kjønn ikke hadde 

blitt vektlagt. Ombudet fant at alle tre som ble omtalt måtte anses kvalifisert til stilling som 

politibetjent og vurderte om det forelå forskjeller i ansiennitet, utdannelse, erfaring eller andre 

forhold som gjorde at ansettelsene innebar en forbigåelse av Bjørg Bjørnsen. 

 

I forhold til Carl Caspersen hadde Bjørg Bjørnsen en noe bedre utdanning, men like lang 

ansiennitet fra politiarbeid, i følge Ombudet som mente at ulikheten mellom dem lå i at 

Caspersen hadde praksis fra politikammer som politikonstabel, mens Bjørnsen i hovedsak 

hadde vært ansatt i lensmannsetaten som lensmannsbetjent. Bjørnsen hadde i tillegg hatt et 

vikariat som lensmannsførstebetjent og hadde praksis ved politikammer som politikonstabel. 

Caspersen på sin side hadde fungert som aspirantveileder. Ombudet kom fram til at ”Bjørg 

Bjørnsen og Carl Caspersen må sies å stille likt ved ansettelse som politibetjent”. I forhold til 

Dag Didriksen hadde også Bjørg Bjørnsen, i følge Ombudet, en noe bedre utdannelse. Når det 

gjaldt praksis, var det klart at Bjørg Bjørnsen hadde lengre ansiennitet og bedre praksis enn 

Dag Didriksen, etter Ombudets vurdering. Bjørnsen ble av Ombudet vurdert som en sterkere 

kandidat både når det gjaldt utdannelse og praksis i forhold til Didriksen. Forskjell i 
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utdannelse ble av Ombudet ikke tillagt stor betydning, da det dreide seg om utdannelse som 

ikke var relatert til stillingen. Særlig vekt måtte det etter Ombudets vurdering legges på at 

Bjørnsen hadde lengre ansiennitet fra politiarbeid og en langt bredere praksis enn Didriksen. 

Hun hadde også betydelig lengre politierfaring. 

 

Da det ikke kom fram flere konkrete forhold og Bjørg Bjørnsen sto sterkest med hensyn til 

formelle kvalifikasjoner, henviste Ombudet til vanlig praksis og la til grunn at det kunne ha 

vært lagt vekt på kjønn.  

 

Politikammeret uttalte i brev Likestillingsombudet: 

 

”Ansettelsesrådet kan fortsatt ikke akseptere likestillingsombudets konklusjon om 
at Bjørg Bjørnsen er forbigått på grunn av kjønn. En har tidligere vedlagt liste 
over alle søkerne og henviser til søker nr. 27, Fiona Fet, som ble ansatt da Bjørg 
Bjørnsen søkte. En mener med dette å gjøre det klart at kjønn ikke har vært 
avgjørende under vurderingen av nye medarbeidere, men synes ikke det riktig å 
konkretisere vurderingene av den enkelte søker”.  

 

Likestillingsombudet svarte på dette slik: 

 

” Jeg vil her gjøre oppmerksom på at ansettelsen av en kvinne i en av flere 
stillinger (10) ikke kan utelukke at det har vært tatt hensyn til kjønn i strid med 
likestillingslovens § 4 annet ledd i forhold til andre søkere. Når man har valgt å 
sammenlikne Bjørg Bjørnsen med nettopp Carl Caspersen og Dag Didriksen har 
det sammenheng med at disse i likhet med Bjørg Bjørnsen var eksterne søkere til 
stillingene. (…) Jeg fastholder at hun fremstår som formelt bedre kvalifisert enn 
Dag Didriksen. Så lenge det ikke er gitt mer konkrete begrunnelse for hvorfor hun 
likevel ikke ble antatt, vil jeg fastholde min konklusjon”. 

 

Det gis altså ikke noen begrunnelse for hvorfor en kvinnelig søker som i følge Ombudet er 

bedre kvalifisert, ikke har blitt innstilt, og er et godt eksempel på hvordan arbeidsgivers 

bevisbyrde fungerer. 

 

Ansettelse av lensmannsførstebetjent - personlig egnethet vs. vandelskrav [S45] 
 

Lensmannsbetjent Frida Fredriksen ba Ombudet om å ta stilling til om et politidistrikt handlet 

i strid med likestillingsloven ved ansettelse av lensmannsførstebetjent ved et 

lensmannskontor. Frida Fredriksen mente seg forbigått p.g.a. kjønn, da mannen som ble 

ansatt, Gaute Grimstad, var domfelt, og dermed ikke oppfylte vandelskravet for ansettelser i 
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etaten. Frida Fredriksen hadde arbeidet ved lensmannskontoret i ca. 5 år, mens Gaute 

Grimstad hadde arbeidet ved kontoret noen måneder. 

 

Frida Fredriksen hadde to ganger søkt stilling som lensmannsførstebetjent ved kontoret. Den 

første gangen skal det ha blitt ansatt en person som ikke hadde forutsetning for å klare 

oppgaven. Han sa derfor opp etter kort tid i stillingen, og stillingen ble utlyst på nytt. Gaute 

Grimstad hadde fått en ubetinget dom i en bedragerisak. Han ble oppsagt fra sin daværende 

stilling, og var ute av etaten i noen år, før han ble tilsatt i et vikariat som lensmannsbetjent. Et 

år senere ble han fast tilsatt av et enstemmig tilsettingsråd. 

 

Politimesteren i politidistriktet opplyste i brev til Ombudet at vandelsspørsmålet ble tatt opp 

av ham i tilsettingsrådet i forbindelse med tilsetting av Gaute Grimstad som 

lensmannsførstebetjent. Rådet skal ha diskutert saken og ble enig om at ”dette forholdet ble 

vurdert tidligere da Gaute Grimstad ble tilsatt som lensmannsbetjent”. Politilovens § 18 stiller 

krav om plettfri vandel, og Ombudet var derfor litt overrasket over den konklusjonen 

tilsettingsrådet fattet. Ombudet hadde vært i kontakt med POD vedrørende dette, men der 

hadde man ikke tatt noen avgjørelse om det var begått en feil i saken. Ombudet vurderte altså 

ikke om tilsidesettelsen av vandelskravet kunne være kjønnsdiskriminerende, men behandlet 

saken på vanlig måte etter en kvalifikasjonsvurdering: 

 

”Likestillingsombudets myndighetsområde er tilknyttet likestillingsloven, og det 
tilligger derfor ikke Ombudet å ta standpunkt til om politilovens § 18 er overtrådt. 
Ombudet vil på denne bakgrunn konsentrere seg om spørsmålet om ansettelsen av 
Gaute Grimstad er i strid med likestillingsloven”. 

 

I Ombudets kvalifikasjonsvurdering, går det fram at både Frida Fredriksen og Gaute Grimstad 

ble ansett som kvalifiserte av politidistriktet, men man mente at Grimstad hadde de beste 

personlige egenskapene og den beste erfaringen. Frida Fredriksen hadde en del spesialkurs fra 

PHS som ikke Gaute Grimstad hadde, hun var lokalkjent, og hadde et kurs som var relevant 

ifølge stillingsannonsen. Både Frida Fredriksen og Gaute Grimstad hadde erfaring som 

lensmannsførstebetjent og lensmann, men Grimstad hadde hatt ledererfaring over lengre tid 

enn Frida Fredriksen. Ved å sammenlikne Frida Fredriksens og Gaute Grimstads utdannelse 

og erfaring, fant Ombudet at søkerne måtte anses som tilnærmet likt kvalifiserte. Det var altså 

arbeidsgivers argument om at Gaute Grimstad var best personlig egnet som ble 

utslagsgivende i denne saken:  
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 ”Vurdering av personlig egnethet må i stor grad baseres på inntrykk under 
intervju og tidligere erfaringer med søkeren. Ombudet kan bare i begrenset grad 
overprøve arbeidsgivers vurdering av søkernes personlig egnethet. Ombudets 
oppgave er å undersøke om vurderingen er basert på kjønnsnøytrale prinsipper”. 
 
 

Politidistriktet hevdet at innstillingsmyndigheten gjennom intervjuet fikk en klar oppfatning 

av at Gaute Grimstad var den av søkerne som i størst grad oppfylte de personlige egenskapene 

som var beskrevet i utlysningen. Ombudet hadde fra politidistriktet mottatt notater fra 

intervjuene og vurderingene etterpå. Innstillingsmyndigheten mente at Gaute Grimstad, i 

motsetning til Frida Fredriksen, hadde klare meninger om lederrollen, samt at han var meget 

bevisst på egne svake og sterke sider. På bakgrunn av disse opplysningene mente Ombudet at 

hun ikke hadde grunnlag for å hevde at søkerne ikke var vurdert etter de samme 

kjønnsnøytrale prinsippene. Avgjørelsen ble klaget inn for Klagenemnda, som kom til motsatt 

resultat av Ombudet. Klagenemndas flertall la avgjørende vekt på et brev fra 

Politidirektoratet, hvor det fremkom at kravet om plettfri vandel ved ansettelser i politi- og 

lensmannsetaten særlig skal tas hensyn til ved avansementsstillinger. Klagenemnda fant at det 

ikke var tilstrekkelig redegjort for hvordan ansettelsesmyndigheten hadde vurdert avviket fra 

det lovbestemte kravet om plettfri vandel sammenholdt med vurderingen av personlige 

egenskaper i forhold til den andre kvalifiserte søkeren. Nemnda la derfor til grunn at det var 

påvist ulik behandling av søkerne, og at arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at søkerne 

var vurdert etter de samme kjønnsnøytrale prinsippene. 

 
 

Ansettelse av politibetjent - modenhet og praktisk jobbutførelse [S19] 

 

Politikonstabel Cecilie Christensen ringte Likestillingsombudets kontor etter å ha søkt på 2 

faste stillinger og et vikariat som politibetjent ved et politikammer, men ikke fått stilling. Hun 

ble uteksaminert fra Politiskolen litt over et år tidligere og hadde gjennomført pliktåret sitt 

ved det samme kammeret. Cecilie Christensen skrev bl.a. dette i sin klage til 

Likestillingsombudet: 

 

”Etter mye fram og tilbake, og til tross for at ledelsen ved politikammeret hadde 
innstilt meg flere ganger til en av stillingene, ble jeg ikke funnet kvalifisert til 
noen av stillingene. Dette sa politioverbetjent Geir Gustavsen var p.g.a. at jeg var 
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så ung og umoden. Dette begrunnet Gustavsen med at han ikke visste om noen 
som hadde kommet inn på politiskolen i så ung alder som meg” 

 
De to som ble ansatt var 3 og 4 år eldre enn henne. De gikk ut av Politiskolen samtidig som 

Cecilie Christensen og hadde ca. 0,5 poeng dårligere gjennomsnittskarakter enn henne.  

 

Ansettelsesrådet hadde hatt 3 runder med innstillinger, da det var flere som var innstilt som 

nr. 1 som trakk seg, fordi ansettelsene skjedde i en tid det var utlyst mange stillinger rundt om 

i landet, og mange søkte derfor flere steder.  

 

Det gikk fram av politikammerets brev at ledelsen opprinnelig ønsket Cecilie Christensen 

ansatt i vikariatet. Tjenestemannsrepresentanten ønsket det ikke, og begrunnet det med 

manglende modenhet og praktisk utførelse av politimessig utetjeneste.  Dette var ikke 

konkretisert overfor Ombudet. Det gikk ikke fram hvem den 3. representanten i 

tilsettingsrådet var og hva denne i tilfelle gikk inn for. Det syntes imidlertid å gå fram av 

dokumentene at tilsettingsrådets vedtak var enstemmig, slik at de øvrige til syvende og sist 

bøyde seg for tjenestemannsrepresentantens syn. I brevet fra politikammeret til Ombudet ble 

dette begrunnet slik: 

 
”Vararepresentanten er politiførstebetjent og vaktleder og har daglig mye bedre 
kontakt med politiaspirantene enn politimesteren og politioverbetjenten og 
følgelig bedre forutsetninger for å bedømme praktiske ferdigheter. Hensynet til 
kjønn har ledelsen aldri merket vektlagt i innstilling/ansettelse verken ved denne 
ansettelsen eller tidligere ansettelser politikammeret. Politikammeret har i 
perioden (...)[ 10 år] totalt mottatt 5 kvinnelige ekstrabetjenter fra politiskolen, 
Cecilie Christensen inkludert. Av disse 5 har 3 blitt fast ansatt ved politikammeret 
i konkurranse med kvinnelige og mannlige søkere”.  

 

I det neste møtet i ansettelsesrådet ble Jan Jensen enstemmig ansatt som politibetjent og Frank 

Feiring ble enstemmig ansatt i vikariatet. Jan Jensen takket nei til stillingen. Det ble dermed 

enda et møte i ansettelsesrådet. Lensmannsbetjent Kent Karlsen var foreslått innstilt som nr. 1 

fra overbetjenten. Cecilie Christensen var ikke blant de 3 innstilte.  Frank Feiring var innstilt 

som nr. 2 (ansatt i vikariatet). Kent Karlsen ble enstemmig ansatt, men også han takket nei. 

Det ble nok et møte i ansettelsesrådet. Politikonstabel Eilert Eriksen ble enstemmig ansatt. 

Som kommentar til klagen og begrunnelse for tilsettingsvedtakene skrev politikammeret 

følgende: 

 

 59



”Klageren ble funnet kvalifisert, men etter en samlet vurdering, nådde hun ikke 
opp i konkurransen med øvrige søkere. Det at klageren har bedre 
gjennomsnittskarakterer fra Politiskolen enn Damm og Eriksen, var ikke nok til å 
gå foran etter en samlet vurdering”. 

 

Det ble altså henvist til en ”samlet vurdering”, men ikke hva eller hvordan denne vurderingen 

var. Ombudet mente at Cecilie Christensen, med utdanning i tillegg til politiskolen, stilte 

sterkere enn både Didrik Damm (ansatt i fast stilling politibetjent) og Eilert Eriksen (ansatt i 

fast stilling politibetjent). Ombudet noterte seg også at hun hadde bedre karakter til 

politiskolen enn disse 2 som hun avla eksamen samtidig med. Derimot mente Ombudet at hun 

stilte omtrent like sterkt som Frank Feiring (ansatt som vikar i politibetjentstilling, 31 år), som 

hadde befalsskole. Når det gjaldt praksis, mente Ombudet at Cecilie Christensen ikke stilte så 

sterkt som Frank Feiring. Han hadde 4 års praksis fra lensmannsetaten. Når det gjaldt Didrik 

Damm, hadde han samme politipraksis som henne, pluss 1 år utenfor etaten. Dette siste var 

imidlertid av mindre relevans for polititjenesten, slik at det ikke kunne tillegges stor vekt, i 

følge Ombudet. Derimot mente Ombudet at hun stilte klart sterkere enn Eilert Eriksen som 

ikke så vidt Ombudet kunne se, hadde relevant erfaring fra politietaten i det hele tatt. Når det 

gjaldt formelle kriterier, mente altså Ombudet at Cecilie Christensen stilte klart sterkere enn 

Eriksen. Likestillingsombudet mente at hun manglet konkrete opplysninger i saken på hvorfor 

Cecilie Christensen skulle stå tilbake med hensyn til praktiske ferdigheter, og mente at det så 

ut til at man hadde bygget på uttalelser fra tilsattes representant, uten at politimesteren eller 

tilsettingsrådet hadde foretatt en selvstendig vurdering. Ombudet fant dette påfallende, og 

kunne for sin del ikke godta dette som en selvstendig forklaring og konkluderte derfor med at 

forbigåelsen av Cecilie Christensen til stillingen som politibetjent/vikar som politibetjent var i 

strid med bestemmelsene i likestillingslovens §§ 3 og 4.2. 

 

Her argumenterer arbeidsgiver med personlige egenskaper, dvs. modenhet, som kobles til 

praktisk jobbutførelse, men utdyper ikke hva dette innebar. Arbeidsgivers argumenter utdypes 

altså ikke, men det å henvise til andres vurderinger blir brukt for å støtte opp under 

argumentene. 

 

Neste sak dreier seg om en kvinne har blitt forbigått p.g.a. graviditet 
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Ansettelse av politibetjent - graviditet eller manglende kvalifikasjoner? [S56] 
 
En kvinnelig politibetjent var ansatt ved en politistasjon i et vikariat som ble forlenget to 

ganger med seks måneder. Da hun ble gravid, fikk hun beskjed om at hun ikke fikk forlenget 

vikariatet ytterligere. Ved henvendelse til politistasjonen, opplyste personalkonsulenten at 

grunnen til at hun ikke fikk forlenget vikariatet, var at hun ikke kunne tiltre et nytt vikariat på 

grunn av fødselspermisjon. Denne uttalelsen ble senere trukket tilbake, og politimesteren 

begrunnet manglende forlengelse med at politidistriktet ikke hadde ledige vikariater og at det 

av økonomiske grunner var tilsettingsstopp ut året. Det var imidlertid flere andre som hadde 

fått forlenget sine vikariater. Kvinnens fagorganisasjon klaget saken inn for 

Likestillingsombudet. Fagorganisasjonen ba i tillegg Ombudet om å vurdere om ansettelsene i 

syv faste stillinger som kvinnen hadde søkt på under sin fødselspermisjon, var i strid med 

likestillingsloven.  

 

Likestillingsombudet konkluderte med at politidistriktet ikke hadde handlet i strid med 

likestillingsloven ved ansettelser i de faste stillingene. Begrunnelsen for at kvinnen ikke fikk 

noen av de faste stillingene, var at hun hadde dårligere kvalifikasjoner enn de andre søkerne. I 

tillegg ble det lagt vekt på diverse negative tilbakemeldinger på hennes jobbutførelse. Det ble 

hevdet at hun hadde problemer med å holde frister og at ”kommunikasjonene har ofte gått til 

henne og ikke fra henne”. Ombudet uttalte at dette var kjønnsnøytrale kriterier å legge til 

grunn ved en ansettelse. Hun la altså vekt på argumentene som arbeidsgiver hadde kommet 

med i etterkant, sammenlignet med en kvalifikasjonsvurdering. 

 

Når det gjaldt manglende forlengelse av kvinnens vikariat, konkluderte Ombudet med at 

politidistriktet her hadde handlet i strid med likestillingsloven. I den første korrespondansen 

mellom kvinnen og politistasjonen, ble manglende forlengelse av vikariatet begrunnet i at 

kvinnen ikke kunne tiltre på grunn av fødselspermisjon. Senere begrunnet imidlertid 

arbeidsgiver manglende forlengelse med manglende kvalifikasjoner. Etter Ombudets mening 

tydet dette på at det var lagt vekt på graviditet. Ombudet mente videre at kvinnen ble urimelig 

dårlig stilt ved at hun ikke fikk forlenget vikariatet, da hun både mistet ansiennitet og fikk 

lavere utbetaling av fødselspenger. Ulempen for arbeidsgiver var ikke like stor, da det 

sannsynligvis ikke ville være vanskelig å få ansatt en vikar for kvinnen. Dette er altså et 

sjeldent eksempel på at en uttalelse fører til konklusjon om kjønnsdiskriminering, da det 
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vanligvis er mangelen på uttalelser som gjør at Ombudet konkluderer med 

kjønnsdiskriminering i dette saksmaterialet. 

 

3.1.1 Oppsummering og kommentarer 
 
Felles for sakene er at klageren ikke har vært innstilt til stillingen. Ombudet har vurdert at de 

er bedre formelt kvalifisert. I noen av sakene har arbeidsgiver vært lite konkret i 

begrunnelsene for hvorfor de ikke har blitt innstilt. Dette betyr ikke, slik jeg ser det, at de ikke 

har hatt noen begrunnelser. Jeg tror det også kan handle om kjennskap til saksgangen, altså 

hvordan man forholder seg til påstandene som reises.  I flere av sakene ”vil” ikke arbeidsgiver 

begrunne eller utdype, da de mener at de har gitt en god nok forklaring ved å henvise til at de 

har gjort en vurdering.  

 

Argumenter de har brukt er kontinuitet, erfaring at den foretrukne mannen er vurdert bedre i 

praktisk jobbutførelse. De har i liten grad argumentert i forhold til personlige egenskaper, 

eller personlige egenskaper har blitt lite utdypet. Med unntak av en sak, dreier det seg om 

grunnstillinger, og det kan hende det er derfor personlige egenskaper er mindre i fokus. 

Ombudet synes i sine vurderinger å vektlegge ansiennitet i disse grunnstillingene. Det har 

ikke kommet fram negative vurderinger av kvinnenes personlig egnethet, med unntak av en 

sak. Denne saken dreide seg om forbigåelse ved graviditet. I saken foreligger skriftlig 

dokumentasjon på at arbeidsgiver har vurdert graviditet som begrunnelse for at kvinnen ikke 

har fått stilling, for så å endre denne forklaringen til å gjelde kvalifikasjoner. Dersom 

Ombudet ikke hadde hatt dokumentasjon på at graviditet var vektlagt, ville trolig saken fått et 

annet utfall, da det ikke ble konkludert med lovstridighet i saken om fast ansettelse, hvor bare 

argumenter om kvalifikasjoner var dokumentert. Saken er også et eksempel på at hva 

arbeidsgiver har sagt, blir vektlagt av Ombudet, framfor at det har vært manglende 

begrunnelser.  

 

To av sakene har fått sin definisjon som kjønnsdiskriminering etter å ha blitt anket til 

Klagenemnda for likestilling. I begge sakene har Ombudet sett bort fra noe (andre kvinner 

ansatt, vandelskrav), som Klagenemnda mente burde ha vært under vurdering, og førte 

dermed til et annet sluttresultat. Klagenemnda kan derfor sies å kunne innvirke på Ombudets 

saksbehandling i fremtiden. Men samtidig kan de endrede resultatene handle om at 

argumentene, ved enda en gjennomgang, blir tydeligere, eller at det dukker opp ny 
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dokumentasjon, som for eksempel i saken om vandelskravet. Ombudet valgte å se bort fra 

vandelskravet i sin behandling, dvs. at hun ikke vurderte om arbeidsgivers tilsidesettelse av 

vandelskravet kunne være kjønnsdiskriminerende, men gjorde en vanlig 

kvalifikasjonsvurdering. Om Ombudet hadde tatt dette med i betraktning, eller hadde ventet 

på PODs avgjørelse, så hadde kanskje Ombudet konkludert annerledes. Eksemplene 

illustrerer også at Ombudets saksbehandling og vurderinger er nært forbundet med hva som 

dokumenteres, men også at Ombudet gjør en vektlegging som kan gi ulike sluttresultater. 

  

3.2 NÅR KVINNEN IKKE NÅR FRAM MED KLAGEN 
 
Når kvinnen ikke når fram med klagen, konkluderer Ombudet eller Klagenemnda med at 

arbeidsgiver ikke har handlet i strid med Likestillingsloven. At en kvinne er bedre formelt 

kvalifisert, betyr ikke nødvendigvis at Ombudet konkluderer med kjønnsdiskriminering. 

Arbeidsgiver kan vise til argumenter og begrunnelser som Ombudet finner er kjønnsnøytrale. 

”Personlige egenskaper”, ”lederegenskaper”, ”personlig egnethet” synes å være viktige 

begreper. I de sakene hvor det bare er formelle egenskaper som skal vurderes, virker 

oppgaven til Likestillingsombudet å være enklere. Og det kan slå ut både til fordel og ulempe 

for kvinnen som klager.  I noen av sakene har kvinnen gode attester, men feil erfaring og 

egenskaper. I sakene der kvinnen har riktig erfaring og formelle kvalifikasjoner, tegnes det 

gjerne et bilde av kvinnen som uegnet for stillingen, og for yrket?  

 

Av de 32 sakene i datamaterialet er det 20 saker som Ombudet eller Klagenemnda har 

konkludert med ikke er i strid med Likestillingsloven. Jeg vil derfor redegjøre for et utvalg av 

saker. Det er ingen saker i materialet hvor arbeidsgiver argumenterer med at mannen har 

bedre utdanning. Jeg vil først ta for meg argumenter om erfaring og deretter personlig 

egnethet. Jeg vil vise at argumentene kan gjøres på ulike måter, og vise eksempler på dette. 

Argumenter om erfaring eller personlig egnethet kan opptre som eneste argument, sammen 

eller i kombinasjon med andre argumenter, og jeg vil med ulike eksempler vise dette. 

 

3.2.1 Erfaring 
 
Arbeidsgiver argumenterer om erfaring gjøres på ulike måter. Det kan være erfaringens 

lengde eller relevans for stillingen. Erfaring kan også knyttes til argumenter om ønske om 

kontinuitet i en stilling. I saken jeg nå vil gi et referat av vektlegger arbeidsgiver type erfaring 
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framfor lengde på erfaring for å imøtegå at en kvinne med lang erfaring fra politietaten ikke 

har blitt innstilt til en stilling i lensmannsetaten. 

 

Ansettelse av lensmannsførstebetjent – Erfaringstype vs. erfaringslengde [S7] 
 
Politibetjent Stine Svendsen hadde søkt på stilling som lensmannsbetjent og senere på en 

stilling som lensmannsførstebetjent ved et lensmannskontor. Hun fikk stilling som 

lensmannsbetjent, men ikke lensmannsførstebetjent. Hun mente at hun ble forbigått p.g.a. 

kjønn ved ansettelsen i stilling som lensmannsførstebetjent og klagde til 

Likestillingsombudet. Hun hadde lengre ansiennitet (ca. 20 år) enn de innstilte, men ikke 

erfaring fra lensmannskontor. Hun trodde at politi-/lensmannsutdanning skulle stille likt, da 

det ikke gikk fram av utlysningen til stillingen at man krevde utdanning fra lensmannslinja på 

politiskolen. 

 

Ansettelsesrådet mente at man til lensmannsførstebetjentstillingen hadde meget godt 

kvalifiserte søkere med lang erfaring fra lensmannsetaten, og var derfor enige om at man ikke 

kunne ansette en som ikke hadde praksis fra lensmannskontor som stedfortreder for 

lensmannen, selv om vedkommende hadde lang tjenestetid i politietaten. Som et gjennomsnitt 

mente ansettelsesrådet at ca. 60 % av sakene ved et lensmannskontor ikke var politisaker, og 

praksis fra lensmannsetaten ble vurdert som svært viktig for det såpass store 

lensmannskontoret. 

 

Likestillingsombudet ba Norsk Politiforbund og Lensmannsetatens Landslag om en uttalelse 

fra dem, hvor hun spesielt siktet til hvilken praksis som ble krevd ved ansettelser til 

lensmannsførstebetjent/lensmannsbetjent. Organisasjonene hadde ulik oppfatning om hvilke 

kriterier som skulle legges til grunn ved ansettelse av lensmannsførstebetjent. Ombudet mente 

at denne uenigheten kom av at organisasjonene representerte ulike faggrupper, slik at 

uttalelsene først og fremst ga uttrykk for faggruppenes oppfatninger og ønsker. 

 
Arbeidsgivers argumenter om type erfaring framfor lengde på erfaringen ble av Ombudet 

oppfattet som kjønnsnøytrale: 

 
”Slik saken er fremstilt av partene, er det et spørsmål om hvilken type bakgrunn 
som skal tillegges størst betydning ved ansettelse av lensmannsførstebetjent. Om 
en skal legge vekt på erfaring fra politi- eller lensmannsarbeid, er imidlertid et 
forhold som Likestillingsombudet vanskelig kan ta stilling til. Etter mitt skjønn 
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dreier dette seg ikke om forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Jeg vil derfor 
konkludere med at ansettelsen av David Diesen, som lensmannsførstebetjent, ikke 
var i strid med likestillingslovens § 4 annet ledd”. 

 

Arbeidsgivers argumenter i neste sak, befinner seg i skjæringspunktet mellom erfaring, 

kontinuitet og personlig egenskaper. 

  

Ansettelse av politiførstebetjent - Kontinuitet og personlig egnethet [S16] 

Janne Jensen søkte på en politiførstebetjentstilling og ble innkalt til intervju, men ikke innstilt. 

Innstillingen hadde følgende begrunnelse: 

 
”Politibetjent Kristian Kristensen har vært distriktsleders faste stedfortreder og har 
ledet tjenesten i distriktet under politiførstebetjent Onsruds sykefravær. 
Politibetjent Kristensen ble ikke innkalt til konferanse, da vi mener å kjenne hans 
person meget godt. De 4 andre aktuelle søkerne ble innkalt til konferanse. Etter en 
samlet vurdering av de aktuelle søkerne avgis følgende innstilling: 
Nr. 1 politibetjent Kristian Kristensen, nr. 2 politibetjent Mons Madsen, nr. 3 
politiførstebetjent Nils Nordal. Begrunnelse: som tidligere nevnt har politibetjent 
Kristian Kristensen – i Onsruds sykefravær – ledet tjenesten i distriktet. 
Politibetjent Kristensen har blitt opplært i dataprogram, forskjellige 
instruksjonsemner og kurset på det nye arbeidsfeltet. For øvrig anses alle de 
innstilte å inneha de nødvendige kvalifikasjoner for den ledige konstitusjon”. 

 
 

Janne Jensen klagde til Likestillingsombudet på ansettelse av Kristian Kristensen i stilling 

som politiførstebetjent. Hun mente å være bedre kvalifisert enn ham, og at det var manglende 

opplysninger om kurs i den utvidede søkerlista.  

 

Innstillingsmyndighetene kommenterte klagen i brev til JD (Justisdepartementet), som hadde 

ansettelsesmyndighet, slik: 

 
”Det ble lagt vekt på søkere med bl.a. trafikkerfaring, samarbeidsevne og 
lederskap. Spørsmålene som ble stilt, berørte etter mitt syn et ganske vidt felt 
rundt de som ble intervjuet. Spørsmålene med svar ga meg et godt grunnlag for 
den innstilling jeg skulle lage. At det foreligger feil fra oss på den utvidede 
søkerliste for politibetjent Janne Jensen er å beklage, men det hadde ikke noen 
betydning for vurderingen av innstillingen. Hver distriktsleder har anledning til å 
finne en stedfortreder som skal fungere for distriktsleder når denne er fraværende, 
ferie o.l. Distriktslederen tar da ut den person som han mener vil skjøtte denne 
arbeidsoppgaven best. Det er ikke noe ønske om et ofte bytte av disse personer, da 
man ønsker en helhetlig og kontinuerlighet i denne stillingen. I møte med 
tjenestemennenes tillitsvalgte er dette blitt diskutert om man skal følge 
riksansiennitet o.l., men man er blitt enige om at det hele tiden bør være en 
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helhetsvurdering i stillingen, og at man derfor ikke alltid kan følge eller bør følge 
ansiennitetsprinsippet. 
 
(…)Politibetjent Janne Jensen ble, som sagt, innkalt til intervju på lik linje med 
fire andre polititjenestemenn. Jeg ønsket å finne frem til den person jeg mener vil 
dekke distriktslederstillingen til det beste for enheten. Ut fra den totale vurdering 
med det bakgrunnsmateriale jeg hadde, ble politibetjent Janne Jensen ikke med i 
min innstilling”. 
 

Innstillingsmyndighet framhevet altså ønsket om kontinuitet og at kvinnen hadde et par års 

kortere erfaring i den aktuelle enheten, framfor lengden på erfaring i politietaten. 

 
Ombudet sammenlignet Janne Jensens og Kristian Kristensens kvalifikasjoner, og mente at 

Janne Jensen måtte sies å stille sterkere enn Kristian Kristensen til stillingen som 

distriktsleder for enheten. Ombudets begrunnelse for dette var at hun mente at Janne Jensen 

måtte regnes som en sterkere kandidat både når det gjaldt utdannelse, ansiennitet og praksis. 

Etter Ombudets vurdering måtte det legges særlig vekt på at Janne Jensen hadde lengre 

praksis enn Kristian Kristensen, og at hun hadde betydelig lengre politierfaring etter 

Politiskolen. Ombudet hadde merket seg at enheten hadde påpekt at Kristian Kristensen 

tidligere hadde fungert som stedfortreder i stillingen, og at ønsket om kontinuitet hadde spilt 

inn ved ansettelse. Ombudet var enig i at dette måtte tillegges en viss vekt, men kunne likevel 

ikke se at det kunne være avgjørende i saken. Også Janne Jensen hadde tidligere praksis som 

stedfortreder, og måtte forventes raskt å kunne sette seg inn i denne funksjonen. På denne 

bakgrunn anså Ombudet ansettelsen av Kristian Kristensen i stillingen som politiførstebetjent 

som en forbigåelse av Janne Jensen i strid med likestillingsloven § 4 annet ledd jf § 3.  

 

JD anket til Klagenemnda og var enig i Ombudets vurdering at Janne Jensen stilte noe 

sterkere i utdanning, og at hun hadde lengre erfaring. Men da begge hadde lang erfaring, 

mente JD at man ikke kunne legge avgjørende vekt på det, da det gjaldt en lederstilling. JD 

framhevet at personlig egnethet måtte tillegges mer vekt, og mente at dette var en del av den 

”totale vurdering” innstillingsmyndigheten hadde gjort. Klagenemnda delte seg i et flertall og 

et mindretall. Mindretallet var enig med Ombudets konklusjon og mente at argumentet om 

personlig egnethet ikke var tilfredsstillende konkretisert, og at siden Kristensen ikke ble 

innkalt til intervju, ble behandlet på en annen måte, og at Janne Jensen ikke hadde blitt bedt 

om å dokumentere om hun hadde kunnskaper innen for eksempel data, budsjett og 

virksomhetsplanlegging. Mindretallet mente også at kontinuitet ikke kunne aksepteres som 

tungtveiende argument: ”Hvis man aksepterer en slik argumentasjon vil det si at den reelle 
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ansettelse skjedde i konstitueringsøyeblikket og ikke i ansettelsessaken. Dette utelukker en 

faktisk ansettelsesprosedyre og det vil som i dette tilfelle få den konsekvens at kvinner 

utelukkes fra å bli vurdert hvis de ikke allerede er konstituert”. Mindretallet konkluderte med 

at JD hadde unndratt seg sin plikt til å vurdere likestillingshensyn og at Janne Jensen gjennom 

saksbehandlingen ikke fikk en reell sjanse, og at ansettelsen av Kristian Kristensen framfor 

Janne Jensen brøt med likestillingslovens intensjoner. Klagenemndas flertall vektla at Kristian 

Kristensen hadde fungert i stillingen mer sammenhengende enn Janne Jensen, men at hun ut 

fra en samlet vurdering framsto som noe bedre kvalifisert enn Kristian Kristensen når det 

gjaldt utdannelse, ansiennitet og praksis. Klagenemnda påpekte at intervjuene var gjort uten 

fagforeningsrepresentant og uten at likestillingshensyn hadde vært vurdert. Klagenemnda 

mente, i lys av at ledersjiktet i enheten var spesielt mannsdominert, ville det vært bedre i 

overensstemmelse med likestillingslovens paragraf om offentlige myndigheters plikt til å 

legge til rette for likestilling, særlig å håndtere ansettelsessaker slik at kvinner får reelle 

muligheter til stillinger hvor de er underrepresentert, om de hadde benyttet seg av muligheten 

til å sikre likestilling når de hadde en godt kvalifisert kvinnelig søker. Flertallet henviste til en 

samlet vurdering og at de under noe tvil at arbeidsgivers hensyn til og redegjørelse for 

Kristian Kristensens personlige egenskaper og skikkethet til stillingen, samt hans praksis som 

fungerende i stillingen og ønske om kontinuitet var en tilstrekkelig forklaring. 

  

Arbeidsgiver argumentasjon skifter noe i løpet av klageprosessen. Det er først når Ombudet 

konkluderer at ansettelsen var i strid med loven, og JD anker, at personlig egnethet legges 

fram som det viktigste argumentet. De personlige egenskapene utdypes ikke, og det blir ikke 

sagt noe negativt om Janne Jensen, men klagenemndas flertall mente at arbeidsgivers 

argumenter var nok i denne sammenheng. 

 

Saken har noen likhetstrekk med andre saker i datamaterialet hvor kvinner med lang erfaring 

ikke får jobben, da arbeidsgiver mener de ikke når opp i vurderingen av personlig egnethet. 

Mennene som blir ansatt framstår som klart best egnet for arbeidsgiver, mens kvinnene er det 

ikke så mye å si om, verken positivt eller negativt. Kvinnene blir på en måte usynlige i 

arbeidsgiveres vurderinger. I de neste sakene er bildet som tegnes av kvinnene mer 

sammensatt. Noen av kvinnene beskrives entydig negativt når det gjelder personlige 

egenskaper, mens beskrivelser av andre kvinner består av motstridende karakteristikker. Det 

er sjeldent at mennene som får jobben blir beskrevet negativt. Det finnes kun et eksempel i 

materialet på det. 
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3.2.2 Uegnet? 
 
I de neste sakene er det også personlige egenskaper og lederegenskaper som er arbeidsgivers 

argumenter for å ansette en mann framfor en kvinne, men i disse sakene er beskrivelsene av 

kvinnene til dels negative, det er altså ikke bare at de ikke når opp i konkurransen, men at de 

mangler egenskaper eller har dårlige egenskaper, i følge arbeidsgiver.  

 

I neste sak er det motstridene utsagn om kvinnens personlige egenskaper. 

Ansettelse av lensmannsbetjent - faglig standard, personlige egenskaper, lojalitet, 
motstridende utsagn fra tidligere arbeidsgivere [S42] 
 
Mari Monsen klagde til Likestillingsombudet34, da hun mente hun var forbigått p.g.a. kjønn 

ved ansettelse av lensmannsbetjent ved et lensmannskontor. Hun var 1 av 2 søkere til 

stillingen, og mente hun var bedre kvalifisert enn Ulrik Utvik, som ble ansatt i stillingen. Ved 

senere utlysning rykket han opp i en førstebetjentstilling. Det ble da ledig en betjentstilling 

som Monsen søkte på, men ikke fikk. På klagetidspunktet var ikke stillingen besatt. 

Lensmannen innstilte Utvik som nr. 1, og tilsettingsrådet i politidistriktet35 fulgte 

lensmannens innstilling, og begrunnet denne med utdanning, praksis og personlig egnethet. 

Politimester Svendsen utdypet dette slik: 

 

”(...) stillingen som lensmannsbetjent er i dag besatt midlertidig av en person uten 
politifaglig utdanning. Stillingen har vært utlyst gjentatte ganger, men uten at 
andre enn Monsen har søkt stillingen. Monsen er ikke tilsatt i stillingen til tross 
for at hun gjentatte ganger har søkt denne og til tross for at hun har politiskolen. 
Bakgrunnen for dette er at verken tidligere lensmann Nordby eller nåværende 
lensmann Olsson har innstilt henne for tilsettingsrådet. For Nordbys 
vedkommende er dette basert på tjenestelige erfaringer med Monsen som vikar 
ved lensmannskontoret. For Olsson er dette basert på de uttalelser som foreligger 
fra tre av hennes tidligere nærmeste overordnede samt politioverbetjent ved 
politikammeret. Disse uttalelsene omhandler den faglige standard, personlige 
egenskaper og lojalitet som Monsen har vist i tjenesten. På denne bakgrunn er hun 
ikke tilsatt i politidistriktet”. 

 

Ombudet mente at det ikke var tvil om at Mari Monsen var formelt kvalifisert for stillingen, 

men at vurderingen av de personlige egenskapene var avgjørende i en sak som dette. For 

Ombudet var det ikke mulig å sette til side de vurderingene som arbeidsgiver gjorde, men hun 

                                                 
34 Hun klagde også til Sivilombudsmannen, som satte saken i bero til Likestillingsombudet hadde vurdert saken. 
35 Tilsettingsrådet besto av politimester, lensmann, en representant fra politilaget og en representant fra 
lensmannslaget. Alle var menn. 
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ville likevel forsikre seg om at det ikke forelå elementer av kjønnsdiskriminering i slike 

vurderinger.  

 

Det forelå svært motstridende vurderinger av Mari Monsens personlige egenskaper i saken. 

Vitnemål fra tiden ved to politikamre var positive og omtalte Mari Monsen som en person 

med ”et lett og godt forhold til publikum og sine kolleger”. Fra tiden ved to 

lensmannskontorer ble Mari Monsen omtalt bl.a. som ”omgjengelig, munter og lett å 

samarbeide med”. Fra samme tid forelå det en utgreiing fra lensmann Reiulf Reiersrud som 

var mer negativ.  Fra tiden ved det aktuelle lensmannskontoret var vitnemålene entydig 

negative. I følge politimester Svein Svendsen var inntrykket at Mari Monsen ” virket lite 

selvstendig i sitt arbeid”, og kontoret hadde ”fått flere negative tilbakemeldinger, også fra 

utenforstående”. I tillegg forelå det et notat, skrevet av politibetjent Trygve Tiller, hvor Mari 

Monsen ble omtalt bl.a. som en person ikke egnet til politiyrket. Det forelå også negative 

vitnemål fra lensmannen. Det forelå altså klare vitnemål som omtalte Mari Monsens 

egenskaper, i følge Ombudets brev til Mari Monsen: 

  

”Noen av disse vitnemålene er markert motstridende. Dette finner jeg merkelig. 
For meg blir det likevel vanskelig å overprøve vurderingene av Dem som er lagt 
fram. Jeg kan heller ikke se at det finnes elementer av kjønnsdiskriminering i 
vurderingene av Dem. Det er som sagt ikke mulig for meg å sette til side de 
vurderinger som arbeidsgiver har gjort. Påstand står mot påstand i saken og 
ettersom bevisførsel for Ombudet skjer skriftlig, er det ikke mulig for meg å 
vurdere om påstandene er korrekte”. 

 
 Ombudet mente derfor at hun ikke hadde holdepunkt å si at lensmannskontorets behandling 

av Mari Monsens søknader var i strid med likestillingsloven. 

 

Ansettelse av politispesialist - uegnet, ikke til å stole på, dårlig politifaglige kunnskaper, 
store samarbeidsproblemer, skarp og selvhevdende [S4] 
 

Nina Nilsen hadde søkt på stilling som politispesialist, men ble ikke innstilt til stillingen. Hun 

hevdet at hun var bedre kvalifisert enn de innstilte mennene, Oscar Onsøy og Petter Pil. Etter 

å ha mottatt klagen, ba Ombudet tjenestestedet om å utsette den videre behandlingen av 

tilsettingssaken inntil de likestillingsmessige sidene var vurdert. Arbeidsgiver ønsket ikke å 

utsette saken og foretok ansettelse i stillingen. 
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Enkelte relevante kurs som både Nina Nilsen og de to mannlige søkerne hadde, var bare 

oppført for mennene på søkerlisten. Ombudet kommenterte dette slik: 

 

”Etter likestillingslovens § 4 andre ledd er det et krav om at kvinner og menn skal 
likebehandles ved ansettelser. Dette innebærer bl.a. at arbeidsgiver for kvinner og 
menn må legge til grunn de samme kriteriene for hva som skal tas med i 
søkerlisten. Dette har, etter hva jeg kan se, ikke skjedd i denne saken. Om det 
skyldes tilfeldigheter eller ikke, har jeg imidlertid ikke grunnlag for å fastslå”. 

 

Ombudet kunne ikke se at manglene ved søkerlisten hadde svekket Nina Nilsens mulighet til 

å konkurrere om stillingen på lik linje med de mannlige søkerne, da arbeidsgiver hevdet at det 

var søknadene og ikke søkerlisten som var grunnlag for vurdering av søkerne.  

 

Når det gjaldt intervjuet, skulle en representant fra administrasjonen ha uttalt at rødhårede 

etter hans oppfatning hadde en tendens til å bli hissige. Nina Nilsen hevdet at en mannlig 

søker neppe ville ha blitt behandlet tilsvarende under et intervju og at enheten hadde 

forutinntatte holdninger til separerte og enslige mødre. Arbeidsgiver viste til at de fulgte JDs 

veiledning ved rekruttering. I utgangspunktet skal alle søkere stilles de samme spørsmålene. 

Nina Nilsen ble ikke stilt tekniske eller faglige spørsmål, i følge arbeidsgiver, da det på 

forhånd var kjent at hun var best formelt kvalifisert for stillingen. Det samme gjaldt for Petter 

Pil. Kvinner og menn ble således behandlet likt i følge Ombudet. Arbeidsgiver viste videre til 

at spørsmål om søkeren hadde omsorg for noen var relevant i forhold til fravær fra hjemmet i 

forbindelse med tjenestereiser og videreutdanning, og ble derfor stilt til alle kandidater. Ut fra 

tjenestens karakter var Ombudet enig i at hvordan søkeren ordnet seg med hensyn til omsorg 

for barn var et relevant spørsmål. Arbeidsgiver hevdet kommentaren om hårfarge ikke var 

ment å være kjønnsdiskriminerende, men kun som et ”kanskje noe humoristisk innspill mot 

spørsmål om temperament”.  

    

Ombudet stilte seg kritisk til denne type uttalelse under et intervju: 

 
 ”Dette gjelder selv om kommentaren var fleipete ment. Sammenhenger mellom 
hårfarge og karakteristikk av person blir i hovedsak benyttet overfor kvinner 
(hissige rødtopper, dumme blondiner osv). Slike kommentarer kan derfor lett bli 
oppfattet nedsettende og kjønnsdiskriminerende. Ut fra en vurdering av intervjuet 
som helhet, kan jeg likevel ikke se at dette skulle ha svekket Deres mulighet til å 
konkurrere om stillingen på lik linje med menn”. 
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Ombudet vurderte deretter selve ansettelsen. Nina Nilsen hevdet å være best faglig kvalifisert 

til stillingen, og hevdet at arbeidsgiver ved ansettelsen skulle ha vektlagt et ukorrekt rykte om 

at henne. Arbeidsgiver hevdet at manglende personlige egenskaper alene var grunnen til at 

hun ikke ble tilsatt, og framhevet bl.a. at hun ikke var til å stole på når det gjaldt taushet om 

tjenstlige forhold, hadde dårlig politifaglige kunnskaper og store samarbeidsproblemer. 

Arbeidsgiver viste til uttalelser fra referanseperson og nåværende og tidligere arbeidsgivere, 

samt egne erfaringer fra intervjuet med henne. Arbeidsgiver uttalte at Nilsen i 

intervjusituasjonen ga ”inntrykk av å være en påfallende skarp og selvhevdende person”. Nina 

Nilsen stilte seg kritisk til arbeidsgivers innhenting av opplysninger vedrørende hennes 

person, og hevdet at opplysningene som var mottatt fra referanser og fra nåværende og 

tidligere arbeidsgiver ikke var korrekte. Ombudet kommenterte dette slik: 

 
”Referanseuttalelse og oppfatninger fra et intervju vil alltid være basert på 
subjektive inntrykk fra de personer som deltar i prosessen. For Ombudet er det i 
ettertid vanskelig å overprøve uttalelser som er gitt av referanser og vurderinger 
som er gjort av arbeidsgiver. Det som blir avgjørende for meg er om vurderingen 
og behandlingen av Dem er basert på kjønnsnøytrale prinsipper eller ikke. Med 
hensyn til likestillingslovens diskrimineringsforbud er det avgjørende hva 
arbeidsgiver faktisk har lagt vekt på ved ansettelsen. Etter min oppfatning har 
arbeidsgiver sannsynliggjort at den vektla egne erfaringer fra intervju og 
opplysninger fra referanseperson og nåværende og tidligere arbeidsgiver ved 
ansettelsen. De nevnte egenskaper er kjønnsnøytrale kriterier. Dersom enkelte har 
gitt feil opplysninger om Dem, kan jeg vanskelig se at arbeidsgiver kan lastes for 
dette. Likestillingsombudet har på bakgrunn av det ovennevnte ikke grunnlag for 
å si at det foreligger elementer av kjønnsdiskriminering i vurderingen av søkerne”. 

 

Når det gjaldt referanser hevdet arbeidsgiver at man som regel tar utgangspunkt i de personer 

søker selv har oppgitt som referanser, men innhenter flere uttalelser der man finner grunn til 

det. I dette tilfellet kontaktet man først en av Nilsens egne referanser. Tilbakemeldingene var 

så negative, i følge arbeidsgiver, at man valgte å kontakte hennes nåværende og tidligere 

overordnede. Nina Nilsen påpekte også at flere av referansepersonene ikke ble kontaktet. 

Ombudet kommenterte dette slik: 

 
”Det er ikke noe krav om at en arbeidsgiver skal kontakte alle oppgitte referanser, 
men det avgjørende etter loven er om kvinner og menn behandles likt. Jeg har på 
bakgrunn av opplysningene i saken ikke grunnlag for å fastslå at det ved 
innhenting av referanseuttalelser ble lagt vekt på kjønn til ugunst for dem. 
Likestillingsombudet ønsker likevel å understreke at det er svært uheldig dersom 
det er avvik mellom tjenesteuttalelser og referanseuttalelser fra samme 
arbeidsgiver. Dette er en uholdbar situasjon for arbeidstaker. Om det er begått 
generelle saksbehandlingsfeil, hører imidlertid til Sivilombudsmannen å vurdere. 
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Etter min oppfatning har arbeidsgiver sannsynliggjort at andre forhold enn kjønn 
ligger til grunn for ansettelsen i stilling som politispesialist. Jeg har ikke grunnlag 
for fastslå at det foreligger forhold ved selve ansettelsesprosessen som tilsier at 
tilsettingen er blitt foretatt i strid med likestillingsloven § 4 andre ledd”. 

 

I brev fra Ombudet til arbeidsgiver hvor hun informerte om konklusjonen i saken, skrev 

Ombudet følgende: 

 

”Ombudet finner likevel grunn til å bemerke enkelte forhold ved ansettelsen. For 
det første anser jeg det underlig å kommentere en kvinnelig søkers hårfarge og 
knytte karakteristikker til denne under et intervju. Slike bemerkninger kan lett 
oppfattes nedlatende og kjønnsdiskriminerende. Jeg ber dere derfor om å unnlate 
denne type bemerkninger i fremtiden. Videre ønsker jeg å understreke at 
kvinnelige og mannlige søkere bør behandles likt med hensyn til hvilke 
opplysninger som fremkommer av søkerlisten. Nina Nilsen har påpekt at enkelte 
kurs både hun og de mannlige søkerne har gjennomført, kun er opplistet for 
mennenes vedkommende. I en etat hvor det generelt er få kvinner, bør 
arbeidsgiver bestrebe seg på å likebehandle kvinner og menn på alle trinn i en 
ansettelse. Jeg finner det også noe underlig at dersom det skulle være 
uoverensstemmelser mellom tjenesteuttalelser og uttalelser gitt av 
referansepersoner. Spørsmålet om det er begått generelle saksbehandlingsfeil 
under tilsettingssaken, vil imidlertid måtte vurderes av Sivilombudsmannen”. 

 

I tilknytning til arbeidsgivers argumenter om personlig egnethet, tegnes det svært negative 

bilder av kvinnen. Dette er en av de få sakene hvor det framkommer det jeg vil kalle ”direkte 

kjønnsstereotypisering”, forklart som et humoristisk innspill om temperament. Men dette 

fører ikke til at Ombudet vurderer saken som i strid med loven, da hun mener at arbeidsgiver 

har argumentert tilstrekkelig for at dette ikke har vært utslagsgivende på ansettelsen. Dette 

antyder også at Ombudet har et syn på at hun kan avgjøre hva som faktisk blir tillagt vekt. 

Argumentasjonen om personlig egnethet dreier seg i hovedsak om kvinnens manglende eller 

dårlige egnethet, mens vurderingene av mannen som ble valgt ikke blir lagt særlig vekt. 

 

I neste sak er det også negative karakteristikker av kvinner som er tema, og betydningen av 

intervju og referanseuttalelser er også her avgjørende. Denne saken viser også spesielt tydelig 

hvordan dokumenter konstruerer virkeligheten og at den kunne vært annerledes. Med det 

mener jeg at arbeidsgivers skjønn, i betydningen hvordan arbeidsgiver tolker 

referanseuttalelser og ved å skrive dem ned skaper et negativt bilde av kvinnen, og bruker 

dette i sin argumentasjon for å forsvare sitt valg.  
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Ansettelser i politiførstebetjentstillinger - lite ledererfaring, takling av stress, negative 

ytringer, nebbete, evne til å motivere [S35] 

 
Likestillingskontakt Paula Paulsen klagde til Likestillingsombudet på vegne av to kvinner 

som hadde søkt stillinger de hadde fått avslag på. Den ene kvinnen, Runa Roarsen, var 

vaktsjef og hadde søkt vaktlederstilling. Hun hadde erfaring fra tilsvarende stilling i 10 år, og 

ble av Paulsen karakterisert som godt kvalifisert. Paulsen påpekte at hun mente at lokale 

søkere hadde blitt prioritert fremfor eksterne søkere. Den andre kvinnen, Stine Syversen, 

hadde søkt lederstillinger som gruppeleder og vaktleder. Innstillingsmyndighetene v/ 

politistasjonssjef Lars Lier hevdet han nøye fulgte tilsettingsreglementet og benyttet en 

veileder utgitt av Justisdepartementet: ”Rekruttering i politi- og lensmannsetaten og 

institusjoner under politiavdelingen”.  

 

Om Runa Roarsen ble det sagt i innstillingen at hun var kreativ, hadde evner til å motivere og 

viste stort engasjement, men hadde lite ledererfaring. Politistasjonssjefen hevdet at han, under 

intervjuet, ble usikker på hvordan hun ville fungere i en lederrolle som vaktleder, spesielt i 

stressede situasjoner. Det framgikk i innstillingen at hennes nærmeste foresatte ga henne 

middelmådig attest ved ledelse under press/større prosjekter. 

 

Om Stine Syversen, ble det nevnt i innstillingen at referansen og en annen pålitelig kilde 

hadde betegnet henne som pliktoppfyllende og ryddig, men at det litt for ofte hadde vært 

problemer i forbindelse med personalbehandlingen av hennes underordnede. Det ble også sagt 

at hun hadde hatt en tendens til å komme med negative ytringer, og at dette hadde virket lite 

motiverende på andre. 

 

Arbeidsgivers argumenter mot ansettelse de to kvinnene kan oppsummeres slik: 

Runa Roarsen:  Lederegenskaper, manglende ledererfaring, usikker evne til å takle stress 

Stine Syversen: Lederegenskaper, negative ytringer, dårlig evne til å motivere 

 

I Ombudets vurdering, skriver hun, angående saken om Runa Roarsen, at alle de innstilte var 

vurdert etter punktene andre kvalifikasjoner, og at det ikke var noe i innstillingen som tydet 

på at hun ble vurdert på en annen måte enn de øvrige. Alle de mannlige kandidatene ble ansett 

for å ha gode lederegenskaper, mens man var noe usikker på hvordan Runa Roarsens 
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lederegenskaper var. Det var ubestridt at hun ikke hadde ledererfaring av betydning, i følge 

Ombudet. 

 

Om saken om Stine Syversen, skriver Ombudet at innstillende myndighet behandlet henne på 

en noe annen måte i innstillingen enn de øvrige søkerne. Det var kun hennes lederegenskaper 

som ble vurdert. Øvrige personlige egenskaper blir ikke behandlet i innstillingen. Ombudet 

fant grunn til å få påstandene bekreftet fra referanse og pålitelig kilde. Stine Syversens 

referanse, politiavdelingssjef Morten Myhre, sendte en beskrivelse av telefonsamtalen med 

politistasjonssjef Lars Lier til likestillingskontakten. I hans skriv går det fram at han i 

referansesamtalen opplyste at hun hadde hans fulle tillit, men at han hadde blitt gjort 

oppmerksom på at hun kunne oppfattes som illojal, samt at hun kunne opptre dominerende og 

”nebbete” overfor andre ved vakta. Myhre hevdet at han fortalte politistasjonssjef Lars Lier at 

han hadde tatt dette opp med henne i en medarbeidersamtale, og at han etter denne samtalen 

følte seg veldig trygg på hennes lojalitet. Den sikre kilden, politiavdelingssjef Ole Ohr, skrev 

bl.a. i sitt brev at det ved enkelte tilfeller kunne være noe tvil omkring hennes evner til å få 

medarbeiderne motiverte, men at dette likevel ikke var ansett som noe problem. Bortsett fra 

dette var hans inntrykk er at hun fungerte godt som vaktsjef ved politistasjonen. Han vektla 

spesielt hennes ryddighet og allsidige erfaring. Det var vanskelig for Ombudet å vite eksakt 

hvordan disse telefonsamtalene forløp, bl.a. fordi politiavdelingssjef Morten Myhres notater 

fra telefonsamtalene var makulert. Dette var sterkt å beklage, i følge Ombudet, da det ble 

påstand mot påstand. Etter Ombudets mening stilte Stine Syversen sterkere enn de innstilte 

søkerne både når det gjaldt utdannelse og politifaglig erfaring. Spørsmålet for Ombudet var 

om det var mangel på andre kvalifikasjoner som gjorde at hun ikke ble innstilt, og om 

politistasjonen ved denne vurderingen hadde bevist at det ikke var lagt vekt på kjønn i strid 

med likestillingsloven. Stillingsutlysningen framhevet enkelte ønsker, bl.a. gode 

lederegenskaper, evne til å samarbeide og motivere, kreativitet, handlekraft og initiativ. Ved 

vurdering av Stine Syversen i innstillingen var det på bakgrunn av telefonsamtaler med 

referansen, lagt avgjørende vekt på hennes lederegenskaper og evnen til å motivere. Ombudet 

kunne ikke se at det på denne bakgrunn var lagt vekt på kjønn. Til tross for konklusjonene 

ønsket Ombudet å komme med enkelte bemerkninger til politistasjonens saksbehandling rundt 

tilsetting, samt behandling av saken etter at den var klaget inn for Likestillingsombudet: 

 

”Handlingsplanen for likestilling har bl.a. som mål å øke antall kvinner i ledende 
stillinger innen etaten. Punkt 2.1.4 og 2.2.1. har bestemmelser som sier at ett av 
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tiltakene for å øke andelen kvinner i ledende stillinger i etaten er å tildele 
kompetansegivende oppgaver likt mellom begge kjønn. Runa Roarsen opplyste i 
sin klage at hun hadde søkt stilling som vaktleder tidligere, men aldri nådd opp. 
Videre opplyste hun at en mann på samme tid ble ansatt i en midlertidig stilling 
som avsnittsleder ved forbrytelsesavsnittet uten utlysning”. 

 
Dette ble ikke tilbakevist av politidistriktet, og etter Ombudets mening burde slikt unngås, 

nettopp med tanke på at kvinner og menn skal få lik mulighet til å øke sin kompetanse. 

Ombudet anmodet derfor politidistriktet til å ta dette til etterretning. 

 

En følge av saksbehandlingen hos Ombudet var at referansene vedrørende Stine Syversen 

modererte og presiserte sine uttalelser. Ombudet ba derfor politidistriktet vurdere om dette 

burde føre til endringer i innstillingen. Ombudet hadde videre fått forståelse for at denne 

saken hadde fått uønskede konsekvenser, bl.a. at klagerne følte et ubehag ved å ha klaget 

saken inn for Ombudet. Ombudet påpekte at en sak som oversendes Ombudet for vurdering 

ikke skal få negativ betydning for klagerens videre yrkeskarriere eller situasjon generelt på 

jobben. Ombudet framhevdet videre at det er viktig at det ikke skal få negative konsekvenser 

for vedkommende som utøver tillitsverv som Likestillingskontakt og som på vegne av 

klagerne har oversendt saken til Ombudet. Ombudet ba derfor politidistriktet om å legge seg 

dette på minnet. 

 

Det kommer altså ikke fram om arbeidsgiver har vektlagt det negative, eller om det er 

referanseperson eller den ”sikre kilde” som har endret sine beskrivelser av Stine Syversen, 

etter at ansettelsessaken ble en klagesak. Saken viser altså hvordan det som framstår som en 

persons direkte erfaring med en person baserer seg på flere ledd av informasjon, altså at ”noen 

har sagt til noen som har sagt til…”, og man kan undre seg over hva som er rykter og hva er 

referanser?  

 
Ansettelse av politioverbetjent – manglende evne til å skape entusiasme [S6] 

En organisasjon klaget til Likestillingsombudet på vegne av et Emilie Enger. Klagen gjaldt 

ansettelse av en politioverbetjent. Krister Karlsen ble ansatt i stillingen, mens Emilie Enger 

ble innstilt som nummer to. Fagorganisasjonen stilte spørsmål ved om Engers fravær under 

fødselspermisjon var blitt tillagt vekt ved ansettelsen. Politidistriktet tilbakeviste denne 

påstanden, og viste til at ansettelsen ble foretatt etter en vurdering av personlig egnethet 

sammenholdt med praksis og tidligere utført arbeid. Etterspurte personlige kvalifikasjoner i 

utlysningen var å ”være villig til å ”stå på” i et ungt og ekspanderende miljø som til tider kan 
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være både stressende og svært arbeidskrevende, ha evne til nytenkning, omstilling og løpende 

faglig veiledning”. Videre ble det krevd omstillings- og beslutningsevne, evne til å motivere 

og lede, gode samarbeidsevner og høy stresstoleranse. I motsetning til vanlig praksis, var det 

ikke en oppfordring til kvinner om å søke i utlysningen. 

For å undersøke om det var lagt vekt på kjønn ved selve ansettelsen, sammenlignet Ombudet 

først søkernes formelle kvalifikasjoner (utdannelse og erfaring). Ombudet fant at begge 

søkerne hadde relevant erfaring og kunne vise til diverse kurs. Emilie Enger hadde imidlertid 

noe lenger erfaring enn mannen. I forhold til disse kvalifikasjonene ble søkerne ansett som 

tilnærmet like godt kvalifisert til stillingen av Ombudet. Politidistriktet hadde også gitt 

uttrykk for dette. Avgjørende for ansettelsen var derfor søkernes tidligere jobbutførelse, i 

følge politidistriktet. Politidistriktet viste her til at Krister Karlsen hadde gjort en god jobb 

som daglig leder, og at han hadde vist meget stor aktivitet og kreativitet i tillegg til at han 

hadde iver og glød. I innstillingen ble han beskrevet slik: 

”Karlsen var en av de ”store kritikerne” av tjenestestedet inntil han benyttet 
sjansen til å prøve seg da Enger søkte permisjon for ett år siden. Erfaringen viser 
at Karlsen har gjort en god jobb på tjenestestedet. Han viser meget stor aktivitet 
og kreativitet. (…) Han har sett jobben med nye øyne og ut fra det prøvd å gjøre 
tjenesten interessant. Og for første gang (…) har tjenestemenn som ellers ville 
bort fra tjenestestedet så fort som mulig, nå bedt om å få forlenget 
beordringsperioden. De har fått nye utfordringer. Tjenestemenn har snakket om å 
søke seg til dette tjenestestedet. Slikt har aldri skjedd tidligere”.  

At dette tjenestestedet har hatt en positiv utvikling, kobles altså direkte til vurderingen av 

Kristian Kristensens lederegenskaper. Politistasjonssjefen viser videre til avdekking av store 

saker:  

”I disse sakene har tjenestemenn fått muligheten til å reise både utenlands og til 
Kripos for erfaringsutveksling og opplæring. Mange har, rett eller galt, spurt seg 
selv om denne [virksomheten] er av ny dato eller om den bare ikke er avdekket 
tidligere”.  
 

Han blir sett på som et naturlig valg av politistasjonssjefen, som avslutter: 
 

”Karlsen kunne ha søkt andre stillinger eller gått tilbake til ordens-/trafikkavd. Og 
med turnus tjent mer penger enn hva han evt. vil tjene på tjenestestedet. 
Økonomisk gevinst er derfor ikke den primære begrunnelsen for søknaden. Han er 
for meg et naturlig førstevalg til lederjobben”.  
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Emilie Enger hadde ikke gjort en like god jobb som daglig leder, blant annet fordi hun ikke 

klarte å skape den store entusiasmen blant de ansatte, i følge arbeidsgiver. Hennes tid i 

stillingen ble beskrevet slik i innstillingen: 

”Hver beordring har stort sett vært mot den enkeltes vilje. Dette har igjen smittet 
over på de andre yngre tjenestemennene som har visst at deres beordringsperiode 
til tjenestestedet også ville komme. I sum har både ordens-/trafikkavd. Slitt med 
dette. Emilies kommentar til dette er (…) at overordnet ledelse på en måte la 
listen for hva som skulle gjøres på tjenestestedet. Det var ikke aktuell politikk å 
gjøre noe annet. Emilie føler nok at hun ble urettferdig vurdert av de ”unge” på 
tjenestestedet på slutten av sin lederperiode før hun gikk ut i permisjon. Hun 
prøvde lojalt å følge de pålegg og oppgaver som var gitt men føler at hun i ettertid 
blir vurdert som ”ikke god nok”.  

I politistasjonssjefens innstilling ble ikke Emilie Enger innstilt. Emilie Engers 

fødselspermisjon ble ikke vektlagt, i følge politidistriktet. Politidistriktet hevdet også at de 

ikke hadde vektlagt at Karlsen hadde opparbeidet seg erfaring som daglig leder fordi han 

fungerte i Engers stilling i hennes fødselspermisjon, og påpekte at dette ikke kunne være en 

relevant innvending i forhold til ansettelsesrådets vurdering av hvilken søker som burde tilbys 

jobben.   Om likestillingshensyn skrev politimesteren: 

”På generelt grunnlag kan jeg videre tilføye at både administrasjonen og 
ansettelsesrådet forsøker å etterleve politiets handlingsplan for likestilling. Det er 
et mål å bedre rekrutteringen av kvinnelige ledere, og dette temaet er stadig oppe i 
drøftelsene i ansettelsesrådet. Det legges stor vekt på kjønn der en eller flere av de 
kvalifiserte søkere er kvinner, uten at dette nødvendigvis blir avgjørende. I dette 
konkrete tilfellet mener distriktet at det er foretatt et saklig valg basert på 
personlig egnethet sammenholdt med praksis og tidligere meget god jobbutførsel. 
Det er riktig nok slik at den søker som ble foretrukket har kortere ansiennitet enn 
Enger. Dette gjaldt imidlertid også i forhold til andre mannlige søkere”. 
 

Ombudet kunne ikke se at det forelå elementer av kjønnsdiskriminering i denne vurderingen, 

men at vurderingen var basert på den helt konkrete erfaring politidistriktet hadde med 

søkerne. Fagorganisasjonen hadde heller ikke imøtegått denne vurderingen eller kommentert 

politidistriktets forklaring. Ombudet mente derfor det var nærliggende å tolke dette i retning 

av at forbundet var enig i vurderingene og redegjørelsen som politidistriktet hadde gitt. 

Ombudet konkluderte deretter med at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven. 
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3.2.3 Oppsummering og kommentarer 
 
I ansettelsessakene som Ombudet eller Nemnda har konkludert med ikke er i strid med loven, 

argumenterer arbeidsgiver med bl.a. med erfaringens lengde og erfaringens relevans framfor 

lengde og ønske om kontinuitet i en stilling. Det er også en del eksempler på at arbeidsgiver 

bruker det jeg vil kalle ”kvinner som alibi” i sin argumentasjon. Med dette mener jeg at 

arbeidsgiver for å styrke sin argumentasjon, henviser til at de har ansatt andre kvinner eller at 

de ønsker å ansette kvinner, men at i denne konkrete saken, er en mann klart best kvalifisert. 

Innledningsvis, når Ombudet ber om en begrunnelse, henvises det ofte til at retningslinjer er 

fulgt, det er gjort en ”totalvurdering” og saken har blitt behandlet ”på vanlig måte”. Dette 

uttrykker, slik jeg ser det, en tro på at følger man det formelle ordningene, så kan ikke 

kjønnsdiskriminering skje, og det kommer ikke fram tvil på utøvelse av eget skjønn.  

 

Relevant erfaring kobles også til personlige egenskaper og lederegenskaper i arbeidsgivers 

argumentasjon. Hovedinntrykket stemmer ganske godt med Teigen (1999, 2001) som i sin 

studie av klagesaker til Likestillingsombudet, fant at den største striden ikke står om 

vurderingen av de formelle kvalifikasjonene i saker fra offentlige mannsdominerte 

virksomheter, men om personlig egnethet. Personlig egnethet blir slik det kriteriet som skiller 

kvalifiserte menn fra kvalifiserte kvinner, i arbeidsgivers vurderinger. Det er særlig når 

kvinnen framstår som best formelt kvalifisert at arbeidsgiver tegner negative bilder av 

kvinnens personlig egenskaper.  

 

Denne gjennomgangen viser også, spesielt de som har vært behandlet i Klagenemnda, at 

hvorvidt man tolker en ansettelse i strid med loven eller ei, ikke er gitt, dvs. at det avhenger av 

hvilke argumenter man legger vekt på. Sakene viser også at Ombudet har en vanskelig jobb 

når arbeidsgiver argumenterer med det hun kaller ”subjektive” kriterier, som personlig 

egnethet. Selv om Ombudet kommer fram til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at 

det har foregått kjønnsdiskriminering i strid med likestillingslovens §§ 4.2 og 3, har hun ofte 

kritiske bemerkninger til hvordan ansettelsesprosessene har foregått i forhold til 

likestillingshensyn. Ombudet kommer ofte med oppfordringer om å ta likestillingsvirkemidler 

i bruk, som for eksempel moderat kvotering, og å gi kvinner kompetansefremmende oppgaver 

og muligheter. Disse oppfordringene, i dette saksmaterialet, blir imidlertid ikke fulgt.  I 5 av 

de 32 sakene i saksmaterialet kommer det fram at likestillingshensyn eksplisitt har vært 

diskutert før ansettelsessaken har blitt en klagesak, i form av spørsmål om moderat kvotering. 
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I disse sakene kommer det enda tydeligere fram for meg hvordan likestilling kolliderer med 

personlig egnethet. Jeg har derfor valgt å framstille disse sakene i et eget kapittel som jeg har 

valgt å kalle ”likestilling med vikeplikt”. 

 

3.3 LIKESTILLING MED VIKEPLIKT 
 

Moderat kvotering er nedtegnet som et viktig redskap for likestilling i planer for likestilling i 

politi- og lensmannsetaten. Likestillingsloven har ikke et pålegg om moderat kvotering, men 

åpner for at det er et mulig middel å benytte. Hovedavtalens § 21 sier om fortrinnsrett: ” Hvis 

det til ledige stillinger i staten melder seg flere søkere som har tilnærmet like kvalifikasjoner 

for stillingen, skal søkere fra det kjønn som har mindre enn 40% av de tilsatte i den aktuelle 

stillingsgruppe ha fortrinnsrett til stillingen”. Det var i desember 1981 at avtalen om 

fortrinnsrett ved ansettelser i staten kom inn i Hovedavtalen mellom LO og N.A.F (nå NHO) 

(Skjeie 1985). Formuleringen var først ved like kvalifikasjoner.  I 1985 klargjorde det 

daværende Personaldirektoratet at formuleringen ved like kvalifikasjoner måtte forstås som 

ved tilnærmet like kvalifikasjoner. I 1987 ble selve ordlyden endret til ved tilnærmet like 

kvalifikasjoner. Hensikten var først og fremst å unngå uenighet om regelens anvendelse 

knyttet til om aktuelle kandidater kan sies å være nøyaktig likt kvalifisert (Teigen 2001:27). 

Moderat kvotering kan beskrives som omstridt, og effektene av det har vært kritisert (Raaum 

2001, Skjeie og Teigen 2003). Det er usikkert om tilnærmet likt gjør at uenighet unngås.  

 

Jeg vil i denne delen, fokusere på hvordan det argumenteres for likestilling. Overskriften 

avslører at andre argumenter gis fortrinnsrett. Begrepet ”likestilling med vikeplikt” har jeg 

hentet fra Skjeie og Teigen (2003): Menn imellom : mannsdominans og likestillingspolitikk, 

som analyserer holdningene til likestilling på toppnivåene i det norske samfunn og diskuterer 

hvordan likestilling framstår som et forhandlet kompromiss.  Jeg vil nå ta for meg saker hvor 

moderat kvotering har vært diskutert enten på innstillings- eller tilsettingsnivå, men jeg gjør 

det i hvert sitt avsnitt. Dette fordi sakene er forskjellig i sin karakter. Mens sakene om 

moderat kvotering på innstillingsnivå behandles som en vanlig klage, stiller det seg 

annerledes med tilsettingsrådssakene som er mindretallsanker. Mindretallsanker, i denne 

sammenheng, innebærer at tilsettingsrådet ikke har kommet til enighet om ansettelse, og har 

delt seg i et mindretall og et flertall. Mindretallet mener det vil være i strid med 

likestillingsloven og Hovedavtalen § 21 ikke å ansette en kvinnelig søker. Ifølge 

tjenestemannsloven § 5 nr 3, jfr. forskrift til tjenestemannsloven § 10, kan man ikke ta endelig 
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avgjørelse om ansettelsen før Likestillingsombudet har fått uttale seg i saken. I 

innstillingssaken kommer altså Ombudet med en avgjørelse om en ansettelse er i strid med 

likestillingsloven, mens i mindretallsankesakene, kommer Ombudet med en uttalelse om en 

ansettelse vil være i strid med loven. I begge tilfeller uttaler hun seg om det vil være mulig å 

benytte moderat kvotering. 

 

Knyttes taler om likestilling i arbeidsgivers begrunnelser til rettferdsargumenter eller 

ressursargumenter? Det finnes eksempler på begge deler. 

 
Knyttes klagers taler om likestilling til rettferdsargumenter eller ressursargumenter? Klagers 

taler om likestilling er helt klart knyttet til rettferdsargumenter. Kvinnene som klager hevder 

gjerne at de har blitt forbigått av en med dårligere kvalifikasjoner eller at de mener at 

holdningene til kvinner er negative på arbeidsplassen.  

 

3.3.1 Likestillingsargumenter på innstillingsnivå 
 
Jeg vil her belyse de to sakene i materialet hvor en kvinne ble innstilt av likestillingshensyn, 

men hvor hensynet til likestilling har måttet vike for andre hensyn i tilsettingsrådet. 

 

Ansettelse av politioverbetjent – tilnærmet likt eller? [S28] 
 

Politimesteren mente at søkerne til en stilling som politioverbetjent, Britt Bull og Håkon 

Hansen, var så vidt likestilte i forhold til kvalifikasjoner at Britt Bull måtte tilsettes i tråd med 

både likestillingsloven og etatens og politidistriktets vedtatte likestillingsmål. I 

politimesterens forslag til ansettelse, skrev han at Britt Bull og Håkon Hansen dekket de 

kravene som var framsatt i utlysningsteksten. Han påpekte at de to søkerne hadde forskjellige 

kvalifikasjoner som måtte veies opp mot hverandre: 

 
”Når det gjelder ”kompetanse innen ledelse og organisasjon” har Hansen noe 
ledererfaring og 8 vekttall formalkompetanse, mens Bull har 30 vekttalls 
utdanning. Under formuleringen ”en analytisk og strukturert arbeidsform” kan 
Hansen vise til bedre kvalifikasjoner enn Bull. Hansen fremstår også bedre når det 
gjelder ”god muntlig og skriftlig fremstillingsevne”. Bull dokumenterer bedre 
kompetanse når det gjelder ”gode kunnskaper i minst ett fremmedspråk, 
fortrinnsvis engelsk”. Hun oppgir dessuten å beherske tysk i tillegg til engelsk. 
Begge har utvilsomt ”en positiv innstilling til utvikling” og har også ”evne til å 
falle godt inn i den lederutviklingen som pågår i politidistriktet”. Når det gjelder 
”evnen til å arbeide selvstendig og i team” får Hansen bedre omtale av sine 
referanser enn Bull. Når det gjelder de øvrige punktene i utlysningsteksten anser 

 80



jeg de to søkerne for å stille likt. Som følge av dette blir det et spørsmål om 
hvorvidt det skal legges mest vekt på realkompetanse eller formalkompetanse – 
jfr. Personalreglementets § 15. Jeg mener Britt Bull etter en vurdering av den 
samlede kompetanse ikke under noen omstendigheter fremstår som bedre 
kvalifisert enn Hansen. Dersom man legger stor vekt på Hansens store 
arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og målrettet vil han fremstå som 
bedre kvalifisert enn Bull. Bulls brede erfaring og en vesentlig bedre 
realkompetanse innen organisasjon og ledelse må imidlertid vektlegges. Etter en 
samlet vurdering vil jeg derfor vurdere de to aktuelle søkerne så vidt likestilte at 
Bull må ansettes i tråd med både likestilingsloven og etatens og politidistriktets 
vedtatte likestillingsmål”. 

 

 Ansettelsesrådet, som besto av den samme politimester, en mannlig lensmann, to mannlige 

tjenestemannsrepresentanter og en kvinnelig rådgiver, ansatte imidlertid Håkon Hansen i 

stillingen og rangerte Britt Bull som nummer to. Britt Bull mente seg forbigått ved 

ansettelsen, og klaget saken inn for Likestillingsombudet.  

 

Politimesteren kommenterte vurderingene i ansettelsesrådet slik, i brev til Ombudet: 

 

”Som det fremgår av forslaget er Britt Bull av meg rangert som nr. 1 med 
bakgrunn i likestillingshensyn, men at det avhenger av hva man legger mest vekt 
på ved ansettelse i denne stillingen. Under behandling i ansettelsesrådet brukte 
rådet lang tid på sine vurderinger. Søknadene ble vurdert konkret opp mot de 
enkelte punktene i utlysningsteksten og det kjennskap rådet har til de krav som 
stilles i en slik stilling. Det var enighet i rådet om de vurderingene som 
fremkommer i mitt forslag når det gjelder de to søkernes kompetanse innen de 
enkelte punktene”.   

 

Politimesteren beskriver videre stillingen og hevder at lederoppgaven først og fremst ville 

være fagledelse og utvikling av gode arbeidsrutiner for å ha god framdrift i enhetens arbeid og 

at det måtte legges mer vekt på evne til å arbeide selvstendig, analytisk og strukturert, samt en 

god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt at mannen hadde relevant erfaring. Dette 

mente ansettelsesrådet gjorde at søkerne ikke kunne betraktes som tilnærmet likt kvalifiserte, 

og at man derfor ikke kunne bruke moderat kvotering. 

 

Ombudet mente at denne forklaringen ikke var tilstrekkelig for å sannsynliggjøre at Hansen 

var bedre kvalifisert enn Bull, da det ikke var sagt noe konkret om Bulls evne til å arbeide 

selvstendig, analytisk og strukturert og attestene og tjenesteuttalelsene hennes var i følge 

Ombudet positive. Ombudet ba derfor politidistriktet om ytterligere opplysninger der det ble 

 81



klargjort mer konkret hvorfor Håkon Hansen framsto som bedre egnet til stillingen, 

sammenlignet Britt Bull. 

 

I politimesterens svar på dette, viste han bl.a. til sitt forslag til ansettelse, som han mente ga 

en grundig avveiing mellom Hansen og Bull og forklarte videre: 

 
 ”Ansettelsesrådets vurdering av søkernes evne til å arbeide selvstendig og 
strukturert bygger både på det som oppgis av referansene og den erfaring man for 
øvrig har fra søkernes arbeid i distriktet gjennom flere år. Hansen er godt kjent 
som en meget strukturert medarbeider med stor framdrift og orden i sitt arbeid. 
Bull er heller ikke dårlig på dette området, men Hansen er vesentlig bedre. Det var 
bred enighet om dette i ansettelsesrådet, og det var også enighet om at dette måtte 
tillegges betydelig vekt ved ansettelse i denne stillingen. Det vises også til 
politimesterens forslag, nest siste avsnitt, hvor det fremkommer at ”Britt Bull etter 
en vurdering av den samlede kompetanse ikke under noen omstendigheter 
fremstår som bedre kvalifisert enn Hansen”. Det er derfor et likestillingshensyn 
som ligger til grunn for at Bull er foreslått foran Hansen – dog basert kun på 
forslagsstillerens egne vurderinger. Når ansettelsesrådet behandlet søknadene ble 
det som nevnt i vårt tidligere brev foretatt en grundig gjennomgang av søknadene 
hvor disse ble veiet opp mot utlysningsteksten og innholdet i den stillingen som 
skulle besettes. Herunder ble det også lagt vekt på likestillingshensynet. Den 
endelige avgjørelsen ble deretter fattet i tråd med § 15, 6. avsnitt i vårt 
personalreglement”. 

 

Etter en sammenligning av søkernes formelle kvalifikasjoner, mente Ombudet at Britt Bull 

formelt sett var best kvalifisert. Ansettelsesrådet mente imidlertid at man til stillingen måtte 

legge betydelig vekt på god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, i tillegg til evnen til å 

arbeide selvstendig, analytisk og strukturert. På dette området mente ansettelsesrådet at Håkon 

Hansen fremsto som den klart best kvalifiserte, og det ble også tillagt vekt at Håkon Hansen 

hadde tidligere erfaring fra ledelse av en tilsvarende enhet. Disse opplysningene ble til dels 

bekreftet av politimesteren. Ansettelsesrådet hevdet de bygde sin vurdering på referanser og 

den erfaring man for øvrig hadde fra søkernes arbeid i distriktet gjennom flere år. Britt Bull 

imøtegikk ikke disse opplysningene fra arbeidsgiver og det forelå heller ikke andre 

opplysninger som ga grunn til å trekke arbeidsgivers forklaring i tvil, i følge Ombudet. 

Likestillingsombudet mente derfor at hun måtte legge til grunn at Håkon Hansen ble vurdert 

som best kvalifisert ut fra personlige egenskaper og at dette var avgjørende da han ble ansatt. 

Ansettelsen var dermed ikke i strid med likestillingsloven, i følge Likestillingsombudet.  
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Ansettelse av lensmannsbetjent  -  ansiennitet vs. lensmannsbetjentlinje [S22]   

Lensmann Peder Pettersen begrunnet sin innstilling av Hanna Holm som nr. 1 slik: 

 
”Hun har tidligere tjenestegjort her i 2 år etter beordring fra politiskolen. I denne 
tiden utførte hun sitt arbeid meget tilfredsstillende. Spesielt i incest og lignende 
saker, hvor det var barn og kvinner implisert, gjorde hun et særlig godt arbeid. Det 
er et klart behov for en kvinnelig lensmannsbetjent ved dette kontoret. En har også 
vurdert dette ut fra Statens personalbok 208.4-7 og 208. 4-9”. 

 
Han argumenterte med at hun har utført arbeidet sitt godt og ut fra likestillingshensyn. Hans 

likestillingsargumentasjon kan plasseres i en ressursargumentasjon, framfor en 

rettferdsargumentasjon, og han henviser til formelle ordninger. Hun blir vurdert dyktig i et 

tradisjonelt kvinnearbeidsområde i politiet. Åberg (2001) hevder at kvinner i politiet forventes 

å ha større evne til omsorg og sosial kompetanse, og de styres inn i arbeidsoppgaver som 

ligner de gamle politisøstres; å ta seg av barn og kvinner og stille opp der det stilles store krav 

til innlevelse og kommunikasjon.  

 

Ansettelsesrådet gjorde følgende vedtak: 
 

”Som lensmannsbetjent tilsettes Ingolf Iversen. Dersom han ikke tar stillingen, 
tilsettes som nr. 2 Jacob Jensen og som nr.3, Karl Kristoffersen. Vedtaket i rådet 
var med 2 mot 1 stemme. Da rådets flertall vil tilsette en som lensmannen 
(innstillingsmyndighet) ikke har innstilt, skal rådet be om skriftlig uttalelse om 
vedkommende søker. Blir vedkommende fortsatt ikke innstilt og tilsettingsrådet 
fastholder sitt vedtak, skal saken forelegges Justisdepartementet til endelig 
avgjørelse”. 

 

Lensmann Peder Pettersen var innkalt til møte i tilsettingsråde for å redegjøre nærmere for sin 

innstilling og svare på spørsmål fra rådets medlemmer, men han ville ikke endre sin 

innstilling, da han hadde negative oppfatninger om Ingolf Iversen som var vedtatt tilsatt: 

 
”Når det gjelder den som er ansatt, Ingolf Iversen, gav jeg ansettelsesrådet de 
opplysninger og begrunnelser de ba om. Dette med bakgrunn i følgende: Ingolf 
Iversen, søkte engasjement som lensmannsbetjent ved dette kontor. Jeg foretok 
forespørsler i den forbindelse hos hans tidligere arbeidsgivere 
(politikammer/lensmannskontor) med hensyn til arbeidskapasitet m.v. Da disse 
var negativ, ble han ikke innstilt av meg”. 

 
Lensmannen argumenterte videre at Ingolf Iversen, i tiden han hadde tjenestegjort ved 

lensmannskontoret, hadde utvist lav arbeidskapasitet og brukte for mye tid på private 

gjøremål, i følge andre ansatte. Han satte også spørsmålstegn ved Iversens troverdighet og 
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tillit, da han mente at Iversen hadde løyet om ham. Om møtet i tilsettingsrådet, kommenterte 

han følgende: 

 
”Lensmannsbetjentenes representant, Lars Leira, opplyste at han hadde ”snakket 
med mange” ved lensmannskontoret og navnga Meling, Nilsen og Olsen, som 
ønsket at Ingolf Iversen skulle ansettes. De samme hadde uttalt seg om hvor lite 
tilfredsstillende det var å arbeide i polititjenesteoppdrag med Hanna Holm. 
Angivelig fordi hun er kvinne. Derimot ble det anført at Ingolf Iversen, var 
håndfast og hadde en fin opptreden ovenfor publikum. I den tid Hanna Holm har 
tjenestegjort her, har det ikke vært en eneste klage på henne, verken om hennes 
fasthet eller opptreden. Tvert imot, fra andre lensmannsbetjenter har hun fått et 
godt skussmål for nettopp disse egenskaper. Jeg vil også påpeke at det er urimelig 
at unge kvinner i lensmannsetaten med fagutdannelse, blir satt helt utenfor på 
grunn av ansiennitetsprinsippet. Det er et meget lavt antall kvinnelige 
lensmannsbetjenter. Disse kom inn i aspirantopplæringen senere enn sine 
mannlige kollegaer. Det er klart at de da mangler ansiennitet som er 
konkurransedyktig. Jeg ber om at saken oversendes Justisdepartementet til en 
velvillig vurdering”. 

 
Her kan man plassere lensmannens likestillingsargumentasjon mer i en 

rettferdighetsargumentasjon, da han hevder at unge kvinner med utdanning fra lensmannslinja 

ikke har mulighet til å nå opp i konkurransen med menn med lengre ansiennitet, da kvinner 

har vært svært underrepresentert på lensmannslinja. Han setter også spørsmålstegn ved hvilke 

kvalifikasjoner man skal vektlegge: ansiennitet eller utdanning, og han imøtegår flertallets 

framheving av mannens egenskaper ved å løfte fram positiv omtale av kvinnen og negative 

vurderinger av mannen. 

 
Da rådets flertall ville tilsette en som innstillingsmyndighet (lensmannen) ikke hadde innstilt, 

ble ansettelsessaken oversendt JD med bl.a. følgende kommentar fra ansettelsesrådet: 

 
”Når det gjelder tilsettingen av Iversen, har tilsettingsrådets flertall lagt vekt på 
hans forholdsvis lange ansiennitet, sammenlignet med flere av de øvrige søkerne 
og de som var innstilt av Pedersen. Iversen var enstemmig tilsatt som 
lensmannsbetjent ved to lensmannskontorer. Attestene fra disse to lensmennene er 
gode”. 

 
Ombudet kontaktet saksbehandler i Justisdepartementet for å få nærmere informasjon om 

saksbehandling i slike saker: Dersom mindretallet i tilsettingsrådet er uenig, vil JD ansette i 

førsteinstans, men må da velge blant dem som er innstilt eller blant dem som noen i 

ansettelsesrådet vil ansette. Lensmannsbetjentstillinger er grunnstillinger, noe som innebærer 

at man stort sett bare vil legge vekt på ansiennitet, mens man ved 

lensmannsførstebetjentstillinger vil legge mer vekt på egnethet, i følge saksbehandleren i JD. 
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Det springende punkt i denne saken var om Hanna Holm med sin formelle utdannelse fra 

lensmannslinje kunne sies å være bedre kvalifisert enn polititjenestemenn med lengre erfaring 

enn henne, i følge Ombudet. Fra Politiskolen og Lensmannsetatens Landslag hadde Ombudet 

fått opplyst at det i ansettelsessaker hadde forekommet at relativt nyutdanna 

lensmannsbetjenter hadde gått foran polititjenestemenn med flere års praksis, og at 

ansiennitetsprinsippet var i ferd med å mykes opp noe. Ombudet fant det likevel vanskelig å 

hevde at Hanna Holm måtte anses bedre kvalifisert enn Ingolf Iversen med sin lange praksis. 

Han hadde foruten allsidig praksis fra politietat og fengsel, over 2 års praksis som 

lensmannsbetjent. Det samme gjaldt etter Ombudets oppfatning Jacob Jensens 

kvalifikasjoner. Han hadde ikke erfaring fra lensmannsetaten, men derimot ca. 12 års erfaring 

fra politiet. På denne bakgrunnen kunne man vanskelig hevde, i følge Ombudet, at Hanna 

Holm, på tross av sin mer relevante utdanning, var en sterkere søker enn Jacob Jensen. Også 

Karl Kristoffersen hadde flere års erfaring som politibetjent og et par års praksis som 

lensmannsbetjent. Hanna Holm syntes også å ha noe mindre praksis enn denne søkeren, i 

følge Ombudet. Etter Ombudets oppfatning måtte lengre praksis fra politi- og 

lensmannsarbeid kunne oppveie det fortrinn som en søker med lensmannsbetjentlinje har 

framfor en søker med politilinje. Ut fra formelle og målbare kriterier kunne derfor ikke 

Ombudet se at Hanna Holm skulle være bedre kvalifisert enn de øvrige søkerne. 

 

Ombudet kommenterte også at det ble hevdet at det hadde vært motstand mot ansettelse av 

Hanna Holm fra enkelte av de øvrige ansatte fordi hun var kvinne. En av dem som ble 

navngitt var nettopp tilsettingsrådets medlem Lars Leira, som tilhørte flertallet. Ombudet 

noterte seg også at Ingolf Iversen, som flertallet innstilte som nr. 1, ikke bare ikke var innstilt 

av lensmannen ved det aktuelle lensmannskontor, men fikk en direkte negativ tilråding derfra. 

Ombudet mente at det ikke var mulig å kontrollere disse opplysningene. Ombudet la vekt på 

at det gikk fram av fylkesmannens brev til departementet, at det var ansiennitetsprinsippet 

som hadde vært avgjørende i saken, og at det ikke var grunnlag for å konkludere med at 

rangeringen av Iversen, Jensen og Kristoffersen framfor Holm representerte et brudd på 

likestillingsloven. 

 

Ombudet kommenterte også at det kan virke urimelig fra et likestillingssynspunkt at unge 

kvinner i lensmannsetaten med fagutdanning blir satt helt utenfor på grunn av 

 85



ansiennitetsprinsippet, men at spørsmålet om anvendelse av eventuelle kvoteringsregler 

innenfor politi- og lensmannsetaten ikke hørte under Ombudet.  

 
3.3.2 Likestillingsargumenter i tilsettingsråd – mindretallsanker 
 
Det er 3 saker i materialet som omhandler mindretallsanker, dvs. at et mindretall i et 

tilsettingsråd mener at en kvinne bør ha fortrinnsrett til en stilling i henhold til Hovedavtalen 

mellom LO og NHO.  

 
Ansettelse av politistasjonssjef - ikke i strid med loven, men…[S34] 
 
Mindretallet i et ansettelsesråd, en mannlig tjenestemannsrepresentant, anket ansettelsesrådets 

vedtak om ansettelse av en politistasjonssjef inn for Det sentrale tilsettingsråd.  

Ansettelsesrådet besto av en mannlig politimester, en mannlig lensmann, en kvinnelig 

kontorsjef og to mannlige organisasjonsrepresentanter, begge lensmenn. Flertallet ville ansette 

Robert Reis. Mindretallet mente det ville være i strid med likestillingsloven og Hovedavtalen 

§ 21 ikke å ansette den kvinnelige søkeren, Oline Olsson. Ifølge tjenestemannsloven § 5 nr 3, 

jfr. forskrift til tjenestemannsloven § 10, kan man ikke ta endelig avgjørelse om ansettelsen 

før Likestillingsombudet har fått uttale seg i saken. 

 

Det var politimesteren som hadde kommet med forslag til ansettelsesrådet, da han selv var 

medlem av ansettelsesrådet36. Likestillingsombudet tok i sin behandling utgangspunkt i 

stillingsutlysningen ved sammenligningen av de to søkerne. I forslaget til ansettelse skrev 

politimesteren om Oline Olsson:  

 

”Søkeren er meget dyktig politifaglig. Hun mangler imidlertid erfaring fra å lede 
så vidt mange tjenestemenn som det er ved politistasjonen og har heller ikke den 
administrative bakgrunn som kreves for en slik stilling. Hun har heller ingen 
utdannelse eller erfaring med de sivile gjøremålene ved et lensmannskontor. Hun 
innstilles derfor ikke i denne omgang, blant annet fordi hennes erfaringsgrunnlag 
anses snevrere enn for de øvrige innstilte for denne stillingen”. 

 

 Hun ble også beskrevet som ”ikke (…) å ha tilstrekkelig omfattende og relevant praksis for 

stillingen”. Ombudet var ikke enig i vurderingen av Olssons erfaring sammenlignet med Reis’ 

erfaring. Etter en samlet vurdering fant Ombudet Robert Reis og Oline Olsson likt eller 

tilnærmet likt kvalifisert i forhold til kravene til kompetanse/utdanning og erfaring. Søkerne 

                                                 
36 Siden det var et forslag til ansettelse, og ikke en innstilling, var ikke ansettelsesrådet bundet til å velge en av 
dem politimesteren hadde foreslått, men kunne velge blant alle søkerne. 
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hadde begge lang ansiennitet i politiet. Jobberfaringene var på en del områder 

sammenfallende, i følge Ombudet, men de hadde også ulik praktisk erfaring.  Når det gjaldt 

vurdering av de personlige egenskapene, uttalte Ombudet at arbeidsgiver i utgangspunktet har 

stor frihet til å velge hvilke kvalifikasjoner, også personlig egnethet, man ønsker å legge størst 

vekt på ved en ansettelse. I forhold til likestillingsloven er det springende punkt om 

kvalifikasjonskriteriene er uavhengige av kjønn og om vurderingene skjer på samme måte for 

kvinner og menn, i følge Ombudet.  Politimesteren hadde i sin begrunnelse for ansettelsen 

framhevet vurderingen av de personlige egenskapene. I utlysningen var følgende egenskaper 

etterspurt: 

 

”Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og gode lederegenskaper. Det legges 
vekt på evne til å arbeide systematisk mot oppsatte mål og resultatkrav. Søkerne 
må ha evne til nytenkning og helhetlig tenkning for organisasjonens drift. Det 
kreves god skriftlig framstillingsevne, gode samarbeidsevner og evne til å 
motivere medarbeidere. Stillingen medfører mye kontakt med eksterne 
samarbeidspartnere og søkere må kunne skape et godt samarbeidsmiljø med disse. 
Søkerne må kunne forholde deg til publikum og media på en åpen og 
tillitskapende måte”. 

 

Han skrev til Ombudet at Reis ble foreslått til stillingen, til tross for at alle de tre mannlige 

søkerne hadde mer omfattende ledererfaring. Han framhevet at Robert Reis ga et usedvanlig 

sterkt inntrykk under intervjuene37 og at han i større grad enn de andre søkerne framsto som 

en klar ledertype og ble oppfattet som trygg på seg selv og var velreflektert. Politimesteren 

understreket at psykologen som var innhentet som rådgiver i ansettelsesprosessen, og deltok 

på intervjuene, var enig i vurderingene hans. Han beskrev Oline Olsson som en dyktig 

polititjenestekvinne som hadde tilført politidistriktet en betydelig etterforskningskompetanse 

innen sedelighetssaker, men mente at hun ikke hadde den samme teoretiske ballast innen 

ledelse som Reis og at hun ikke framsto i samme grad som en klar ledertype for den aktuelle 

enheten. Han hevdet at ansettelsesrådet hadde sett henne som en interessant kandidat, selv om 

hun hadde lavest grad av søkerne, fordi hun ble oppfattet som dyktig og fordi politidistriktet 

hadde få kvinnelige driftsenhetsledere Når det gjaldt likestillingsarbeid framhevet han det 

kvinnelige medlemmet av ansettelsesrådet som meget bevisst på å fremme likestilling i 

ansettelsessaker, og at politidistriktet de siste årene hadde lagt stor vekt på å rekruttere 

kvinner i leder- og mellomlederstillinger. Han henviser også til likestillingskontakten, som 

har uttalerett i alle saker med kvinnelige søkere, som uttalte bl.a. at hun ”forutsetter (…) at 
                                                 
37 Alle søkerne ble innkalt til intervju.  Tre av de mannlige søkerne ble intervjuet en gang til. Oline Olsson var 
eneste kvinnelige søker og hun ble ikke innkalt til annen gangs intervju. 
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den kvinnelige søkeren er vurdert i henhold til retningslinjer for likestilling”, men at hun ikke 

hadde uttalt at den kvinnelige søkeren burde være foreslått. Han konkluderer i brevet til 

Ombudet slik:  

 

”Jeg kan ikke se at denne ansettelsen bryter med likestillingsloven. Dette er en 
helt spesiell lederstilling i politidistriktet der menneskelige kvalifikasjoner som 
leder er mer avgjørende enn både kjønn og antall år i tidligere lederstillinger. 
Flertallet i ansettelsesrådet har valgt den leder de har mest tro på i denne krevende 
stillingen. Psykologens råd og den kjennskap jeg har til alle søkerne styrker min 
oppfatning om at dette er et riktig valg. Politiet er en etat der lang erfaring 
tradisjonelt har vært det viktigste kriterium ved lederansettelser. Ansettelse av 
yngre, velskolerte ledere skaper ofte reaksjoner i ”etablerte miljøer”. Jeg tviler på 
at denne anken hadde blitt fremmet dersom flertallet i ansettelsesrådet hadde gått 
inn for lensmann Hansen[ som var foreslått som nr. 3]”. 

 

Mindretallet hadde hevdet at det i ansettelsesrådet ble argumentert med at ”den kvinnelige 

søkeren bør spares for de betydelige påkjenningene en slik stasjonssjefsstilling fører med 

seg”. Ombudet uttalte at en antakelse om at arbeidet ville være belastende for kvinner var 

direkte knyttet til kjønn og at hvis det stemte at en slik antakelse var fremmet og blitt vektlagt 

i ansettelsen, ville det være et klart brudd på likestillingsloven. I følge Ombudet, var det 

vanskelig å etterprøve i hvilken grad dette momentet var framlagt og om det hadde vært 

avgjørende for ansettelsesvedtaket. Jeg kan ikke finne i dokumentene at politidistriktet har 

kommentert denne påstanden. Hun understreket videre at det er i strid med loven å trekke inn 

fordommer basert på kjønn i en ansettelsesprosess, uavhengig av om de er utslagsgivende for 

prioriteringen av søkerne eller ikke. Mindretallet hadde også hevdet at Oline Olsson og 

Robert reis var forskjellsbehandlet i politimesterens forslag til ansettelse. Han mente at 

Olssons positive egenskaper var nedtonet i omtalen. For eksempel sto det i forslaget at hun 

ikke hadde ”erfaring med de sivile gjøremål ved lensmannskontor”, mens det av attesten 

hennes framgikk at hun ”har hatt oppgaver innen de aller fleste saksfelt ved et 

lensmannskontor”. I innstillingen sto det også at ”Hun mangler erfaring fra å lede så vidt 

mange tjenestemenn som det er ved politistasjonen”. Reis hadde heller ikke slik erfaring, men 

dette var ikke nevnt i omtalen av ham. Ombudet var enig med mindretallet i at det kunne se ut 

som Olssons og Reis’ erfaring og bakgrunn var vurdert ulikt, uten at det var gitt noen god 

begrunnelse. Ombudet var videre enig med at forslaget gjenspeilet en undervurdering av den 

kvinnelige søkerens kvalifikasjoner, men at det var vanskelig å ta stilling til om det forelå en 

tilsvarende undervurdering av hennes personlige egnethet. 
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Videre hadde mindretallet påpekt to forhold han mente var kritikkverdige ved 

saksbehandlingen. For det første kritiserte han at et av medlemmene av ansettelsesrådet var 

med under intervjuene. For det andre mente han at politimesteren burde trådt til side som 

leder av ansettelsesrådet fordi Reis på søketidspunktet arbeidet i personalseksjonen. Disse 

sidene gikk ikke Ombudet nærmere inn på, og begrunnet dette med at hun kun skulle vurdere 

ansettelsen opp mot likestillingsloven. 

 

Ombudets utgangspunkt var altså at Oline Olsson og Robert Reis så ut til å være like godt 

eller tilnærmet godt kvalifisert. Dette var i følge Ombudet ikke tilstrekkelig for å slå fast at det 

hadde skjedd en forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn i strid med likestillingslovens §§ 4 

og 3. For at ansettelsen skulle være i strid med likestillingsloven, måtte det, i følge Ombudet, 

finnes konkrete holdepunkter for at det var lagt vekt på kjønn, og hun uttalte:  

 

”I dette tilfellet kan det se ut til at vurderinger knyttet til personlig egnethet, og 
ikke til kjønn har vært avgjørende i ansettelsen. Dette underbygges av at andre 
kandidater ser ut til å være bedre kvalifisert enn både Olsson og Reis formelt sett, 
det vil si når det gjelder ledererfaring. Ansettelsesrådet valgte til tross for dette å 
ansette Reis. Etter min gjennomgang av saken finner jeg likevel at det foreligger 
indikasjoner på at vurderinger knyttet til kjønn er vektlagt i ansettelsen. Påstanden 
om at ansettelsesrådet anså stillingen som å være for belastende for kvinner, er 
som nevnt vanskelig for ombudet å etterprøve ut fra sakens dokumenter. I en 
ordinær saksgang ville jeg ha bedt ansettelsesrådet kommentere denne påstanden. 
Videre er ombudets oppfatning at Olssons kompetanse er undervurdert i forslaget 
til ansettelse, og at hennes kvalifikasjoner er vurdert på en annen måte enn Reis’. 
Dette gir også grunn til å stille spørsmål ved om ansettelsen har skjedd etter 
kjønnsnøytrale kriterier. Når det foreligger opplysninger som gir grunn til å tro at 
det har skjedd direkte eller indirekte forskjellsbehandlinger ved en ansettelse, er 
det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det er andre forhold enn kjønn som 
ligger til grunn for ansettelsen, jf likestillingslovens § 16. etter en samlet 
vurdering av ansettelsesprosessen mener ombudet at ansettelsesrådet bør gi en 
nærmere redegjørelse i saken, og godtgjøre at ansettelsen har skjedd etter 
kjønnsnøytrale kriterier”. 

 

Ombudet konkluderte med at det forelå opplysninger som ga grunn til å tro at det hadde 

skjedd en forskjellsbehandling av den kvinnelige søkeren og at det dermed var arbeidsgiver 

som måtte sannsynliggjøre at det ikke var lagt vekt på kjønn. Til slutt kom Ombudet med 

oppfordringer til Det sentrale tilsettingsråd om å benytte moderat kvotering. Hun viste til 

Hovedavtalens § 21, politiets handlingsplan for likestilling og aktivitetsplikten i 

likestillingslovens § 1 a og uttalte: ”Etter ombudets mening oppfyller ikke arbeidsgiver sine 

forpliktelser etter likestillingslovens § 1 a hvis man ikke følger de avtaler om aktivt 
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likestillingsarbeid man er bundet av”. Ombudet uttalte også at før man eventuelt ansatte Reis 

burde Det sentrale tilsettingsrådet forsikre seg om at kjønn ikke hadde vært vektlagt i Olssons 

disfavør og ba om å bli orientert om Det sentrale tilsettingsråd avgjørelse i saken. 

Ansettelsesrådet fulgte imidlertid ikke Ombudets anbefaling i saken. 

 

Ansettelse av lensmann – bakgrunn og erfaring? [S49] 
 
Mindretallet, etterforsker Dina Dahr (ansattrepresentant), i et ansettelsesråd anket ansettelsen 

av en lensmann inn for Det sentrale ansettlsesråd. Ifølge § 10 i forskrift til tjenestemannsloven 

kan ansettelse da ikke skje før Ombudet har kommet med en vurdering i saken. Flertallet i 

ansettelsesrådet, politimester Arne Alvdal, kontorsjef Beate Bull, politiinspektør Christian 

Christophersen (ansattrepresentant) ønsket å ansette en mann, Leo Lunde, i stillingen som 

lensmann. Mindretallet mente en slik ansettelse ville være i strid med likestillingsloven, og 

ønsket en kvinnelig søker, Erle Ervik, i stillingen.  Det var politimester Arne Alvdal som 

hadde kommet med forslag til ansettelse til rådet, som ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

Begrunnelsen for flertallets votering, var Leo Lundes bakgrunn og erfaring.  

Anken begrunnes med at begge søkerne synes å være kvalifisert, men at Ervik ble vurdert 

som best kvalifisert og hun henviste også til moderat kjønnskvotering og Hovedavtalen, 

Handlingsplan for likestilling, samt Overordnet personalpolitikk for politi- og 

lensmannsetaten og aktivitetsplikten i Likestillingsloven og hun omtalte videre Ervik: 

”Ervik har formal kompetanse innenfor organisasjon og ledelse som er meget 
viktig i en tid hvor politi- og lensmannsetaten stilles ovenfor store krav til 
utvikling og krav til å endre oss i takt med de utfordringene samfunnet krever. 
Lunde har ingen formal kompetanse innenfor organisasjon og ledelse. Begge 
søkerne har ledererfaring. (…) Ervik har ikke kompetanse innenfor sivile gjøremål 
og namsfunksjon. Hun har forpliktet seg og innstilt på å ta utdanne seg innenfor 
dette feltet, slik andre har gjort før henne i lensmannsetaten. Videre kan det 
nevnes at det er to sivilt tilsatte kvinner som arbeider med dette ved 
lensmannskontoret i dag, en kompetanse som med andre ord ikke forsvinner fra 
lensmannskontoret. (…)Ervik synes å ha en bredere politifaglig bakgrunn enn 
Lunde har, som store deler av sin yrkeskarriere har tjenestegjort ved det aktuelle 
lensmannskontoret. Videre synes det som om den kompetanse og erfaring Ervik 
har ervervet seg etter å ha vært sentralt tillitsvalgt gjennom flere år ikke er tillagt 
vekt. Jfr. Hovedavtalen for arbeidstakere i Staten skal dette sidestilles med annet 
arbeid og erfaring. Samtidig viser dette at Ervik nyter stor tillit blant sine kolleger 
både i politidistriktet og sentralt i fagorganisasjonen. Begge søkerne har hatt 
plasstillitsverv. I politidistriktet er det ikke en eneste kvinnelig leder, og det er 
viktig også i forhold til dette politidistriktet å ha en organisasjon som speiler 
normer, verdier og forventninger ellers i samfunnet hva gjelder likestilling. Det 
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hevdes at mangfold bidrar til en mer dynamisk og nytenkende organisasjon, som 
igjen øker effektiviteten. Overordnet personalpolitikk i politi- og lensmannsetaten, 
kap. om likestilling bekrefter viktigheten av mangfold. Ervik vil være det viktige 
tilskuddet for å bidra til mangfold i ledergruppen i politidistriktet. I tillegg vil hun 
være en viktig rollemodell for andre kvinner. Spesielt i et distrikt der det 
fullstendige fraværet av kvinnelig ledere dessverre er et argument for kvinner til 
ikke å søke lederstillinger. Overordnet personalpolitikk for politi- og 
lensmannsetaten er de overordnede prinsipper og retningslinjer organisasjonen 
ønsker å legge til grunn for styringen av etaten sine menneskelige ressurser. Et av 
flere krav til de intensjonene som kommer frem her er at politikken virkelig blir 
fulgt opp i praksis. Det er svært uheldig dersom avviket mellom idealer og 
realiteter blir for stort. De uttrykte verdiene, de vi sier at vi har, bør samsvare med 
bruksverdiene, de vi egentlig har. Bruksverdiene kommer til uttrykk gjennom 
reelle handlinger. Det er først når kvinner i politi- og lensmannsetaten ser at nevnt 
lovverk, handlingsplan og personalpolitikk munner ut i reelle handlinger, at den 
får troverdighet og betydning for dem. Ønsket om å oppfylle intensjonene i vårt 
planverk blir uttrykt ved handling, ikke ved ord på et papir”. 
 
 
 

I politimesterens følgebrev til anken til Det sentrale tilsettingsråd, skriver han bl.a. at Ervik 

ikke på noen måte ble vurdert som bedre, like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert som 

Lunde. Han henviser til sitt forslag til ansettelse og begrunnelsen for denne. Han skriver 

videre at Lunde har både den faglige bakgrunn, praksis og personlige egenskaper som skal til 

for å være en god leder. Videre hevder han at Erviks erfaring som tillitsvalgt har inngått i 

helhetsvurderingen av henne, men at han ikke er enig i at hun hadde en bredere bakgrunn enn 

Lunde. Han mener videre at Ervik ikke har formell kompetanse eller erfaring med de sivile 

oppgavene ved et lensmannskontor, og at Lunde har god kompetanse i dette. Han mente også 

at Lunde var klart bedre faglig kvalifisert. I politimesterens forslag til ansettelse beskrives 

Erle Ervik slik: 

”Ervik forteller at hun de siste årene mer og mer bevisst har styrt karrieren vekk 
fra etterforskning og annen operativ polititjeneste og mot administrasjon og 
ledelse. Bakgrunnen for at hun nå søker lensmannsstillingen i (…) er at hun har et 
ønske om å lede en gruppe med personer. Hun sier videre at hun er opptatt å jobbe 
målrettet, helhetlig og mener det er forbedrings potensiale også i (…). På 
spørsmål oppgir hun at hun ikke har gjort noe spesielt for å sette seg inn i 
forholdene i (…) i dag. Hun gir heller ikke uttrykk for noen konkrete visjoner for 
polititjenesten og organiseringen av denne. Hun er imidlertid opptatt av å 
videreføre det samarbeidet som er etablert i (…). Ervik har aldri arbeidet med 
sivile saker som tilligger et lensmannskontor og har således ingen kompetanse 
her. Hun beskriver seg selv som bevisst, inkluderende og er blid og har godt 
humør. Videre sier hun at for tålmodig og har hatt – særlig tidligere – vanskelig 
med å si ifra, samt at hun kan være rimelig pirkete”. 

Leo Lunde beskrives slik i forslag til ansettelse: 
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”Lunde opplyser at han har faglig god kompetanse innen de gjøremål som et 
lensmannskontor har. Han hevder han har vist at i praksis at han inne har gode 
lederegenskaper selv om han ikke har noen formell lederutdanning. Han opplyser 
at han er samfunnsengasjert og politisk aktiv. Videre opplyser han at det er viktig 
å ha fokus på publikumsbehov samtidig som det må arbeides bevisst med 
arbeidsmiljøet. Dersom arbeidsmiljøet ikke fungerer så blir det heller ikke gjort 
noen god jobb ut mot publikum. Han er videre opptatt av å gi medarbeiderne 
ansvar og opptatt av samarbeid. Videre opplyser han at han er opptatt av det ikke 
bruke mye tid på syting og klaging. Endelig beskriver han seg selv som engasjert, 
målbevisst, har en positiv innstilling til jobben, men har fortsatt noe mer å hente 
på å bli mer strukturert”. 

Politimesteren begrunner rangeringen av søkerne slik: 

”Ut fra bakgrunn og erfaring vurderer jeg kst. lensmann Leo Lunde som den klart 
best kvalifiserte søkeren. Han har gjennom sin jobb som kst. lensmann og 
lensmannsfullmektig, videreført det arbeidet som var igangsatt på en god måte. 
Straffesaksarbeidet ved kontoret under hans ledelse har blitt videreutviklet i den 
tiden. Lunde inneholder mange kvaliteter som kjennetegner en god leder, selv om 
han mangler formell lederutdanning. Han utviser stort engasjement, har stor 
arbeidskapasitet, og oppfattes helt igjennom som en solid og dyktig medarbeider. 
Lensmannskontoret kan de siste årene vise til svært gode resultatet og det er ved 
kontoret et godt arbeidsmiljø. Lunde har vært og er en viktig bidragsyter her. Jeg 
oppfatter Lunde slik at han har det rette fokus ut mot publikum, er målrettet og 
resultatorientert. Han er opptatt av å samarbeide både innad og utad. Dette 
samtidig som han er opptatt av at de ansatte har det. bra Jeg foreslår derfor at kst. 
lensmann Leo Lunde ansettes som nr. 1. Videre foreslår jeg at politibetjent Erle 
Ervik ansettes som nr. 2. Hun gjorde et alminnelig godt inntrykk under intervjuet. 
Imidlertid mangler hun kompetanse innen den sivile rettspleien som lensmannen 
har ansvaret for. Hun har etter hvert en noe variert bakgrunn, men har på mange 
måter søkt mot faglig relaterte oppgaver. Selv om hun gjennom jobben som 
hovedveileder fikk en viss ledererfaring, mangler hun den ledererfaring tross alt 
Lunde har”. 
 

Politimesteren kommenterte også ankens vektlegging av likestillingshensyn og skrev at det 

var en målsetting for politidistriktet å utarbeide en egen karriereplan for rekruttering av 

kvinner til lederstillinger. Videre hevdet han at betingelsene for bruk av moderat kvotering i 

denne saken ikke var til stede, da han mente at Ervik på ingen måte kunne sies å ha tilnærmet 

like kvalifikasjoner som Lunde. 

 

For å undersøke om det forelå en forskjellsbehandling, foretok Ombudet først en 

sammenligning av de to søkernes formelle kvalifikasjoner (utdanning og erfaring), sett i 

henhold til utlysningsteksten. Ombudet kom frem til at Erle Ervik var best kvalifisert når det 

gjaldt utdannelse, mens Leo Lunde var bedre kvalifisert når det gjaldt erfaring. Erle Ervik 

hadde mer lederutdannelse enn Lunde, mens han hadde mer erfaring fra lensmannsetaten enn 
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henne. Etter en sammenligning av de formelle kvalifikasjonene, mente Ombudet derfor at 

kandidatene synes å være tilnærmet like godt kvalifiserte. En arbeidsgiver vil da ha stor frihet 

til å velge hvilke av kvalifikasjonene man ønsker å legge vekt på, i følge Ombudet. 

 

Begge kandidatene hadde i følge Ombudet noe erfaring fra ledende stillinger, men deres 

erfaring skilte seg noe fra hverandre. Ut fra sakens dokumenter kunne ikke Ombudet se at 

kjønn var årsaken til rangeringen av søkerne, men at det var ulikhetene i erfaring og personlig 

egnethet som var utslagsgivende. De personlige egenskapene som var etterspurt i utlysningen 

var: lederegenskaper, systematisk mål- og resultatorientert, analytisk, handlekraftig og 

initiativrik, evne til kreativ problemløsning, samarbeidsevne og evne til å motivere 

medarbeidere, god skriftlig og muntlig framstillingsevne og erfaring fra ledende stillinger og 

ulike type virksomhet i politi- og lensmannsetaten. Politimesteren beskrev de to søkernes 

personlige skikkethet slik i sitt brev til Ombudet:  

 

”Når det gjelder de to søkernes personlig skikkethet vurderer jeg de to 
kandidatene helt forskjellig. Lunde vurderer jeg som engasjert, har stor 
arbeidskapasitet, er handlekraftig, lett å samarbeide med, tar initiativ, er målrettet 
og resultatorientert. Ervik er blid, hyggelig, samarbeidsvillig, kan være pirkete, og 
har vist ved flere anledninger at hun ikke gjennomfører oppgaver hun har påtatt 
seg”. 
 

Ombudet mente at politimesteren ga en utfyllende beskrivelse av personlige egenskaper i 

forslag til ansettelse av Lunde, og at han på bakgrunn av denne beskrivelsen oppfylte de 

egenskapene som var ønsket av arbeidsgiver. Beskrivelsen av Ervik var, i følge Ombudet, 

verken så omfattende eller så positivt ladet som omtalen av Lunde. Ombudet mente derfor at 

hun ikke hadde holdepunkter for å hevde at kjønn er årsaken til denne forskjellen i omtale.  

Ombudet konkluderte dermed med at en ansettelse av Leo Lunde ikke ville være i strid med 

likestillingsloven. Til tross for denne konklusjonen, oppfordret likevel Ombudet 

ansettelsesrådet om å benytte moderat kvotering i favør av Erle Ervik. Ombudet viste 

Hovedavtalen, Politiets handlingsplan for likestilling samt arbeidsgivers aktivitetsplikt som er 

hjemlet i likestillingsloven § 1a. Ansettelsesrådet valgte likevel å ansette den mannlige 

søkeren. 
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Ansettelse av politiførstebetjent - En arrogant mann eller en skarp kvinne? [S24] 

 

Politiavdelingssjef Roger Reiulfsen henvendte seg til Likestillingsombudet angående en 

ansettelse av en politiførstebetjent.  

 
Driftsenhetslederen, Sven Sand, hadde innstilt tre søker til tilsettingsrådet. I møte i 

tilsettingsrådet, som besto av bare menn, ble det vedtatt at saken skulle utsettes og 

tilbakesendes innstillingsmyndigheten for en vurdering av innstillingen i forhold til § 21 i 

Hovedavtalen. Da saken ble behandlet på nytt i det lokale tilsettingsråd ble det ikke oppnådd 

enighet. Mindretallet (tjenestemannsrepresentantene) mente at innstilte nr. 3, politibetjent Oda 

Ottesen skulle tilsettes, mens flertallet stemte for innstilte nr. 1, politibetjent Pål Pettersen. 

Mindretallets begrunnelse var at søkerne var tilnærmet likt kvalifisert og at en da måtte 

anvende § 21 i Hovedavtalen. Flertallet mente at Pål Pettersen var klart best kvalifisert til 

stillingen, og at § 21 ikke kunne anvendes. Saken ble derfor anket til Det sentrale 

tilsettingsråd for politi- og lensmannsetaten for avgjørelse med henvisning til 

personalreglementets § 13. Saken ble også sendt til Likestillingsombudet med henvisning til 

forskriftene i tjenestemannsloven § 10 om at en slik sak skal sendes Ombudet til uttalelse før 

endelig avgjørelse blir tatt. 

 

Ombudet uttalte at hun i en slik sak så som sin oppgave å vurdere om en ansettelse av en 

bestemt person ville være i strid med likestillingsloven, eller om Hovedavtalen, eller 

tilpasningsavtaler gitt i medhold av denne, ble praktisert på en måte som var i strid med loven.  

 

Ombudet presiserte også at det ikke er hennes oppgave å ta stilling om en ansettelse vil være i 

strid med Hovedavtalen eller tilpasningsavtalen, men at hun sto fritt til å uttale seg også om 

slike forhold. Ombudet påpekte at forskriftene til tjenestemannsloven med fordel kunne ha 

vært klarere formulert på dette punktet. Slik Ombudet oppfattet det, var det ikke hevdet fra 

mindretallets side at innstillende myndighet eller flertallet la vekt på søkernes kjønn da 

Pettersen ble innstilt som nr. 1. Det var altså ikke påstått at en ansettelse av Pettersen ville 

være i strid med likestillingsloven. Ombudet gikk likevel gjennom sakens dokumenter for å 

forsikre seg om at flertallet og innstillende myndighet ikke la vekt på kjønn, direkte eller 

indirekte, i sine vurderinger av søkerne. 
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Flertallets hovedbegrunnelse for at Oda Ottesen ble bedømt som en svakere kandidat enn 

innstilte nr 1, Pål Pettersen, at hun hadde dårlige lederegenskaper. Det var 4 søkere til 

stillingen, 1 trakk seg. De tre gjenværende ble intervjuet og innstilte nr. 1, Pål Pettersen ble 

beskrevet slik: 

 

”I sitt arbeid som etterforsker på personavsnittet har Pettersen vist at han har en 
god faglig innsikt innenfor avsnittets arbeidsoppgaver, og han har fått tildelt flere 
større saker som etterforskningsleder og fullført disse på en meget tilfredsstillende 
måte. Blant de intervjuede kandidatene fremstod Pettersen med sterke og 
reflekterte holdninger til hvordan samarbeidet på avsnittet skulle organiseres og 
hvordan ledelsesansvaret og kvaliteten på etterforskningen skulle forvaltes og 
utvikles. I en del sammenhenger har Pettersen blitt oppfattet som noe arrogant og 
kanskje for lite ydmyk når han har fått innspill av faglig karakter bl.a. av 
avsnittsleder og enkelte av juristene på avdelingen. Denne holdningen ble tatt opp 
med ham under intervjuet, og han uttalte at han var kjent med problemstillingen 
og uttrykte vilje til å justere seg i forhold til problemstillingen. I den perioden 
Pettersen har hospitert som etterforsker, har vi innhentet meget gode 
tilbakemeldinger fra hans overordnede, og dette bekreftes også i vedlagte attest. 
Etter en samlet vurdering fremstår Pettersen som den mest kvalifiserte 
kandidaten”. 

 
Om innstilte nr.3, Oda Ottesen, ble det bl.a. sagt i innstillingen: 
 

”Ottesen har hatt en fin utvikling som etterforsker på avsnittet, og har vist at hun 
har stor arbeidskapasitet. Hun er samarbeidsvillig og positiv i sin holdning, og har 
stått ekstra på sammen med avsnittsleder i den vanskelige arbeidssituasjonen som 
avsnittet sliter med. Hun har også gjennomført kurs i seksuelle overgrepssaker og 
fått tildelt noen av disse sakene. Når hun innstilles som nr. 3, har dette 
hovedsakelig sammenheng med at vi mener at Ottesen er den svakeste kandidaten 
av de tre når hennes personlige lederegenskaper vurderes. Hun har også hatt noen 
problemer med å takle stress i forbindelse med store saker som verserer på 
avsnittet, og dette har i enkelte sammenhenger ført til at hun kan bli unødig skarp i 
sine tilbakemeldinger både innad på avdelingen og i noen tilfeller overfor 
samarbeidende etater. Det skal likevel fremheves at Ottesen samlet sett anses som 
en meget positiv medarbeider med potensial til videre utvikling som etterforsker”. 

 
Ombudet så det som umulig å foreta en grundig undersøkelse av innholdet i det som ble sagt 

om kandidatenes personlige egenskaper. Framstillingen virket etter Ombudets syn forholdsvis 

balansert fordi det også ble trukket fram negative sider ved Pettersens personlige egenskaper. 
 
I tilleggsuttalelsen, en utdypning av den avgitte innstillingen, uttrykte kriminalsjef Sand 

forbauselse over at tilsettingsrådet hadde kommet på tanken at kandidatene kunne være 

tilnærmet like godt kvalifisert for stillingen. Deretter utdypet han de synspunktene som ble 

framsatt i innstillingen. Han hevdet at Oda Ottesen ga et svakt inntrykk under intervjuet. 

Kandidatene ble, i følge kriminalsjefen, stilt en rekke spørsmål som gikk på deres 
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ledelsesegenskaper, Kriminalsjefen uttalte at Oda Ottesen i vesentlig grad manglet klare 

generelle oppfatninger om begrepet ledelse, og at hun hadde forholdsvis svake og lite 

reflekterte holdninger til hvordan hun ville løse oppgaven som leder og stedfortreder på 

avsnittet. Kriminalsjef Sand mente at vurderingen i innstillingen ga et klart skille mellom 

kandidatenes kvalifikasjoner og fant det derfor ikke nødvendig å utdype flere momenter som 

var en del av vurderingsgrunnlaget og avsluttet: 

 

”Et av de elementene som ikke ble nevnt var tilbakemeldinger innhentet fra 
påtaleseksjonen, hvor det ble uttrykt at kvaliteten på Ottesens arbeid var variabelt, 
og at det i en del sammenhenger var et problem at hun ikke var selvstendig nok i 
sin saksbehandling, og at hun tidvis ble relativt sterkt preget av stress i mer 
problematiske saker. Det ble også tilbakemeldt at Pettersen hadde vist at hans 
egenskaper som etterforskningsleder i ”stor sak”, måten han organiserte og 
fordelte arbeidsoppgavene på, samt evne til å takle det stress som fulgte denne 
funksjonen, gjorde at han ble vurdert til å ha betydelig bedre lederegenskaper enn 
Ottesen. Gjennom min funksjon som leder av avdelingen, har undertegnede gjort 
samme erfaring”. 

 
Det tegnes altså et mer negativt bilde av Oda Ottesen, både når det gjelder hennes faglige 

kvalifikasjoner og personlige egenskaper, etter at saken ble en klagesak. Tilleggsinnstillingen 

var etter Ombudets syn mindre balansert enn innstillingen, ettersom det hovedsakelig var lagt 

vekt på de negative sidene ved Ottesens kandidatur, og de positive ved Pettersens. Dette var 

kanskje ikke så unaturlig, i følge Ombudet, ettersom tilleggsinnstillingen til en viss grad måtte 

forståes som et forsvar for de vurderingene som ble gjort i innstillingen. Ombudet mente 

heller ikke her å ha grunnlag for å si at søkernes kjønn hadde vært vektlagt. 

 
I flertallets merknader i forbindelse med ankesaken, sluttet tilsettingsrådets flertall seg til de 

synspunkter kriminalsjefen ga uttrykk for når det gjaldt personlig egnethet, og listet i tillegg 

opp en rekke kriterier de betegnet som objektive, som skulle underbygge at Pettersen var 

bedre kvalifisert enn Ottesen. Etter Ombudets syn kunne det reises tvil om hvor objektive 

enkelte av disse kriteriene var, særlig betraktet ut fra et kjønnsperspektiv. 

 

Ombudet kunne vanskelig se at høyere alder i seg selv nødvendigvis var en positiv egenskap, 

med mindre andre søkere var svært unge og ikke hadde opparbeidet erfaring, evt. at 

aldersforskjellen mellom søkere var betydelig. Dersom alder var ansett for å være en viktig 

egenskap ved rekruttering til lederstillinger i politiet, ville det etter ombudets syn også 

vanskeliggjøre kvinners opprykksmuligheter. Ettersom etaten er mannsdominert, vil det nær 

sagt alltid være mannlige søkere som er eldre enn kvinnelige søkere. På samme måte som 
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alder, var argumentet om ansiennitet egnet til å slå ut i favør av menn i mannsdominerte 

etater. En forskjell på 1 år mente Ombudet var av liten betydning. Argumentet om befalsskole 

betraktet også Ombudet som generelt å ville slå ut i favør av menn, men mente ikke at militær 

utdannelse og erfaring ikke er relevante kvalifikasjoner for stillingen som politiførstebetjent. 

Ombudet oppfordret det sentrale tilsettingsrådet til i hvert fall å se bort fra Pettersens alder og 

ansiennitet da den endelige avgjørelse skulle tas. Ut fra de dokumentene som var lagt fram 

mente Ombudet likevel at hun ikke hadde grunnlag for å si at en ansettelse av Pettersen ville 

være i strid med likestillingsloven. Ombudet hadde stor forståelse for argumentene 

mindretallet fremmet i anken, og mente at Hovedavtalen er et viktig virkemiddel for at 

kvinner skal få anledning til å bli ansatt i avansements- og lederstillinger. Det var umulig, i 

følge Ombudet, ut fra dokumentene framlagt, å ta stilling til om ulikhetene i lederegenskaper 

var så store at søkerne ikke kunne sies å være tilnærmet likt kvalifisert. Ombudet hadde ikke 

holdepunkter for å si at ansettelse av Pettersen ville være i strid med Hovedavtalen. Ombudet 

hadde merket seg at det bare var menn som hadde deltatt i denne tilsettingsprosessen: ”Når 

bare det ene kjønn er representert, er det alltid en fare for at vurderingene blir preget av dette”. 

Hele det lokale tilsettingsrådet, i følge mindretallet, uttrykte enighet om at de 3 søkerne var 

svært like i kvalifikasjoner. Ombudet håpet at det sentrale tilsettingsrådet tok med seg disse 

betraktningene når de skulle foreta sin vurdering av saken. Anken til det sentrale tilsettingsråd 

ble ikke tatt til følge, og Pål Pettersen ble ansatt. 

 

Mens Pål Pettersen ses som å representere kontinuitet og stabilitet, ses Oda Ottesen som å 

representere potensial og utviklingsmuligheter. Begge blir positivt omtalt, men også negativt. 

Mens Pål Pettersen blir konfrontert, under intervjuet, med at han kan være ”noe arrogant” og 

”lite ydmyk”, finnes det ikke dokumentert at Oda Ottesen har blitt konfrontert med at hun kan 

bli ”unødig skarp”, i intervjusitasjonen. Dette kobles til hennes evne til å takle stress. Det 

settes også spørsmålstegn ved hennes faglige kvalifikasjoner. Det går fram av 

tilleggsinnstillingen at hun har blitt orientert om hvordan hennes kvalifikasjoner har blitt 

vurdert. Det presiseres ikke en vurdering av hvorfor Pettersen opptrer arrogant og dette kobles 

ikke til hans faglige eller personlige egenskaper. I tilleggsinnstillingen kommer det også nye 

momenter, negative for Oda Ottesen og positive for Pål Pettersen. Pål Pettersen ses som en 

klar ledertype, mens Oda Ottesen ses som ikke ferdig utviklet etterforsker. 
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3.3.3 Oppsummering og kommentarer 
 
Det er sjelden at argumentene fra arbeidsgiver i saksdokumentene er direkte 

kjønnsdiskriminerende som for eksempel ”kvinner er ikke sterke nok”, ”kvinner vil distrahere 

mennene” og lignende. Og de få eksemplene som finnes (”hissig rødtopp”, ”nebbete”, 

”belastende for kvinner”), gir Ombudets kvalifikasjonsvurdering at dette ikke har svekket 

kvinnens sjanse for å få jobben. Jeg setter et spørsmålstegn ved mindretallsanken hvor det ble 

hevdet at medlemmer i tilsettingsrådet skulle ha uttalt at stillingen var for belastende for 

kvinner. Ombudet ba ikke om å få utdypet dette, da det ikke var ”vanlig” saksgang, men 

dreide seg om en uttalelse.  

 

Fraværet av direkte kjønnsdiskriminerende argumenter er et kjennetegn ved klagesaker fra 

offentlige virksomheter som er mannsdominert eller har en kjønnsbalansert sammensetning, i 

følge Teigen (1999), og kan være uttrykk for hva det er klima for å si (Storvik 2002b). 

Åpenbare kjønnsdiskriminerende ansettelsespreferanser var i følge den samme undersøkelsen 

mer vanlig fra saker fra det private næringsliv. I klagesakene i denne avhandlingen er det altså 

mer uklart om klageren ble avvist på grunn av kjønn eller om det var andre og mer legitime 

ansettelsespreferanser som lå til grunn for ansettelsesbeslutningen. Begrunnelsene går ikke 

direkte på personers kjønn, men begrunnes hovedsakelig ved å henvise til forskjeller i 

personlige egenskaper. Personlige egenskaper fremheves i noen tilfeller som det fremste 

argument, mens det i andre tilfeller knyttes opp til andre argumenter.  Likestillingsargumenter 

må vike i forhold til kvalifikasjonsprinsippet, og da særlig personlig egnethet. Disse sakene 

som handler om moderat kvotering, tydeliggjør hvordan personlig egnethet kolliderer med 

”tilnærmet likt”. Det synes som om det er vanskelig å komme fram til en vurdering som er 

tilnærmet lik. Handler dette om en vegring mot likestilling eller en vegring mot moderat 

kvotering som virkemiddel? Kan det handle om at troen på eget skjønn henger sammen med 

troen på eget kjønn? Kan det være mulig å tenke at man har lettere for å se en person av 

samme kjønn som best egnet? Dette vil bli videre drøftet i neste kapittel, hvor nettopp 

arbeidsgivers argumenter synliggjort i analysen vil bli knyttet nærmere til personlig egnethet 

og konstruksjon av tekster i form av klagesaker. 
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4 TALER OM PERSONLIG EGNETHET/TALER OM SKJØNN ELLER 
KJØNN? 

 
 

Problemstillingen denne oppgaven skal belyse, er hvordan arbeidsgivere argumenterer for å 

legitimere at de har ansatt en mann framfor en kvinne hvor påstand om kjønnsdiskriminering 

er reist. Min analyse i kapittel 3 viser at arbeidsgiveres argumenter er nært knyttet til 

vurderinger av personlig egnethet. Det viser seg også at det å legge vekt på personlig egnethet 

kan være en legitim begrunnelse, i følge Ombudet. Argumentene om personlig egnethet 

framstår derfor som kjønnsnøytrale, dvs. at det handler om person og ikke kjønn. Jeg vil i 

dette kapittelet drøfte begrepet personlig egnethet, slik det framkommer i arbeidsgivers 

argumenter i dette saksmaterialet. Hvilke personlige egenskaper etterspørres og hvordan 

beskriver arbeidsgiverne søkernes personlige egenskaper? 

 

 ”Personlig egnethet” blir, slik jeg ser det, doxa, dvs. et selvforklarende begrep for 

arbeidsgiverne, som ikke ser behov for ytterligere forklaring. Ombudet må ofte be om å få 

utdypet hva som menes med at mannen ses som mer personlig egnet enn kvinnen. Dette vil 

jeg diskutere opp mot kjønn, symbolsk makt og kapitlene tidligere i oppgaven. 

 

 

4.1 ”DET HANDLER OM PERSON OG IKKE KJØNN” 
 
Personlig egnethet som begrunnelse for å ansette en mann framfor en kvinne, framstilles av 

arbeidsgiver som et kjønnsnøytralt argument. Formuleringer som ”kjønn har ikke vært 

avgjørende, men personlig egnethet” er vanlige i arbeidsgivers begrunnelser i dette 

saksmaterialet.  

 

Jeg vil her fokusere på personlig egnethet ved å se på hvilke ord arbeidsgiver bruker for å 

beskrive de personlige egenskapene til den foretrukne38 mannen og den forbigåtte39 kvinnen 

basert på begrunnelsene de oppgir for ansettelse/innstilling. Jeg har gått gjennom alle 

klagesakene og lett etter beskrivelser av personlige egenskaper. Det er altså når personlige 

egenskaper eksplisitt inngår i arbeidsgivers argumentasjon som baserer seg på egen erfaring 
                                                 
38”Den foretrukne mannen” er altså den arbeidsgiver vil ansette/har ansatt. 
39 ”Den forbigåtte kvinnen” er i denne sammenheng kvinnen som ikke har blitt innstilt/ansatt. 
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med søkerne, intervjuer og referansepersoner (tidligere arbeidsgivere og kollegaer) som er 

utgangspunktet her. Det er variasjoner i hvor utfyllende disse beskrivelsene er og hva de 

baserer seg på. I en del saker inneholder saksmappa rikholdig materiale av attester og 

tjenesteuttalelser. I andre tilfeller er dette mer begrenset.  

 
Ved å se på utlysningstekster, som nevner personlige egenskaper, kan egenskaper som 

etterspørres være: 

• Evne til å arbeide selvstendig og systematisk, evne til å samarbeide eksternt og internt, 

kreativitet, handlekraft og initiativ [S24] 

• Gode lederegenskaper: systematisk, mål- og resultatorientert, gode samarbeidsevner, 

evne til å motivere medarbeiderne [S45]   

• Selvstendighet, resultatorientert med bred erfaring, initiativ og samarbeidsevne [S22]  

• Evne til å motivere andre, gode samarbeidsevner, systematisk, mål- og 

resultatorientert [S40] gode lederegenskaper, evne til å samarbeide og motivere, 

kreativitet, handlekraft og initiativ[S35]  

• Lederegenskaper: systematisk mål- og resultatorientert, analytisk, handlekraftig, 

initiativrik, evne til kreativ problemløsning, samarbeidsevne og evne til å motivere 

medarbeidere [S49]  

• Villig til å stå på, høy stresstoleranse, evne til nytenkning og omstilling, evne til å 

motivere og lede [S51]  

• Kompetanse innen ledelse og organisasjon, bred innsikt i samfunnsmessige forhold, 

analytisk og strukturert [S28] 

• Lederegenskaper: systematisk mål- og resultatorientert, evne til nytenkning og 

helhetlig vurdering, gode samarbeidsevner og evne til å motivere andre, evne til å 

forholde seg til eksterne samarbeidspartnere, media og publikum på en åpen og 

tillitskapende måte [S34] 

• Evne til helhetlig og kreativ tenkning og kunne bidra til kriminalitetsbekjempelse, 

evne til å skape trivsel [S55] 

 

Det er stort sett de samme egenskapene som blir etterspurt: Idealet på en god søker som kan 

leses ut av dette, er en som er selvstendig og systematisk, gode samarbeidsevner, evne til å 

motivere andre, er kreativ, handlekraftig og initiativrik, mål- og resultatorientert.  
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Beskrivelser av personlige egenskaper i utlysningstekster kan diskuteres i forhold til teorier 

om kjønn, organisasjon og ledelse. Studier om kjønn og ledelse har, som sagt innledningsvis, i 

stor grad dreid som spørsmål om kvinner og menn har ulik lederstil, og hvorfor det er få 

kvinnelige ledere. Begge deler har vært vanskelig å svare på, og ulike studier har pekt i ulike 

retninger. Selv om disse spørsmålene ikke er i problemstillingen min, vil jeg kort antyde en 

mulig lesning i et slikt perspektiv40. Lederrollen som kjønnet, innebærer i flere studier og 

teorier, at man assosierer menn med ledere (Alvesson og Billing 1999). Dette betyr at det til 

lederrollen ofte har blitt knyttet forventninger om egenskaper som styrke, handlekraft, 

målorientering og rasjonalitet (Heilman 1995). Disse egenskapene har tradisjonelt vært 

forbundet med menn, slik at lederrollen og mannsrollen bygger opp under hverandre. Kvinner 

har i følge dette perspektivet tradisjonelt vært tillagt andre egenskaper som ikke harmonerer 

med det maskuline lederidealet, som for eksempel forsiktighet og omsorgs- og 

fellesskapsorientering (Heilman 1995).  Storvik (2002b) tar opp spørsmålet om makt og 

maskulinitet går i utakt, og utfordrer synet på lederrollens maskuline trekk, basert på sine 

undersøkelser i staten (1999, 2000). I intervjuene hun gjorde ga de statlige lederne uttrykk for 

ledelsesidealer som hadde et feminisert preg, sammenlignet med det maskuline nevnt over. I 

følge Storvik, ble ledelse konstruert som en arbeidsoppgave som krevde egenskaper som 

konnoterte kvinnelighet, spesielt gjaldt dette lederne på mellomnivå, der det ikke fantes 

adjektiver med maskuline assosiasjoner i beskrivelsene. Mellomlederne la vekt på, i følge 

Storvik, at en god leder var flink til å motivere, kommunisere, få sine medarbeidere med seg 

og hjelpe sine medarbeidere til å utvikle seg. Mange trakk også fram at det var viktig at 

lederne hadde omsorg for sine underordnede. Også topplederne nevnte mange slike 

lederegenskaper, men deres lederideal inneholdt også såkalte maskuline egenskaper som 

handlekraft og styrke. Lederidealet som avtegnet seg synes, i følge Storvik, å ha et tvekjønnet 

preg, dvs. at det inneholder egenskaper som har vært assosiert med begge kjønn.   

Det er også mulig å lese de etterspurte egenskapene i utlysningstekstene i en slik retning. I 

noen tilfeller kobles lederegenskaper spesifikt til å det være mål- og resultatorientert, 

handlekraftig og beslutningsdyktig, i andre tilfeller kobles det mer direkte til å kunne 

motivere og samarbeide med andre (kollegaer, publikum, andre etater) ha omsorg og skape 

trivsel på arbeidsplassen. Dette kan videre brukes til å diskutere i lys av ulike perspektiver på 

                                                 
40 Begrepene maskulinitet/mannlighet og femininitet/kvinnelighet brukes i dette perspektivet ikke for å vise til 
biologiske kjønnsforskjeller, men at hva som ses som maskulint og feminint anses som kulturelt bestemt, slik at 
både kvinner og menn kan praktisere maskulinitet og femininitet (West og Zimmerman 1987, West og 
Fenstermaker 1995, Haavind 2002a). 
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kjønn. Om man fokuserer på kjønnenes fellestrekk kan man for eksempel diskutere 1) at 

kvinner og menn ikke sammenlignes på like og rettferdige måter, og har derfor ikke samme 

muligheter eller 2) meritokratisk, kvinner og menn bedømmes ikke likt ut fra sine meritter, og 

dermed utnyttes ikke kvalifiserte menneskelige ressurser fullt ut. Fokuserer man på 

kjønnsforskjeller kan man diskutere ”kvinners spesielle bidrag”, et perspektiv som vektlegger 

kvinners andre erfaringer, vurderinger, handlinger, følelser og tenkning eller ”alternative 

verdier”, dvs. et syn på at kvinner generelt ikke deler de samme interesser, prioriteringer og 

grunnleggende holdninger til livet som er vanlig hos menn, eller de dominerende grupper av 

menn (Alvesson og Billing 1999).   

 

Jeg har også gått gjennom arbeidsgivers beskrivelser av de personlige egenskapene til 

mennene som ble foretrukket og kvinnene som ble forbigått.  Før jeg begynte å lage en liste 

over ord som beskriver personlige egenskaper, hadde jeg en forventning om at ordene om de 

foretrukne menn ville være mer rikholdig, og at det ville være mindre å si om de forbigåtte 

kvinner. I all hovedsak sies det mer om mannen enn kvinnen, og det er kanskje ikke så rart, da 

det gjelder å gi overbevisende argumenter for å begrunne sine valg. I noen tilfeller sies det lite 

eller ingenting om mannen. Det oppleves av arbeidsgiver at valget av mannen ikke krever en 

begrunnelse. 

 

Jeg hadde en forventning om at det hovedsakelig ville være positive ting å si om mennene, 

fordi det er argumentert om at de er best egnet.  I noen få tilfeller nevnes det også negative 

inntrykk av den foretrukne mannen. Da har han blitt konfrontert med dette, og arbeidsgiver 

mener at han vil forbedre seg. Det går ikke fram om kvinnen har blitt konfrontert med det 

negative, og vi vet derfor ikke hva hun tenker om dette og hva hun eventuelt hadde svart i en 

intervjusituasjon.  

 

Listen over ord, sortert etter det jeg ser som positive og negative ladede ord, om de foretrukne 

menn og de forbigåtte kvinner blir seende slik ut: 

 102



 

Positivt Negativt 
De foretrukne menn De forbigåtte 

kvinner 
De foretrukne 

menn 
De forbigåtte kvinner 

Analytisk, bevisst, 
diplomatisk, effektiv, 
egnet, engasjert, 
entusiastisk, fin og 
rolig framtreden, 
glad, glød, god 
vurderingsevne, gode 
lederegenskaper, 
gode 
samarbeidsevner, 
godt eksempel, godt 
likt, handlekraftig, 
initiativrik, iherdig, 
iver, jovial, klar, klar 
forståelse, 
fremtidsrettet, 
kommunikativ, 
konfliktløser, kreativ, 
kunnskapsrik, 
ledertype, meget 
bevisst på sterke og 
svake sider, meget 
klare oppfatninger, 
meget motivert, 
motiverende, myndig, 
mål- og 
resultatorientert, 
naturlig leder, 
offensiv, 
omgjengelig, 
overbevisende 
positivt inntrykk, 
pliktoppfyllende, 
passe ambisiøs, 
positiv, positiv 
utvikling, rask, 
reflektert, rolig, 
saklig, serviceinnstilt, 
solid, sterk, stor 
arbeidskapasitet, 
strategisk, strukturert, 
tillitskapende, trygg, 
utadvendt, utmerket, 
utpreget dyktig, vel 
ansett, åpen 
 

Ambisiøs, 
arbeidsvillig, 
beslutningsdyktig, 
bevisst, blid, dyktig, 
engasjert, faglig 
dyktig, fin utvikling, 
flink, gode 
samarbeidsevner, godt 
humør, hyggelig, 
initiativrik, 
inkluderende, klar, 
kreativ, lett og godt 
forhold til publikum 
og kollegaer, lyttende, 
motiverende, munter, 
omgjengelig, 
pedagogisk, 
pliktoppfyllende, 
positiv, reflektert, 
rolig, ryddig, 
samarbeidsvillig, 
sindig, stor 
arbeidskapasitet,  

Arrogant, lite 
ydmyk, domfelt, 
noe å hente på 
struktur 
 

Beslutningsvegring, 
dårlig dømmekraft, 
dårlig vurderingsevne, 
for tålmodig, 
manglende evne til å 
skape entusiasme, 
manglende soliditet, 
lite bevisst på sterke og 
svake sider, lite 
mottagelig, lite 
motiverende, lite 
reflektert, lite 
selvstendig, nebbete, 
nervøs, pirkete, 
problemer med å holde 
frister, problemer med 
å takle stress, 
selvhevdende, skarp, 
stressa, svak, ubevisst, 
uegnet, uengasjert, 
uerfaren, uinteressert, 
uklar, umoden, 
vanskelig 
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I lys av Storviks (2002b) utfordring av et maskulint lederideal, nevnt ovenfor, kan man ut fra 

en slik liste diskutere om mennene oppfattes som den rette på grunnlag av maskuline eller 

feminine assosiasjoner og om kvinnene blir vurdert som feil ut fra feminine eller maskuline 

assosiasjoner, eller om bildet er mer sammensatt. Igjen synes jeg det er vanskelig å vurdere 

dette i lys av materialet mitt, da arbeidsgivers språk ofte er knapt og lite variert når personlige 

egenskaper beskrives. Det gis for eksempel en beskrivelse av at det er personlige egenskaper 

som har vært avgjørende, men utdypes ikke hva som menes med egenskapene, det er altså få 

adjektiver. Noen ganger er ord fra utlysningsteksten direkte plassert på mannen, slik at 

prosedyrens synes å være mer eller mindre rutine. De etterspurte egenskapene som er listet 

opp i utlysningen er altså bare gjentatt i innstillingene, uten at det utdypes eller drøftes 

hvordan innstilte nr. 1, framfor andre relevante kandidater, oppfattes som den beste 

kandidaten for jobben. Når arbeidsgiver sammenligner en kvinne med en mann, kan det være 

å si masse positivt om mannen, og at kvinnen mangler de evnene de oppfatter at mannen har, 

eller at kvinnen har for lite eller for mye av såkalte feminine og/eller maskuline egenskaper.  

Det finnes beskrivelser av mannen som ”klar” og kvinnen som ”uklar”, at kvinner blir 

beskrevet som ”for tålmodig”. Det finnes også eksempler på at det er blir satt spørsmålstegn 

med en kvinnes ”beslutningsevne” og ”stresstoleranse”, i forbindelse med store prosjekter, og 

farefulle oppdrag. Kvinnen framstilles altså feil på en feminin måte. Det finnes også 

eksempler på at en kvinne er beskrevet feil på en maskulin måte, for eksempel at hun er ”for 

selvhevdende” eller ”skarp”, men altså på en feil maskulin måte. 

 

Når jeg leser beskrivelsene, blir jeg ofte sittende og lure på hva arbeidsgiver mener er gode 

personlige egenskaper og hvorfor den foretrukne mannen oppfattes som å inneha disse 

egenskapene og den forbigåtte kvinnen ikke.  Det er mulig at dette kan nyttes til politiets 

yrkesspråk, som for eksempel i rapporter. Jeg tror også det er mulig å knytte dette til at 

arbeidsgiver oppfatter betydningene som selvsagte, for eksempel at den foretrukne framstår 

som ”en klar ledertype” og ”en naturlig leder”. Jeg trekker fram et allerede presentert 

eksempel for å tydeliggjøre dette. 

 

I en sak som omhandler en lederstilling ble den foretrukne mannen beskrevet som å ha klare 

meninger om lederrollen, samt at han er veldig bevisst på egne svake og sterke sider. Kvinnen 

framstilles som ikke å inneha disse egenskapene.  At mannen tidligere er domfelt, fører ikke 
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til en negativ vurdering av hans personlige egnethet for en lederstilling i politiyrket, snarere 

tvert i mot:  

 

”Han ble oppsagt fra sin stilling (...). dette forholdet var han meget åpen og 
bevisst på, og var klar over at han kunne bli konfrontert med dette gjennom 
tjenesten. Han gav klart uttrykk for at han mente han ville takle dette på en god 
måte”[S45]. 

 
Er det åpenheten omkring den plettede fortiden hans som fører til denne positive vurderingen?  

Kravet om plettfri vandel er nedfelt i Politilovens § 18 og lyder: Den som skal tilsettes i politi- 

og lensmannsetaten, herunder i Politidirektoratet, må ha plettfri vandel. En søker som ikke 

har plettfri vandel er altså ikke kvalifisert for stilling i etaten. At han er domfelt kan nesten ses 

som en styrke, slik jeg leser denne teksten. Han beskrives som åpen og bevisst, selvsikker, 

motivert, mål- og resultatstyrt og har oppfatninger om hvordan de lokale problemene kan 

løses. Han ser seg selv som en del av et ”vi” i organisasjonen og arbeidsgiver ser også ham 

som en del av et ”vi” som anses som passende til å fylle en lederrolle. Om kvinnen som ikke 

fikk jobben ble det sagt: 

 

”Gjennom intervjuet gav hun uttrykk for at hun ønsket andre arbeidsoppgaver og 
komme videre i etaten. Frida Fredriksen hadde ikke gjort seg opp klare meninger 
om lederrollen, men gav uttrykk for at erfaring fra kontoret og lokalkunnskaper 
var meget viktig. Hun var for øvrig lite bevisst på egne sterke og svake sider. 
Frida Fredriksen gav for øvrig inntrykk av å være rolig, sindig, ha god evne til å 
lytte og være lett å samarbeide med. I tillegg fremhevet hun egen evne til å ta 
nødvendige beslutninger” [S45]. 
 

 

Hun blir ikke framstilt som en del av et ”vi” som kan fylle en lederrolle, men som en som 

ønsker andre arbeidsoppgaver og ikke lederoppgaver i seg selv. Slik arbeidsgiver har 

formulert seg, framstår det som om kvinnen framstiller seg selv som å inneha positive 

egenskaper, mens mannen oppfattes av arbeidsgiver som å inneha positive egenskaper.  

 

I en annen sak ble mannen som ble sett som rett beskrevet slik: 

 

 ”Jeg kjenner ham som en strateg, initiativrik og kreativ person, noe som ble klart 
bekreftet av hans referansepersoner. (…) Moen er en positiv og glad gutt. Han er 
utadvendt og har ikke problemer med å kommunisere verken med foresatte eller 
kolleger” [S40]. 
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 Magnus Moen hadde ikke lederutdannelse, men hadde i følge lensmannen, gjennom sin 

væremåte og løsning av arbeidsoppgaver, klart bevist at han hadde lederegenskaper. 

Lensmannen oppfattet ham som en klar ledertype. I tillegg til å være systematisk og mål- og 

resultatorientert ble han oppfattet å ha gode motivasjons- og samarbeidsevner, som kunne 

være med på å skape et positivt og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Han oppfyller altså et 

kjønnsmessig balansert lederideal, i følge Storviks (2002b) perspektiv. 

 

Kvinnen som ikke ble oppfattet som rett, ga også et svært godt inntrykk under intervjuet, i 

følge arbeidsgiver. Hun ble også oppfattet som klar og reflektert til spørsmålene hun fikk. 

Hun ga, i følge lensmannen, uttrykk for at det lå flere utfordringer i denne lederstillingen, og 

viste interesse for å få andre arbeidsoppgaver av administrativ art og hun ble beskrevet som: 

 

 

”(…) engasjert, arbeidsvillig og utfører tildelte oppgaver på en tilfredsstillende 
måte. Hun er også initiativrik og kreativ. Hun har godt humør. Hun har liten eller 
ingen erfaring fra administrativ arbeid som er tillagt denne 
lensmannsfullmektigstillingen. Lein har vært under politietterforskning slik som 
vedlagte utskrift fra STRASAK viser. Det er fra min side ikke lagt avgjørende 
vekt på det. (…) Jeg stiller allikevel et spørsmålstegn ved hennes vurderingsevne 
og dømmekraft, siden hun har kommet opp i en slik situasjon som medfører 
straffereaksjon. Jeg stiller også spørsmålstegn ved hennes evne til å se den 
helhetlige driften ved et lensmannskontor” [S40].  

 

 

I denne saken blir det at kvinnen har vært under etterforskning koblet til hennes personlige 

egnethet som leder, da det stilles spørsmålstegn ved hennes dømmekraft og vurderingsevne. 

Denne koblingen gjøres ikke i saken over som omhandler den personlige egnetheten til en 

domfelt mann. Kvinnen i denne saken ses ikke som et lederemne selv om hun har 

lederutdanning, og selv om hun beskrives med positive karakteristikker.  Mens lensmannen 

mener at Magnus Moens manglende lederutdannelse oppveies av hans jobbutførelse, oppveies 

ikke Louise Leins manglende erfaring med administrativt arbeid av hennes lederutdanning. 

Men det konkretiseres ikke hvorfor lensmannen tviler på Louise Leins evne til å se den 

helhetlige driften av et lensmannskontor. Er det p.g.a. svarene hun har gitt under intervjuet? 

Er det fordi hun har vært under politietterforskning? Eller fordi hun ikke har hatt 

arbeidsoppgaver av mer administrativ art?  
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Jeg vil trekke fram en kontrastering til, som belyser hvordan negative vurderinger av en 

kvinne og en mann i en ansettelsessak får ulik betydning: 

 
”i en del sammenhenger har han blitt oppfattet som noe arrogant og kanskje for 
lite ydmyk når han har fått innspill av faglig karakter. Dette ble tatt opp med ham 
under intervjuet og han uttalte at han var kjent med problemstillingen og uttrykte 
vilje til å justere seg i forhold til problemstillingen” [S24]. 

 
Igjen blir egenskapen å være klar over svake sider og uttrykker vilje til å arbeide med disse 

vurdert som positivt og fører ikke til en vurdering som manglende personlig egnethet, heller 

ikke at han har vært klar over det, men ikke allerede har gjort noe med det. Med kvinnen som 

ikke ses som rett, stiller det seg annerledes: 

 
”Hun har også hatt noen problemer med å takle stress i forbindelse med store 
saker, og dette har i enkelte sammenhenger ført til at hun kan bli unødig skarp i 
sine tilbakemeldinger både innad på avdelingen og i noen tilfeller overfor 
samarbeidende etater”. 

 
 Arbeidsgiver har ikke konfrontert henne med dette under intervjuet og spurt om hun er villig 

til å gjøre noe med dette, men informert henne etterpå om at det er en av årsakene til at hun 

ikke har blitt tilbudt jobben. Mens mannen betegnes som arrogant, og dette kobles til hans 

høye faglige nivå, betegnes kvinnen som skarp, og dette kobles til hennes svakere faglige 

kvalifikasjoner og hennes evne til å takle stress. 

 

4.1.1 Konstruksjonen av personlige egenskaper 
 
Fürst (1988) viste i sin studie hvordan kvinnelige og mannlige søkere til akademiske stillinger 

ved universitetene vurderes. I likhet med mitt materiale rommet også disse innstillingene ofte 

en lite konsistent argumentasjon. Hun viser for eksempel at det som noen ganger 

karakteriseres som bredde i søkerens vitenskapelige produksjon andre ganger blir til at 

søkeren har spredd sin virksomhet for mye. Likeledes kan det som i en del tilfeller blir 

karakterisert som dybde i produksjonen andre ganger betegnes som sneverhet. Fürst hevder at 

tolkning og valg av adjektiv ofte slår ut i kvinnenes disfavør, og at dette ikke kan forstås med 

utgangspunkt i søkernes reelle kvalifikasjoner. Hun finner også spor av paternalistiske 

holdninger i innstillingene. En konsekvens av slike holdninger synes å være at alder får ulik 

betydning for menn og kvinner. Mens det at man er ”ung og lovende” er et argument for at en 

mannlig søker skal gå først, er dette ikke tilfelle hvis søkeren er en kvinne. I slike tilfeller 

synes derimot den underliggende logikken å være at ”den som står først i køen” skal få 
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stillingen. I klagesaksmaterialet finnes det også eksempler på at det å være ung, kobles til å 

”ungdommelig nytenkning” for en mann [S51], mens i en annen sak kobles en kvinnes unge 

alder til ”umodenhet” [S19]. Fürst sin studie tyder altså på at kvinner blir offer for en type 

”catch 22” logikk. Dette kan også betegnes som ”dobbeltbinding” (Bateson 1972). Uansett 

hva kvinner gjør og står for blir det ”feil”. Sett i sammenheng med denne undersøkelsen kan 

det kanskje antydes at det er liknende mekanismer som gjør seg gjeldende i flere 

mannsdominerende yrkesgrupper. Som jeg vil komme inn på senere kan dette henge sammen 

med en forståelse av doxa.  

 

Tian Sørhaug (2002) diskuterer at forestillinger om kvinners dype forankring i lidenskap og 

omsorg gjør at de blir oppfattet som upålitelige når det gjelder rasjonalitet og interesser, og 

det blir dermed en forklaring på at det blir en selvfølge, og derfor unødvendig å begrunne, at 

kvinner oppfattes som uegnede som ledere: 

 

 ”La de vekt på å framstå som rasjonelle interessebærere, kunne de bli beskyldt 
for å være menn i skjørt. Å underkommunisere og/eller undertrykke sin 
kvinnelighet framsto som en form for inautensitet som kom i strid med 
lederfunksjonens sterke krav til integritet. Slik kunne den beste ledelse per 
definisjon framstå som dårlig ledelse. Demonstrerte kvinner den nødvendige 
integritet ved å utfolde sine kvinnelige kapasiteter oppnådde de ikke annet enn 
nettopp å framvise sin uegnethet som ledere” (Sørhaug 2002: 149). 

 
 
Finstad (1998, 2000) ser politirollen som sterkere assosiert med maskulinitet enn femininitet, 

men ikke en hvilken som helst maskulinitet. Den gode kollega mestrer enn rekke 

balanseganger som ikke gir inntrykk av overdreven maskulinitet eller femininitet. Mens det 

synes å være flere konkurrerende maskuline idealer for menn, som hun betegner som ikke-

macho, synes det å være et mer begrenset ideal for kvinner, betegnet som androgynt. 

 

I min lesning av klagesakene med et perspektiv som ser dokumenter som konstruerer 

virkelighet, framstår hvordan politifolk vurderer hverandres personlige egenskaper som 

betydningsfullt. Arbeidsgivers oppfatning av en person formuleres for eksempel som ”han er 

en klar ledertype” eller ”hun lider av beslutningsvegring” er utsagn, som kan spores tilbake til 

andre tekster. Ved å lete i bakgrunnsdokumentene som Ombudet baserer sin konklusjon på, 

kan man følge ”hvordan noen er” sin tilblivelse. Det kan være basert på intervju, på attester, 

på tjenesteuttalelser, på samtaler med referansepersoner og andre mer uformelle undersøkelser 

av søkerne. At noen har sagt at de har blitt fortalt noe negativt om en person, kan altså ende 
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opp som at personen er det negative. Slike konstruksjoner av en persons egnethet kan få store 

konsekvenser for søkerne i den aktuelle ansettelsessak, men også i den videre karriere. 

Arbeidsgivere henviser ofte til en ”totalvurdering”, som oppfattes som selvsagt. 

Totalvurdering er ikke bare aktuelt i forbindelse med ansettelser, men også ved opptak til 

politihøgskolen (Finstad 2000), som skiller ut passende og upassende søkere: 

 

”Totalvurderingen ved opptak til Politihøgskolen, som bygger på gode kollegers 
erfaring og fingerspissfølelse, framstår som uangripelig innenfor et system som 
bygger på og er fortrolig med politiblikk og politiskjønn ”(Finstad 2000:220). 

 

Man kan i et slikt system avsløre uegnede kandidater, men også danne et miljø, hvor 

relasjonsjonsbygging blir viktig. Det å holde seg inne med folk kan overskygge nytenkning og 

kritiske synspunkter. 

 

 

4.2 DE TAUSE FELT: DET DISKURSIVE OG DET SYMBOLSKE 
 
Denne gjennomgangen og analysen av materialet, som har vært fokusert på taler, altså hva 

som sies i en klagekontekst, gir meg en forsterket forståelse av kjønnsmakt som et komplekst 

system av dominans- og underordningsrelasjoner, og en større oppmerksomhet mot det ikke-

diskursive (Rappaport 1979). Disse relasjonene kan sees på som å kunne danne ulike 

hierarkiske kjønnsstrukturer av både materiell og symbolsk karakter (Solheim og Ellingsæter 

2002). Disse maktrelasjoner er ikke reduserbare til direkte relasjoner mellom kvinner og 

menn. Det handler blant annet om hvordan former for kjønnsdominans er innskrevet i selve 

arbeidets organisering og institusjonelle praksis. Dette er ikke uunngåelige egenskaper ved 

organisasjoner og institusjoner, men kontingente produkter av spesifikke historiske prosesser. 

Kvinner har en kort historie i politiet og kan fremdeles betraktes som en særegen gruppe. Det 

vil si at de blir lagt merke til som minoritet gjennom for eksempel at det skal satses på å 

rekruttere kvinner, med andre ord hevdes det at det politiet som organisasjon formelt kan 

romme flere kvinner.  

 

Kjønnsmakten har mer eller mindre skjulte framtredelsesformer (Solheim og Ellingssæter 

2002). Sosiale og økonomiske prosesser innen arbeidslivet, som i utgangspunktet ikke 

framstår som direkte knyttet til kvinner og menn, kan likevel ha viktige implikasjoner for 

maktforhold mellom kjønn. Arbeidsgiveres vurderinger av personlig egnethet i dette 
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klagesaksmaterialet kan leses i en slik kontekst. En slik lesning krever en utvidelse av den 

dominerende forståelse av kjønnsmakt som et rent distributivt forhold mellom kvinner og 

menn. Det kan også forstås som et direkte underordningsforhold hvor det ene kjønn har makt 

over det andre. Men disse forståelsesformene utelukker ikke nødvendigvis hverandre. 

 

Pierre Bourdieus (2000) maktforståelse har på mange måter en klarere strukturell forankring 

ved at den i større grad er knytta til en teori om symbolske meningsstrukturers innebygde 

orden. Samtidig knyttes dominansrelasjoner både til identifiserbare sosiale aktører og til den 

moderne statens institusjoner. Begreper om ulike former for kapital, oppfatning av hvordan 

sosiale aktører blir posisjonert innen ulike sosiale felt gjennom sin tilgang til slike 

kapitalformer. Kapital betyr i denne sammenheng ikke ressurser, men snarere et sett av sosiale 

og symbolske relasjoner, preget av sosial ulikhet, utbytting og dominans. Begrepene åpner for 

en mer kontekstuell maktanalyse, hvor ulike former for kapital kan ha forskjellig betydning 

innen ulike felt. Janet Chan et. al. (2003:276) hevder at det å være kvinne i politiet bærer med 

seg negativ symbolsk kapital. Finstad diskuterer også (1998:187, 2000:248) hvordan 

kvinneandelens størrelse i politiet kan tenkes i symbolske termer - sett slik at en stor 

kvinneandel kan rokke ved inntrykket av politiet som ”politistyrke” og ”kriminalitetskrigere”. 

 

Bourdieus (1977, 2000) forståelse av doxa innebærer at enhver etablert sosial orden tenderer 

mot å produsere en naturalisering av sin egen tilfeldighet, hvor den sosiale verden framtrer 

som selvinnlysende. Med andre ord stilles det ikke spørsmål ved det aktuelle forhold. For 

eksempel vil fraværet av å argumentere på en måte hvor kjønn sees som betydningsfullt 

kunne være et doxa. Selvsagt vil det juridiske spille inn, men jeg undrer meg over at ikke 

kjønn i større grad trekkes inn eller synliggjøres. Jeg ønsker å sette et spørsmålstegn ved 

denne selvsagtheten. Bourdieus (2000) ”strukturalistiske konstruktivisme” betrakter 

samfunnets kjønnsorden som kulturell dypstruktur, i klar kontrast til poststrukturelle 

posisjoner. Den maskuline dominans er så forankret i det ubevisste at vi ikke legger merke til 

det, den utgjør en form for symbolsk diskriminering. Arbeidsgiverne i dette 

klagesaksmaterialet framstår som om de ikke begriper at de kan ha foretatt vurderinger som 

kan ha blitt påvirket av kjønn. Selv om tekstene ikke direkte gir grunnlag for å si noe om den 

enkeltes holdninger og meninger, synes jeg arbeidsgivernes argumenter her framviser en 

overbevisende entusiasme om at de mener at rett person, dvs. rett mann, men uavhengig av 

kjønn, er tilsatt: ”Hensynet til kjønn har ledelsen aldri merket vektlagt i innstilling/ansettelse 

verken ved denne ansettelsen eller tidligere ansettelser politikammeret"[S19]. Her stiller de 
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seg klart undrende til at de har blitt påklaget, noe som også gjelder i det neste eksempelet: 

”Politikammeret ser med velvilje på kvinnelige medarbeidere og har for tiden 9 kvinner som 

gjør polititjeneste. Bjørg Bjørnsen har vært vurdert på vanlig måte, og i vurderingen har det 

ikke vært tatt hensyn til hennes kjønn” [S38]. 

 

 Samtidig er denne symbolske makten historisk og kulturelt betinget, og et sentralt spørsmål 

blir derfor hvilke historiske mekanismer det er som bidrar til å ”eviggjøre” de hierarkiske 

kjønnsstrukturene i samfunnet. Den sosiale orden framstår dermed som er enorm symbolsk 

maskin som bidrar til å bekrefte og bevare den maskuline dominans som den bygger på. 

Denne fokuseringen på reproduksjon av makt og det uklare grunnlag dette gir for en forståelse 

av autonom handling, har hans kritikere oppfattet som mest problematisk (Järvinen 1999). 

 

Implisitte meningsstrukturer er kjønnsmaktens doxa. Denne utgjør sammenhenger som i stor 

grad blir tatt for gitt og derfor forblir ureflekterte, selv om de i og for seg kan være synlige 

nok. Paradoksalt nok er de snarere så åpenbare at vi ikke legger merke til dem (Solheim 

2002). Samtidig utgjør de et sett av kulturelle premisser som ordner og strukturerer en rekke 

av de fenomener vi kan observere empirisk som maktforhold mellom kjønn. Nettopp derfor er 

de viktige – som er form for koder som ligger bak utformingen av arbeidslivets 

kjønnsrelasjoner, men som ikke uten videre er tydelige innenfor disse relasjoner selv. 

 

At kvinner og menn systematisk utfører forskjellige oppgaver og fordeler seg på ulike 

området i arbeidslivet, er velkjent. Dette viser seg også i politiet.  Nettopp velkjentheten av at 

det er få kvinner i politiet og enda færre kvinner som er ledere stenger for en dypere forståelse 

av hva dette fenomenet handler om. Derfor er kjønnssegregering i jobber et ureflektert tema 

innen bedrifter og organisasjoner, en naturlig tilstand som folk nesten ikke legger merke til 

(Ellingsæter og Solheim 2002). På samme måte framstår det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på 

makronivå som et gitt fenomen. Riktignok lar det seg studere i sine empiriske variasjoner, 

men de bakenforliggende mekanismer forblir diffuse. Det er vanskelig som sagt å vise hva 

som er holdninger og hva som er reelle vurderinger, i et slikt perspektiv. Til tross for at mange 

politifolk bekjenner seg til en likestilt diskurs vokser forståelser av kjønn fram i studier av 

dagens politi (for eksempel Drege og Nyttingnes 1999,  Finstad 1998, 2000, Åberg 2001, 

Westmarland 2001, Andersson 2003, Chan et al. 2003, Silvestri 2003). 
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Samtidig synes troen på de naturlige kjønnsforskjeller synes å være høyst levende også i 

dagens samfunn (Solheim og Ellingsæter 2002). Samtidig kan man se tydelige tegn på at 

legitimiteten svekkes på mange felt. Storviks (2002b) studie tegner et bilde av et androgynt 

lederideal hvor både handlekraft og omsorg etterspørres. I slike sammenhenger er det 

opportunt for menn å definere omsorg som en like naturlig egenskap for dem som for kvinner. 

Samtidig hevder f.eks. Tian Sørhaug (2002) at det moderne arbeidslivs fetisjering av 

relasjoner nettopp kan komme til å styrke kjønnsstereotype oppfatninger av arbeid. Etter min 

mening kan dette virke ulikt i ulike organisasjoner, for eksempel avhengig av 

kjønnssammensetning. 

 

Den kjønnsmessige arbeidsdelingen er på mange måter selve essensen i arbeidslivets 

maktstrukturer. Reproduksjonen av denne arbeidsdelingen kan stå som eksempel på det 

Bourdieu (2000) betegner som et symbolsk maskineri – en kulturell logikk som sorterer 

kvinner og menn til ulike jobber og kompetanseområder, og som over tid danner en så 

selvskreven struktur at ulike jobber nærmest blir tilskrevet spesifikke kjønnsegenskaper. Det 

betyr ikke at den kjønnsmessige arbeidsdelingen aldri utfordres og endres. Den sentrale 

utfordring i et maktperspektiv er likevel å forstå hvorfor tendensen til reproduksjon er så vidt 

sterk. Denne selvbekreftende kulturelle prosess, og ikke minst den hierarkisering av 

arbeidsoppgaver som den synes å reprodusere, er stadig et av de mest underforståtte områder i 

dagens arbeidsliv (Solheim og Ellingsæter 2002). Derfor blir maktimplikasjonene av denne 

kjønnssegregering i en viss forstand et taust felt, en naturens orden som skjuler 

samfunnsmessige betingelser som produserer den. 

 

4.2 OM TROEN PÅ EGET SKJØNN 
 
 
I norsk offentlig sektor omhandler de veiledende prinsippene bak utvelgelse, kvalifikasjoner 

som uttalt av Sivilombudsmannen. Disse inkluderer seleksjon etter utdanning, erfaring og 

personlig egnethet (Teigen 2001). I klagesaksmaterialet framstår personlig egnethet å inneha 

en enestående posisjon som det udiskutable bedømmelseskriteriet, og dermed troen på eget 

skjønn. Mens Ombudet gjør sine vurderinger ofte under tvil, er fraværet av tvil i arbeidsgivers 

argumenter og begrunnelser slående. Dette må igjen ses i sammenheng med klagesaker som 

sjanger. Når det blir hevdet at det kan ha skjedd kjønnsdiskriminering i en sak, argumenterer 

man i mot det. Troen på utvelgelsessystemet, at personlige egenskaper kan ”måles” gjennom 

intervju og referanser, synes sterk blant arbeidsgivere i dette klagesaksmaterialet hvor 
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utøvelsen av skjønn kan sies å slå ut i kvinners disfavør. Et nærliggende spørsmål blir da om 

kvinner tjener mest på formelle og målbare utvelgelseskriterier, ut fra en oppfatning om at jo 

større skjønn tillatt i utvelgelsesprosessen dess åpnere blir disse prosessene for 

kjønnsdiskriminerende rekrutteringspraksiser (Nieva og Gutek 1980). Argumentet er at 

arbeidsgiveres evalueringer av en kandidats personlige egnethet er spesielt eksponert for 

kjønnsstereotypiske bedømmelser (Collinson et. al. 1990, Van Vianen og Willemsen 1992, 

Alimo-Metcalfe 1994, Heilman 1995, Wajcman 1998). Sett i lys av at selve begrepet ”politi” 

inneholder en sterk maskulin undertekst, kan man spørre om arbeidsgivere tenderer til å 

undervurdere kvinnelige kandidaters kvalifikasjoner.  

 

I klagers taler om kjønnsdiskriminering er ofte argumenter om at de har lang erfaring og 

utdanning sentralt. Ansiennitet som rangeringsprinsipp synes ikke å stå så sterkt lenger, 

spesielt ikke når det gjelder lederstillinger (Finstad 1998, 2000). Argumentene i kvinnenes 

klager og argumentene i arbeidsgivernes begrunnelser, kan kanskje ses i lys av en 

organisasjon i endring, hvor formelle kvalifikasjoner og uformelle kvalifikasjoner vektlegges 

ulikt i ulike situasjoner, og dermed blir uforutsigbart. Finstad (2000:242) ser noe lignende i 

sin studie: ”I et mannsdominert yrke hvor ansiennitetsprinsippet tidligere ble fulgt ved 

opprykk, har kvinner antakelig størst sjanse til å få lederstillinger på grunn av personlige 

kvalifikasjoner, mens menn forfremmes både på grunn av personlige kvalifikasjoner og etter 

ansiennitet”. Finstad beskriver kvinner som søker lederstillinger som sårbare når de konkurrer 

med menn med lengre erfaring, i den forstand at får hun ikke jobben kan omgivelsene tenke at 

hun ikke er god nok selv om lengden på erfaring, og ikke personlige kvalifikasjoner, som har 

vært utslagsgivende. I mitt saksmateriale, kan kollisjonen mellom kvinnenes argumenter (lang 

erfaring) og arbeidsgiveres argumenter (personlig egnethet) handle om en kollisjon av 

forventninger. 

 

Vektleggelsen av personlige kvalifikasjoner peker altså kanskje i retning av en mer generell 

endring i perspektiv bort fra den Weberianske tidsalder av det rasjonallegale byråkrati hvor 

kompetanse er bundet til posisjon og mot et syn på et individs kompetanse som en integrert 

del av deres personlighet eller som ”kroppsliggjort kompetanse” (Sørhaug 2004). 

 

Selv om den personlige egnetheten presenteres som det avgjørende argument, så er de vagt 

formulert, som jeg har forsøkt å vise i kapittel 3. Det er også et nært forhold mellom 

redegjørelsen i de skriftlige dokumentene og kvalifikasjonene etterspurt i stillingsutlysningen, 
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slik at prosedyren synes å være mer eller mindre rutine, i tilfeller hvor egenskaper listet opp i 

utlysningen rett og slett gjentas i de skriftlige dokumentene uten videre utdyping eller 

argumentering om hvordan den høyest rangerte kandidaten, framfor de andre relevante 

kandidatene, er antatt å være den beste kandidaten for stillingen. For eksempel er det typisk at 

den foretrukne mannen sies å være valgt fordi han har ”lederegenskaper”, er 

”samarbeidsvillig”, er ”målrettet” eller rett og slett en ”klar ledertype” eller ”den best 

personlige egnede”.  Som konsekvens av dette blir det vanskelig å analysere rangeringen i 

termer av kjønnede prosesser. Her ville det antagelig være bedre å observere intervjuer og 

tilsettingsrådsmøter.  

 

Personlig egnethet framkommer som et viktig differensieringskriterium når kvinnen som 

klager og mannen som er foretrukket vurderes å være mer eller mindre likt kvalifisert i termer 

av kvalifikasjoner som utdanning, arbeidserfaring osv. Dette har som effekt at det motvirker 

praktiseringen av fortrinnsrett. Dette fordi det ene kriteriet, personlig egnethet, påvirker 

sannsynligheten av anvendelse av det andre, fortrinnsrett (Teigen 2001). Som 

seleksjonsprinsipper kolliderer personlig egnethet og fortrinnsrett med hverandre. Ideen bak 

bedømmelsen av en persons personlige egnethet er den samme som for å utøve fortrinnsrett, i 

følge Teigen, altså å skille mellom mer eller mindre likt kvalifiserte kandidater. Logikken i å 

bedømme en kandidats personlige egnethet er hierarkisk, og sikter mot å differensiere mellom 

kandidatene, mens moderat kvotering har som logikk å identifisere likestilling/likhet. Når 

vekten tipper til fordel for mannen som resultat av en vurdering av personlige kvalifikasjoner, 

er det liten sjanse for at likestillingsvurderinger snur om på rangeringen av kandidatene. Den 

symbolske verdien av moderat kvotering har vært beskrevet som å kollidere med heroiske 

visjoner om personalisert ledelse. Ideen bak innføringen av moderat kvotering, som var å 

bringe til veie et redskap som skulle operere til fordel for kvinnelige kandidater, motvirkes av 

vekten på personlighetskriteriet og egnetheten til kandidater. 

 

 I forhold til likestilling kan det sies å være to hovedargumenter: rettferdighetsargumentet og 

ressursargumentet (Teigen 2001, Skjeie og Teigen 2003). I følge rettferdighetsargumentet, 

forutsetter rettferdighet en noenlunde lik fordeling av makt- og innflytelsesposisjoner mellom 

menn og kvinner. Utformingen av avtalen om moderat kvotering kan ses som en direkte 

anvendelse av rettferdighetsargumentet (Teigen 2001). Moderat kvotering har vist seg 

vanskelig å institusjonalisere på grunnlag av rettferdighetsargumentet alene (Teigen 2001). 

Dette er delvis fordi argumenter basert alene på rettferdighet tenderer til å skape et dilemma, 
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som impliserer at det er en byttehandel mellom kvalifikasjoner og kjønn. Det tilsynelatende 

valget mellom ”kompetanse” eller ”kvinne” blir spesielt problematisk når likestillingshensyn 

oppveies av personlig egnethet. 

 

Ressursargumentet fokuserer på fordelene en organisasjon har ved å integrere kvinner inn i 

organisasjonen (Skjeie 1991, Teigen 2001). Hovedpoenget er, i følge Teigen, å utvide 

forståelsen av hva som er relevante kvalifikasjoner, for eksempel ved å hevde at å bringe inn 

flere kvinner vil introdusere nye perspektiver og friske måter å løse problemer på. Denne 

argumentasjonen bygger på en ”forskjellsretorikk”, som sikter mot likestilt representasjon 

med argumenterer på grunnlag av mangfold og kjønnsforskjeller (Skjeie 1991,Wajcman 1998, 

Skjeie 1999). Menns og kvinners ulike lederstiler ses som komplementære. Fordelen med å 

forsvare likestilling på dette grunnlaget, er i følge Teigen (2001) at man unngår å sette kjønn 

og kvalifikasjoner opp mot hverandre: Kjønn blir en personlig kvalifikasjon. Selv om 

rettferdighets- og ressursargumenter legitimeres på ulike grunnlag, er de ikke nødvendigvis 

prinsipielt ulike, i følge Teigen. Begge argumenter bygger på et likestillingsideal. 

Ressursargumentet kan ses som en (strategisk) forlengelse av rettferdsargumentet, og som en 

anerkjennelse av de begrensede effektene av å argumentere for likestilling i termer av 

rettferdighet alene. Skeptikere til denne strategien, som påkaller kvinners spesielle bidrag, 

hevder at slike argumenter tenderer til å sette en ”essensialistisk felle”, som legger press på 

kvinner til å handle i samsvar med stereotypiske bilder av den feminine leder (Billing og 

Alvesson 2000). Forsvarerne av denne strategien hevder at de proklamerte kjønnsforskjellene 

kanskje blir mindre betydningsfulle hvis kvinner virkelig blir integrert i makt- og 

innflytelsesarenaer, som på det politiske området (Skjeie 1991). Teigen håper at distansen 

mellom organisasjonsmessig retorikk og organisasjonsmessig praksis er tilstrekkelig til å 

tillate individuelle tilpasninger, slik at ikke individuelle kvinner blir ”presset” til å oppføre seg 

i samsvar med en feminin stereotyp. Sett i forhold til min forståelse av doxa er det viktig å 

påpeke at dette perspektivet lett kan tolkes som at de involverte aktører har en rasjonell 

forståelse av egne og andres kvalifikasjoner.  
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4.3 KJØNN OG SKJØNN - EN AVSLUTNING  
 
I klagesakene i dette materialet er skjønnets betydning framtredende, særlig i vurdering av 

personlig egnethet. Da blir det viktig hvem som befinner seg i posisjoner som utøver kjønn og 

skjønn. Det blir gjerne påpekt at det er viktig å få kvinner inn i disse posisjonene, både i 

planer for likestilling og i Ombudets vurderinger. I klagesakene er det få, om noen kvinner, 

som er med i tilsettingsråd, og det er særlig i de nyeste sakene, det går fram at det har vært 

kvinner med i beslutningsprosessene, og det kan synes som om spørsmål om likestilling har 

vært diskutert. Å øke kvinneandelene i tilsettingsråd kan være et godt redskap, men samtidig 

legger man på en måte ansvaret for likestilling på kvinner, slik jeg ser det. At det blir kvinners 

oppgave å rekruttere kvinner, at det blir kvinners oppgave å gi overbevisende argumenter for 

en kvinne. Saksmaterialet viser noen eksempler på at noen tar opp spørsmål om eventuell 

kvotering og ønsker om å rekruttere kvinner, både av kvinner og av menn, og de setter 

dermed spørsmål om likestilling og kjønnsdiskriminering på dagsorden.  

 

Når det gjelder politi- og lensmannsetaten, var kvinners formelle likestilte adgang ikke basert 

på rettferdighetsargumenter, men på ressursargumenter. Kvinner kom inn for å gjøre spesielle 

oppgaver, og det har blitt satt spørsmålstegn ved kvinners egnethet når det gjelder fysisk 

styrke. Åberg (2001) mener fysisk styrke fremdeles er ansett som en grunnleggende 

kvalifikasjon hos politiet, og slik blir mannlighet en forutsetning for den fullt kompetente 

politimann. Klagesakene viser at kjønn og likestilling ofte er fraværende i vurderinger av 

søkere. Dette uttrykker, slik jeg ser det, troen på at fravær av kjønn og fokus på 

kvalifikasjoner (meritokrati) sikrer likestilling. Samtidig synes det å gå en smertegrense (som 

varierer i tid) om hva som er en passende kjønnsrepresentasjon. Handler likestilling 

nødvendigvis om rettferdighet? Er likestilling det samme som kjønnsnøytralt? Dersom det er 

slik at man oppfatter at det å velge en kvinne framfor en mann er å velge kjønn framfor 

kvalitet, blir det vanskelig å endre kjønnsfordelingen gjennom ansettelsesprosesser. Hva med 

troen på at et økende antall kvinner skal endre politiet? Vil det å fokusere på kvinners 

spesielle bidrag være en god strategi for politiet for å øke kvinneandelen, og hvilke 

konsekvenser kan det ha? Jeg synes det er vanskelig å ta stilling til disse spørsmålene, men 

for meg synes det vanskelig å se at en fokusering på kvinners spesielle bidrag, kan være en 

god strategi, sett i lys av den fysiske styrkens symbolske betydning. Men det betyr ikke at den 

ikke kan utfordres og endres. 
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VEDLEGG: SAKSOVERSIKT 
Oversikt over klagesaker til Likestillingsombudet som omhandler politi- og lensmannsetaten 1980-2004. 
Nr. Innhold Avgjørelse § Hvem klager? 
S1 Ansettelse spesialmedarbeider.  Ikke strid 4.2 Kvinne 
S2 Innstilling prosjektlederstilling  Ikke strid 4.2 Kvinne 
S3 Ansettelse lensmannsbetjent Ikke strid 4.2 Kvinne 
S4 Ansettelse politispesialist Ikke strid 4.2 

3.0 
Kvinne 

S5 Opptak politiyrket/stillingsannonse Veiledning  6  
1.2 

Eget tiltak 

S6 Avlønning førstekonsulent, 
konsulent. Stillingsbetegnelse. 

I strid 5.0 Kvinne 

S7 Ansettelse førstelensmannsbetjent Ikke strid 
 

4.2 Kvinne 

S8 Oppsigelse kontorassistent deltid Real.ikke. 
Oppsigelses-
vedtak omgjort 

 Kvinne 

S9 Vurdering av tilsettingsprosess – 
nye toppledere (politimestre) i de 
nye politidistriktene 

Veiledning 3.1 
4.1  
1 

Hovedvernombud 

S10 Ansettelse politibetjent Ikke strid 
Anket til Nemnda: 
I strid 

4.2 Kvinne 

S11 Ansettelsesforhold, beordringer Real.ikke 3  Kvinne 
S12 Trafikkforseelse/straff Avvist 

Anket til 
Nemnda:avvist 

 ukjent 

S13 Opptak til reservestyrke Real.ikke: 
lovformulering 
endres 

3 Kvinne 

S14 Tjenesteplikt i politireserven og 
deltakelse på kurs 

I strid 
 

3.0 Kvinner 

S15 Arbeidsforhold arrestforvarere Real.ikke.  3  
5 

 Hovedtillitsvalgt  

S16 Ansettelse politiførstebetjent I strid 
Anket til Nemnda: 
ikke strid  

4.2 Kvinne 

S17 Ansettelse lensmannsbetjent Avvist 3 Mann 
S18 Avslag permisjonssøknad, 

politibetjent 
Veiledning  ukjent 

S19 Ansettelse av politibetjent I strid 4.2 Kvinne 
S20 Arbeidsmiljø, seksuell trakassering, 

sekretær 
Real.ikke  Ukjent 

S21 Ansettelse politikonstabler I strid 4.2 Kvinne 
S22 Innstilling av politiinspektør Ikke strid 4.2 

 3 
Kvinne 
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S23 Innstilling lensmannsfullmektig Ikke strid 4.2 Likestillingskontakt 

på vegne kvinne 
S24 Ansettelse politiførstebetjent Ikke strid 4.2 Organisasjon: 

mindretall i et 
ansettelsesråd 

S25 Lønnsforhold, etterforskingstillegg Ikke strid 5 Mann 
 

S26 Ansettelse arrestforvarere Ukjent 4.2 Anonym  

S27 Ansettelse politiførstebetjent Ikke strid 4.2 Kvinne 
S28 Ansettelse politioverbetjent Ikke strid 4.2 Kvinne 
S29 Deltakelse på narkotikakurs og 

graviditet 
Real. ikke 
Fikk likevel delta 

3  
6 

Kvinne 

S30 Diskriminering av kvinner-
aktivitetsplikt-avisoppslag 

Veiledning 1a  
3 

Eget tiltak 

S31 Ansettelse politiinspektør Real.ikke.  4.2 Kvinne 
S32 Hårklipp av mannlig politi.  Ikke strid 

 
 Mann 

S33 Ansettelse lensmannsbetjent Veiledning 4.2 
1.2 

Kvinne 

S34 Ansettelse politistasjonssjef Ikke strid, men 4.2 Organisasjon: 
mindretall i et 
ansettelsesråd 

S35 Innstilling 
politiførstebetjentstillinger 

Ikke strid 4.2 Likestillingskontakt 
på vegne av to 
kvinner 

S36 Overtid, hjemmearbeid, 
politiadjutant 

Veiledning: 
Førte til avtale 

 Ukjent (mann?) 

S37 Utlysningstekst: ”politimann” Veiledning  Ukjent (mann?) 
S38 Ansettelse av politibetjent I strid 4.2 Kvinne 
S39 Ansettelse arrestforvarere Ukjent 4.2 Eget tiltak 
S40 Ansettelse av lensmannsfullmektig Ikke strid 

Anket til Nemnda: 
ikke strid 

4.2 Kvinne 

S41 Ansettelse konsulent Ikke strid 4.2 Fagorganisasjon 
S42 Ansettelse lensmannsbetjent Ikke strid 4.2 Kvinne 
S43 Kvotering Veiledning 4.2 

3 
Eget tiltak 

S44 Arbeidsvilkår, sjalusi, flytting Veiledning 3 Kvinne 
S45 Ansettelse av 

lensmannsførstebetjent 
Ikke strid: Anket 
til Nemnda: I strid 

4.2 Kvinne 

S46 Arbeidsforhold arrestforvarere Ukjent  Ukjent 
S47 Deling av stilling politifullmektig Real.ikke. fikk 

dele stilling 
 Mann 

 
S48 Ansettelse politikonstabel Real.ikke: ble 

ansatt 
4.2 Kvinne 
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S49 Ansettelse av lensmann Ikke strid 4.2  Organisasjon: 

mindretallet i et 
ansettelsesråd 

S50 Stillingsutlysning bruk av ”-mann” Real ikke 4.1 Mann 
S51 Ansettelse av politioverbetjent. Ikke strid 4.2 Organisasjon på 

vegne av kvinne 
S52 Innstilling førstesekretær og 

graviditet 
I strid 4.2 Kvinne 

S53 Ansettelse politiførstebetjent Ikke strid 4.2 Likestillingskontakt 
på vegne av kvinne 

S54 Deltakelse på kurs ved 
politihøgskolen 

Real. ikke  6 Kvinne 

S55 Ansettelse av 
lensmannsførstebetjent 

Ikke strid 4.2 Kvinne 

S56 Ansettelse politibetjent og 
graviditet 

I strid  4.2 Organisasjon: 
Fagforening på vegne 
av kvinnelig 
politibetjent 
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