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Sammendrag 

 

"Er det meg, er det han eller hva er det?" 

 

av Finn Skre Fjordholm 

 

 

Masteroppgave i rettssosiologi, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 

Våren 2007. Veileder: Anne Hellum 

 

 

Avhandlingens tema er sammenhengen mellom opplevelsene, forståelsene og handlingsmåtene til 

kvinner som har vært gjenstand for diskriminering i ulike stadier i en likestillingsrettslig prosess. 

Innføring av objektivt ansvar for arbeidsgiver og oppreisning for arbeidstaker etter 

kjønnsdiskriminering i arbeidsforhold i likestillingsloven1 § 17, 1. ledd i 2002 og 2005 utgjør det 

rettslige utgangspunktet for avhandlingen. Sammen med innføring av forbud mot seksuell 

trakassering og diskriminering på grunnlag av kjønn, utgjør disse endringene en markant utvidelse 

av likestillingsrettens anerkjennelse av subjektive opplevelsen av diskriminering.  

 

Erstatningsparagrafen er den mest sentrale sanksjonsmulighet for brudd på likestillingsloven. Den 

er i henhold til forarbeidene kjernen i likestillingsrettens individual- og allmennpreventive 

funksjon. Ettersom utvidelsen av rettsvernet er så betydelig, og antallet saker for domstolene der 

slik erstatning behandles er svært lavt, er det behov for å analysere årsakene til denne utviklingen. 

Jeg belyser denne problematikken gjennom intervju med ni kvinner som har kontaktet det 

tidligere Likestillingsombudet etter opplevd kjønnsdiskriminering på arbeidsplassen i perioden 

2003 - 2005. På grunnlag av disse undersøker jeg forholdt mellom subjektive opplevelser av 

diskriminering og materielle og prosessuelle rettsforholds betydning for at 

kjønnsdiskrimineringssaker som behandles av Likestillingsombudet ikke kommer til behandling 

av erstatningsspørsmålet.   

 

Studiet av de ulike opplevelsene av kjønnsdiskriminering viser at krenkelsen av verdighet for 

mange framstår som den viktigste konsekvensen av diskriminering. For flere er 

                                                 
1 Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven), LOV 1978-06-09-45 
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likestillingsperspektivet av mindre betydning. Jeg setter opplevelsene av diskriminering inn i tre 

hovedkategorier: Personlig krenkelse, brudd på normer i arbeidslivet og brudd på kvinnelig 

æresbegrep. Jeg legger til grunn en distingvering mellom to ulike problemer etter diskriminering. 

Disse kan for det første knytte seg til selve forskjellebehandlingen, med ønske om at 

arbeidssituasjonen skal tilbakeføres til slik den var før forskjellsbehandlingen. For det andre kan 

dette være problemer som knytter seg til den personlige opplevelsen av krenkelse, som depresjon, 

nederlag og sinne, med ønske om å få utløp for disse følelsene. Det er denne siste måten å oppleve 

diskriminering på som vies særlig oppmerksomhet i analysen.  

 

Hvilken fortolkning av forskjellsbehandlingen som legges til grunn av kvinnen selv vil være av 

betydning for hvilke behov som oppstår som et ledd i å løse disse problemene. Dette kan være å få 

arbeidet tilbake, en unnskyldning, en aksept av tidligere arbeidsinnsats eller en bekreftelse om at 

man har retten på sin side. Kunnskap og forestillinger om retten legges til grunn for ønske om 

rettslig konfliktløsning. Jeg peker på hvordan allmenne betraktninger om likestilling og 

rettferdighet kan overføres til forestillinger om likestillingsrett, og hvordan rettens rolle som 

"ekspert" gjør at den framstår som et aktuelt forum for å løse konflikter. Her peker jeg også på at 

de samme verdirasjonelle betraktningene som ligger til grunn for at opplevelsen av diskriminering 

også kan legges til grunn som rettsforestillinger. På denne måten blir henvendelsen til 

Likestillingsombudet gjort på bakgrunn av kunnskap som ikke alltid stemmer med rettens positive 

innhold eller rasjonalitet.  

 

I møtet som finner sted gjennom Likestillingsombudets rettslige saksbehandling får dette flere 

konsekvenser. Rettslige forestillinger om sakens juridiske karakter og kvinnenes egen identitet 

som rettssubjekt vil trenge en bekreftelse i møtet med Ombudet. På grunnlag av de ikke-rettslige 

forestillingene om rettens karakter og rettsreglenes innhold, er forventningene til Ombudets 

saksbehandling høye, og samsvarer ikke med den hjelp de kan forvente å få tilbake. Misforholdet 

mellom disse gjør at responsen fra Ombudet kan virke fremmedgjørende og kan ekskludere 

kvinner fra å ta videre rettslige skritt, selv om det kan være grunnlag for videre rettsbehandling. 

En forklaring på dette ligger i samspillet mellom rettsreglenes utforming, Likestillingsombudets 

praktisering og informantenes fortolkninger av denne responsen. Selv om saken lar seg "ikle" en 

rettslig drakt, vil behovet for løsning av problemene allikevel kunne bli stående utenfor en rettslig 

behandling. Dette fører til at kvinner som opplever diskriminering løser sakene sine selv, noe som 

i mange tilfeller innebærer at de trekker seg fra konflikten og slutter i stillingen. På denne måten 
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undergraves likestillingslovens sanksjonsmulighet, noe som skaper et problem for hele 

likestillingsretten på arbeidslivets område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette sammendraget er på til sammen 678 ord. 
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1 Innledning 
 

Temaet for denne avhandlingen er hvordan kvinner som har opplevd diskriminering 

forholder seg til retten og rettslige institusjoner. På den ene siden vil jeg undersøke hvordan 

diskriminering oppleves, og hvilke behov for rettsvern som danner seg på grunnlag av denne 

opplevelsen. På den andre siden vil jeg analysere hvordan disse behovene, og forestillinger 

om rett og likestilling, kan ligge til grunn for hva som skjer i møtet mellom kvinner som har 

opplevd diskriminering og rettslige institusjoner.  

 

1.1 Utgangspunkt 

1.1.1 Effektiv gjennomføring av likestillingsprinsippet 

Det rettslige utgangspunktet for avhandlingen er endringene av likestillingsloven (likestl.)2 i 

2002 og 2005. I 2002 ble likestillingsloven endret på flere sentrale punkt. Et av disse var 

innføringen av objektivt ansvar for kjønnsdiskriminering i arbeidsforhold i likestl. § 17, 1. 

ledd. Tidligere hadde den som diskriminerte vært erstatningsansvarlig kun i de tilfeller hvor 

det var handlet med forsett eller uaktsomhet, noe som i de få sakene som ble behandlet i 

domstolen viste seg vanskelig å bevise. Med den nye regelen ble arbeidsgiveren gjort 

erstatningsansvarlig for kjønnsdiskriminering, uavhengig av egen skyld, og det ble samtidig 

også åpnet for å tilkjenne oppreisning for opplevd diskriminering. Dette var en klar utvidelse 

av adgangen til erstatning og en betydelig styrking av likestilingslovens sanksjonssystem. 

Erstatningsbestemmelsen støttes opp gjennom en innføring av plikt til å arbeide for 

likestilling også for den private delen av arbeidslivet, den såkalte "aktivitetsplikten" i likestl. 

§ 1a. I forarbeidene3 presiseres det at erstatningen også skal kunne inneholde en 

oppreisning, slik at det også skal kompenseres for eventuelle ikke-økonomiske tap. 

Innføringen av objektivt ansvar og erstatning for ikke-økonomisk tap må anses som et 

betydelig skritt i likestillingsretten og innebærer en rettslig anerkjennelse av den subjektive 

opplevelsen av å ha blitt diskriminert.  

 

                                                 
2 Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven), LOV 1978-06-09-45  
3 Ot. prp. nr. 77, 2000/2001, heretter "Ot. prp. nr. 77" 
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Siden vedtagelsen av likestillingsloven i 1978 har det skjedd en omfattende utvikling av det 

likestillingsrettslige vernet på arbeidslivets område. I 2002 ble diskriminering på grunn av 

graviditet styrket, og regelen om seksuell trakassering innført i likestl. § 8a. Her, som med 

oppreisning etter § 17, 1 ledd, ble det åpnet for å legge vekt på den subjektive opplevelsen 

av diskriminering. Departementet4 gir i Odelstingsproposisjonen5 i 2002 uttrykk for en 

forventning om et økt antall saker og større aktsomhet fra arbeidsgivere på grunnlag av 

endringene i likestl. § 17. Endringen skulle føre til en: 

 
"…effektiv gjennomføring av likestillingsprinsippet "(Ot. prp. nr. 77:99) 

 

 Et sterkere erstatningsmessig vern var ment å styrke lovens "symbolverdi", og gi større 

mulighet til gjennomslag for erstatningskrav, vil gjøre det lettere å satse på en 

erstatningssak, både med hensyn til økonomiske og psykiske omkostninger (Ibid:104). 

Endringen av erstatningsregelen i 2002 har sin bakgrunn i EU-retten, og kan ses som et ledd 

i en nasjonal og overnasjonal lovoptimistisk tradisjon som bruker loven som et 

likestillingspolitisk virkemiddel (jmf. MacKinnon 1987:104, Robberstad 2002 og Skjørten 

2002).  

 

1.1.2 Effektiv? 

Departementets spådom og forhåpninger kan hittil ikke sies å ha slått til. Det har for meg 

ikke vært mulig å finne mer enn én dom6 avsagt etter likestl. § 17 etter at den ble endret i 

2002, og denne ble senere anket og løst ved forlik i retten.7 Utgangspunktet for 

avhandlingen var: Hvorfor har erstatningsdommene latt vente på seg? Hvilke forhold, 

sosiale og/eller rettslige, kan ha vært av betydning for denne situasjonen? Erstatningsregelen 

var gitt en tungtveiende funksjon i sanksjoneringen av diskriminering og trakassering, uten 

at det var gjort inngående analyser av hvordan en slik erstatningsadgang ville kunne fungere. 

Dette åpnet muligheten for, og ga nødvendigheten av, en slik analyse.  

 

                                                 
4 Barne- og familiedepartementet 
5 Ot. prp. nr. 77 
6 Drammen tingsrett, dom 20. oktober 2004, sak nr. 532/2004A 
7 Borgarting Lagmannsrett, kjennelse 19. mai 2005, sak nr. 04-100386ASI-BORG/03. To uker før denne 
avhandlingen ble levert til sensur ble det utbetalt 700 000 kroner i erstatning til en mannlig jurist etter 
forskjellsbehandling i en ansettelsessak (Aftenposten  5. mai 2007). Denne utbetalingen er den største kjente 
erstatningsutbetalingen etter kjønnsdiskriminering. 
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For å få svar på dette ville jeg foreta en undersøkelse for å se på samspillet mellom sosiale 

faktorer som kjønn, rett, økonomi, klasse, og de rettslige og prosessuelle forhold som vil 

kunne være av betydning for frekvensen av erstatningssaker (Mathiesen 2001, Johnsen 

1987). Jeg ønsket å belyse dette temaet gjennom en empirisk analyse med utgangspunkt i 

rettssubjektenes erfaringer8. For å belyse dette manglet jeg tilsynelatende informanter; det 

fantes jo få som hadde gått til erstatningssøksmål. Jeg valgte isteden å belyse problemet fra 

en annen vinkel: Hvordan hadde de som hadde mulighet, men som ikke gikk til 

erstatningssøksmål reflektert rundt temaet? Hvilke premiss lå til grunn for deres valg? Jeg 

rekrutterte ni kvinner som hadde tatt kontakt med det tidligere Likestillingsombudet i 

perioden 2003 - 20059, i anledning opplevd diskriminering på arbeidsstedet, og som ikke 

hadde gått til erstatningssøksmål. Det ble deretter gjennomført kvalitative dybdeintervju om 

temaet med disse kvinnene.  

 

Gjennom de første intervjuene gjorde jeg overraskende funn. Flere kontaktet Ombudet med 

ønsker om løsninger på problemer som Ombudet ikke hadde rettslig mulighet til å løse. 

Andre endret målsetningene den hadde for den rettslige behandlingen i løpet av prosessen 

(Merry 2006). Jeg kjente til at betydningen og fortolkningen av diskriminering kunne endre 

seg over tid (bl.a. Widerberg 1992), men fenomenet sto for meg som underlig. Dette gjorde 

det nødvendig å ta et skritt tilbake. Jeg begynte å se etter forhold av betydning for 

holdninger og holdningsendringer i en rettslig prosess. I denne fasen ble jeg oppmerksom på 

Likestillingsombudets påvirkningsrolle og hvordan denne ble opplevd av informantene. 

Funnene gjorde at jeg ble opptatt av å forstå rettssubjekters utgangspunkt for rettslige 

prosesser. Dette er særlig interessant med tanke på lovens anerkjennelse av subjektive 

opplevelser av diskriminering. På grunnlag av dette endret jeg tyngdepunktet i 

intervjuguiden10: Hva trodde de at de kunne oppnå med å kontakte Likestillingsombudet? 

Hvorfor ville de oppnå akkurat det, og på hvilket grunnlag dannet de seg oppfatninger om 

målsetninger for rettslig behandling?  

                                                 
8 Se nærmere om dette i kapittel 2 
9 Dette utgjør en tidsperiode fra før omleggingen fra Likestillingsombud til Likestillings- og 
diskrimineringsombud.  
10 Se vedlegg 2. Dette er den reviderte utgaven av intervjuguiden. Se for øvrig under punkt 2.3 nedenfor om 
intervjuene. 
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1.2 Aktør- og strukturperspektiv 

Når en konflikt forsøkes løst gjennom rettslige konfliktløsningsordninger har man på 

forhånd på en eller annen måte vurdert hvilke muligheter man har for å nå fram med sin sak. 

Få henvender seg til en rettslig institusjon hvis de ikke tror saken deres vil bli akseptert etter 

rettslige kriterier (MacKinnon 1987:81ff). Forestillinger om prosessuelle og materielle sider 

ved retten som er tilgjengelige for aktørene inngår som et viktige premiss i denne 

vurderingen. De individuelle, institusjonelle og rettslige premissene opptrer i et samspill og 

skaper handlingsalternativer for kvinner som føler seg utsatt for diskriminering. En studie av 

dette samspillet vil kunne gi et klarere bilde av hvilke alternativer og valg som for dem 

fremtrer som plausible og vektige. Dette er noe av bakgrunnen for at jeg også har valgt å 

undersøke hvilke forestillinger om Likestillingsombudet og likestillingsrett disse kvinnene 

har hatt, og på hvilken måte disse forestillingene har gjort seg gjeldende i de avgjørelsene de 

har tatt underveis. Strukturelle tilnærminger til dette vil berike denne analysen. Andre 

strukturelle forhold som økonomi og klasse er bare en del av avhandlingen i den grad det har 

hatt betydning informantene.  

 

Retten er et sentralt likestillingspolitisk virkemiddel (Hernes 2004). En studie av kvinners 

oppfatninger om likestilling og rett kan også være en studie av forutsetningene for 

realisering av rettigheter. En realistisk forståelse av retten tar utgangspunkt i retten slik den 

framstår i praksis, og ikke slik den framstår i lovtekst eller litteratur (Tebbit 2000). Hydén 

(1999) understreker at strukturen fungerer som premissleverandører for handling, samtidig 

som normer for handling gjenskapes gjennom menneskers forståelse av dem: "norms are 

continually articulated and formulated by people" (Hydén 1999:76). Hydéns (1999) normmodell 

forsøker å vise hvordan både strukturelle og handlingsteoretiske måter å forstå handling 

forholder seg til hverandre når retten gjenskapes (Hydén 1999:76ff og Hydén 2002). Denne 

interaksjonen mellom rettslige normer, egne moralske normer og oppfatninger av 

virkeligheten skjer i kvinners hverdag og påvirkes av den (MacKinnon 1993). I hverdagen er 

kunnskapen om retten og rettsreglene liten (Aubert et. al. 1952 og Mathiesen 2005).  

 

Hvordan diskriminering oppleves, og på hvilken måte likestillingsrettens 

konfliktløsningsmodeller "passer" som løsning på problematiske forhold for den enkelte, er 

hovedtema i denne avhandlingen. Jeg skisserer her en tilnærming til å forstå rettslige 

prosesser som kan gjøre at fokuset også må rettes mot aktørene og den 
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virkelighetsoppfatning, verdi- og rettsforståelser de har, og ikke bare mot rettspraksis 

(Bentzon et. al. 1998 og Nader 2002). Hvordan slike rettsforståelser oppstår, vil være en del 

av denne analysen. Som jeg vil komme tilbake til er aktørenes oppfatning av forholdet 

mellom rett og moral i mange tilfeller løst og til dels uklart. Gjennom analysen vil jeg 

fokusere på samspillet mellom individuelle oppfatninger av retten og de institusjonene som 

er med på å skape disse bildene i møtet mellom aktøren og retten. Her vil det bli særlig 

fokusert på Likestillingsombudets veiledningsfunksjon.  

 

For å få en forståelse av premissene for rettslig handling som har sin bakgrunn i komplekse 

longitudinelle relasjoner, vil jeg anlegge en vinkling som åpner for prosessuelle og 

subjektive forhold.  Jeg vil derfor problematisere hele klageprosessen, fra den tiden den 

diskriminerende handlingen fant sted og til saksbehandlingen er avsluttet hos 

Likestillingsombudet. Hvordan forstås den diskriminerende handlingen, konflikten som 

fulgte, den rettslige prosessen og mulige løsninger for å leve med handlingen som en del av 

sin egen fortid?  

 

Gjennom å gå nærmere inn i prosessen der rettslige tvister blir løst, eller ikke løst, går 

avhandlingen inn i en rettsantropologisk tradisjon. Rettsantropologiens samlende 

problematisering av "rett" setter konfliktløsning som fellesnevneren i mangfoldet rettslige 

tradisjoner og kulturer (Skirbekk 1991). I mange henseende fokuseres det på den rettslige 

prosessen, fremfor den retten som skapes i denne prosessen (Nader 1978 og 2006, Merry 

1985:891, jmf. Merry 1979). 

 

1.3 Tverrfaglighet 

Avhandlingens tema forholder seg både til juss og sosiologi, fagretninger som har tildels 

ulike mål og fagtradisjoner (Aubert 1969). Men der rettsdogmatikken begynner med regelen 

og drar slutninger for handling, begynner en rettssosiologisk analyse med handlingen, for så 

å kartlegge normene som ligger bak. (Hydén 2002:275). Ved å forholde meg til retten ønsker 

jeg å utdype forståelsen av likestl. § 17 og andre rettslige forhold som regulerer 

konfliktforhold mellom kjønnene. Jeg har valgt å behandle kvinners stilling i retten og 

samfunnet, og avhandlingen kan derfor ses på som kvinnerettslig (jmf. Dahl 1985a). En ren 

rettslig fremstilling vil ikke gi et bredt bilde av hvorfor og hvordan kvinner benytter, eller 
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ikke benytter, seg av muligheten til å søke erstatning. Sosiologiske forklaringsmåter vil 

kunne bidra til forståelse av de primært sosiologiske ikke-rettslige forhold som virker 

bestemmende for kvinners bruk av retten (Fastvold og Hellum 1988). Den doble forståelsen 

disse to disiplinene representerer er egnet til å skape en bred forståelse av oppgavens tema. 

Denne vil være kvalitativt annerledes enn de to fagdisiplinenes selvstendige forståelse av 

disse forholdene (jf. Dahl 1985a).  

 

Hvilke mekanismer som styrer kvinners bruk av diskrimineringsvernet er ikke bare 

interessant i et kvinnerettslig perspektiv, men vil kunne åpne for forståelser som også vil 

kunne være overførbart til andre rettsområder. Avhandlingens tema er på det rettslige 

området avgrenset til likestillingsrettslig behandling av kjønnsdiskriminering. Dette 

utgangspunktet medfører også at jeg ser bort fra arbeidsmiljø- og annen mulig 

korresponderende lovgivning som kan være rettslig relevant. Avhandlingens perspektiver vil 

allikevel også kunne være nyttig til utvidet forståelse på andre retts- og samfunnsområder. 

Dette gjelder både diskriminering på grunn av etnisitet, seksuell legning, men også mobbing 

eller overvåkning (Aftenposten 5. februar 2007). På samme måte som kunnskap om kvinners 

bruk av kjønnsdiskrimineringsvernet kan tilføre forståelse til andre rettslige felt, kan den 

også virke inspirerende på forståelsen av andre diskrimineringsformer.  

 

1.4 De ulike kapitlene 

I kapittel 2 redegjør jeg for metodiske valg og refleksjoner rundt datainnsamlingen og 

analysen.  

 

I kapittel 3 gir jeg en kortfattet framstilling av norsk likestillingsrett og erstatningsrett. 

Fremstillingen tar sikte på å gi et bilde av den historiske utviklingen på området og hvilke 

normative ideer som ligger bak rettsutviklingen. 

 

I kapittel 4 vil jeg se nærmere på hva som oppleves som problematisk/urettferdig for 

kvinnene i utvalget og som var hovedtema da de gikk til Likestillingsombudet. Dette kaller 

jeg selvopplevd urettferdighet (jmf. Nordang 2005).  
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I kapittel 5 vil jeg se på hvordan den selvopplevde urettferdigheten ser ut når den rapporteres 

til Likestillingsombudet. Kapittelet er en studie av hvordan den selvopplevde 

urettferdigheten kommer til utrykk som selvrapportert urettferdighet. 

 

I kapittel 6 vil jeg undersøke hvordan og i hvilken grad Ombudet behandler selvrapportert 

urettferdighet som selvopplevd diskriminering. Jeg vil også sette analysen av intervjuene inn 

et strukturelt perspektiv. Til slutt ser jeg på ulike måter å forholde seg til selvopplevd 

urettferdighet uten en rettslig behandling. 

 

1.5 Problemstilling 

På bakgrunn av den redegjørelsen jeg har gjort her, har jeg valgt følgende problemstillinger 

for avhandlingen: 

 

Hvilke forhold kan ligge til grunn for at likestillingslovens erstatningsregel for 

arbeidslivet ikke blir brukt? 

 

med de presiserende underpunktene: 

 

1. Kjønnsdiskriminertes forutsetninger for å ta kontakt med Likestillingsombudet er dannet 

av opplevelser av diskriminering og egne forestillinger om retten. Jeg vil undersøke hvordan 

disse forutsetningene spiller sammen og påvirkes gjennom kontakten med 

Likestillingsombudet. 

 

og 

 

2. Likestillingsombudets møte med kjønnsdiskriminerte skjer på grunnlag likestillingsretten.  

Hvor egnet er disse rettsreglene og Likestillingsombudets anvendelse av dem til å løse den 

diskriminertes problemer? 
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2. Metode 
 
Loven kan […] bare vurderes om man i tillegg til dens ordlyd og intensjon har innsikt i dens konsekvenser for 

borgerne." 

Tove Stang Dahl (1985a:15) 

 

Jeg vil her redegjøre for de metodiske utfordringer ved datainnsamling, tolking og analyse, 

og diskutere hvilke valg jeg gjorde i denne prosessen. Forskningsetikk vil være en 

gjennomgående tråd i kapittelet.  

2.1 Metodiske grep i datainnsamling og analyse 

 

Med utgangspunkt i problemstillingen forsøkte jeg å finne en metode som ville bringe fram 

og analysere et materiale som kunne belyse problemstillingen på en relevant måte. 

Brinkmann (1983) fremhever hvordan studier av subjektive opplevelser av konflikter krever 

andre metoder enn kvantitative forskningstilnærminger. Kvalitative metoder er mer egnet til 

å få fram "betydningen av folks erfaringer, og å avdekke deres opplevelse av verden" (Kvale 

1997:17).  

 

Kvalitative metoder karakteriseres av en bred tilnærming til empiri og teori både i 

datainnsamling og analyse (Kvale 2001:43f). Forskningsmessige krav til validitet, reliabilitet 

og objektivitet passer dårlig til en slik åpen, kvalitativ forskning. Anerkjennelse av resultatet 

vil i større grad være avhengig av saklighet og pålitelighet (Widerberg 2001:18 og Thagaard 

2002:20).  

 

I arbeidet med avhandlingen har jeg vært inspirert av "grounded theory", empirisk forankret 

teori slik den beskrives av bl.a. Glaser og Strauss (1967). Gjennom sin induktive tilnærming 

legger metoden, hvis man utnytter den, grunnen for at empiren skal åpne for nye felt, nye 

vinklinger, og ny teori (Ibid). Men en vitenskapelig metode som kun forholder seg til 

empirien er både vanskelig og i mitt tilfelle ikke ønskelig å gjennomføre. Foruten en 

gjennomgang av likestillingsretten i kapittel 3, har jeg valgt å la teori og empiri følge 

hverandre gjennom avhandlingen. En hermenautisk tilnærming til teori og empiri er særlig 

egnet til å bringe fram en faglig relevant forståelse av menneskers virkelighetsoppfattelse og 
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gir en konstruktiv og næringsrik analyseprosess. På denne måten kan de to faktorene berike 

hverandre på en måte som driver avhandlingens drøftingsdel framover på en konstruktiv 

måte. Ved både å se på bakgrunn for, og refleksjoner gjennom en slik prosess, vil jeg i dette 

kapittelet tegne et helhetlig bilde av anvendelse av diskrimineringsvernet i likestillingsloven. 

 

Da jeg gjorde to intervju i arbeidet med min fordypningsoppgave i kriminologi, opplevde jeg 

intervju som en særlig spennende metode for innsamling av data fordi den ga spesielle 

muligheter til å komme utenfor teorienes konstruksjoner. Intervjuet er også en egnet måte å 

komme nærmere den personlige opplevelser av et tema eller en hendelse (Thagaard 

2002:83). Intervjuguiden ble derfor lagt opp med både konkrete spørsmål om områder jeg 

ville ha svar på og stikkord til tema der jeg ønsket at informantene fortalte om sine 

erfaringer. Dette førte til at intervjuene ble preget av en "løst regissert åpenhet", noe som 

dannet gode utgangspunkt for analysen. 

 

I valg av teoretiske vinklinger har jeg anlagt et bredt teoretisk grunnlag fra juss, 

rettssosiologi, rettsantropologi og sosiologi. Med en slik tilnærming til teori vil man kunne 

stå friere enn når man forholder seg til det Mathiesen kaller "katedraler" - teoretiske 

helhetskonstruksjoner som blender mer enn åpner for videre forskning (Mathiesen 2000). 

Ved en friere tilnærming vil jeg bruke deler av "katedralene" til videre faglig 

byggevirksomhet. 

 

2.2 Utvalg 

Da jeg skulle begynne arbeide med å finne informanter antok jeg at jeg ville kunne finne 

kvinner som hadde opplevd slike handlinger blant dem som tok kontakt med 

Likestillingsombudet og det nåværende Likestillings- og diskrimineringsombudet.11 Fordi 

disse selv hadde henvendt seg til en tredjepart for å endre på en konkret situasjon eller 

forhold, antok jeg at Ombudets arkiv utelukkende ville inneholde personer som hadde 

opplevd bestemte handlinger som kjønnsdiskriminerende eller -trakasserende i lovens 

forstand. Jeg satte en utpreget grad av selvopplevd urettferdighet som kriterium for 

informantene nettopp fordi det i Ot. prp.nr. 77 og Ot. prp. nr. 35 diskuteres hvordan det i 

                                                 
11 Fordi avhanglingen henter sin empiri fra før Likestillingsombudet ble lagt ned vil Ombudet vil det i det 
kommende, hvis ikke noe annet presiseres, betegne Likestillingsombudet. 
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erstatningsvurderingen skal tas utgangspunkt nettopp i den subjektive opplevelsen som 

klager har av den påståtte diskriminerende handlingen. Mange handlinger som kan oppleves 

som krenkende vil også kunne oppleves som skambelagte eller uforståelige, og ikke bli 

meldt inn til Ombudet.12 Intervju av disse kvinnene om diskriminering vil også kunne 

forskyve informantens bilde av seg selv og egne opplevelser, noe som krever aktsomhet i 

tilnærmingen til informantene, også når de skal kontaktes (Thagaard 2002:26f). De som ikke 

melder saken til Ombudet eller andre vil også være vanskelige å finne, og dette arbeidet ville 

passe bedre i en undersøkelse med mer tid til å finne informanter enn det jeg hadde til 

rådighet for dette prosjektet. Denne gruppen kan også inneholde kvinner som inngår forlik 

etter diskriminering, også med grunnlag i likestl. § 17. Disse utgjør en skjult side av 

erstatningspraksisen, og personene vil være vanskelig å oppspore. Dette gjorde at jeg valgte 

Likestillingsombudets arkiv som utgangspunkt for rekruttering av informanter ut fra 

tilgjengelighetshensyn (Thagaard 2002:54f).  

 

Dette begrenset imidlertid avhandlingens mulighet til å ta for seg de andre og mer utbredte 

måtene å mestre kjønnsdiskriminering på, som innebærer å ikke melde sakene til 

konfliktløsende myndigheter (Brantsæter 1992 og Gutek 1985). At Ombudet ble valgt som 

utgangspunkt for rekruttering av informanter ledet etter hvert min oppmerksomhet mot 

Ombudets praksis som lavterskeltilbud til kvinner som opplever seg diskriminerte, noe jeg 

ikke hadde fokusert på da jeg valgte rekrutteringssted.13  

 

Før jeg begynte arbeidet så jeg det som naturlig å finne et så bredt spekter av saker som 

mulig. Det var et mål for utvelgelsen at den skulle favne ulike type saker av ulik 

alvorlighetsgrad. Jeg var opptatt av å finne saker som virket, eller kunne virke, som alvorlige 

for kvinnen som henvendte seg til Ombudet. Jeg ville også ha med saker der det var fremmet 

krav om, eller utbetalt, erstatning gjennom forlik. Forvalgte kriterier som hvilken paragraf 

klagen var vurdert opp mot, hvilken bransje klageren hadde arbeidet i eller utfallet av saken, 

anså jeg som kriterier som lett ville kunne utelukke interessante funn fremfor å se dem. Ved 

å lese sakene selv ville jeg kunne få et inntrykk av problemnivået i sakene, og dermed kunne 

                                                 
12 Da jeg så gjennom saksmaterialet ved Ombudet leste jeg en sak der klageren aktivt hadde deltatt i en flørt, 
for så senere å anklage den andre parten for trakassering. Saken illustrerer hvordan opplevelser kan endre 
fortegn over tid, noe som blir særlig problematisk i rettslig behandling av slike saker.. Klageren i denne saken 
er for øvrig ikke intervjuet i forbindelse med denne avhandlingen.  
13 Se for øvrig kapittel 3 nedenfor om Likestillingsombudet som konfliktløsningsorgan for opplevd 
urettferdighet 

 10



velge saker der et behov for oppreisning kunne virke ønskelig fra den diskriminertes side.14 

For å kunne gjøre dette var jeg avhengig av å få åpen tilgang til Ombudets arkiver. Jeg 

kontaktet juridisk avdeling ved Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO), og sendte 

en skriftlig søknad hvor jeg ba om innsyn i det tidligere Likestillingsombudets arkiv. Innsyn 

ble gitt på vilkår om taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13e, og at Likestillings- og 

Diskrimineringsombudet skulle ta førstehåndskontakt med eventuelle informanter. Parallelt 

meldte jeg prosjektet til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Tillatelse til prosjektet 

ble gitt under forutsetning av at LDO godtok innsynet i arkivet.  

2.2.1 Dokumenter som utgangspunkt 

Da jeg kom til LDO første gang fikk jeg en innføring av tidligere nestleder Lars Christensen 

i hvordan saker som kom inn til Likestillingsombudet ble tatt hånd om, og jeg gjennomførte 

et kort intervju med ham om Ombudets saksbehandling.  

 

I dette dataarkivet ligger en oversikt over alle skriftlige henvendelser som har kommet inn til 

Likestillingsombudet siden datasystemet ble innført i 1986 og frem til Likestillingsombudet 

ble omorganisert og gikk inn i det nye LDO 1. januar 2006. Jeg tok kun for meg avsluttede 

saker for å ha mulighet til refleksjoner rundt hele prosessen fra diskriminering til avsluttet 

saksbehandling hos Likestillingsombudet. At sakene er avsluttet, og informantenes 

fortellinger er retrospektive framfor samtidige, vil kunne ha betydning for muligheten til å 

analysere årsakene til hvorfor informantene handlet slik de gjorde (Schutz 1967:93). Det vil 

også påvirke hvordan informantene selv ser på saken; det er lettere å se hele prosessen i et 

positivt lys hvis det gikk slik man hadde håpet eller man så seg fornøyd med resultatet, selv 

om man kan ha vært plaget av tvil og usikkerhet underveis. Motsatt kan et negativt resultat 

gjøre synet på diskrimineringen og prosessen i etterkant ytterligere negativt enn det var 

underveis i prosessen, kanskje fordi man leter etter feil og mangler ved egne eller andres 

handlinger for å finne forklaringer på hvorfor det gikk slik det gjorde.  

 

Som et kompromiss mellom disse hensynene konsentrerte jeg meg om saker som hadde 

arkivnummer i 2003, 2004 og 2005.15 I 2003mottok Likestillingsombudet til sammen 476 

skriftlige henvendelser, hvorav 190 utgjorde spørsmål knyttet til arbeidslivet. I 2004 mottok 

                                                 
14 Se for øvrig 2.2.3 
15 Dette er årsaken til at Likestillingsombudet, og ikke Likestillings- og Diskrimineringsombudet er sentrum for 
avhandlingens oppmerksomhet. 
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Likestillingsombudet 517 nye saker, og andelen som hadde tilknytning til arbeidslivet hadde 

økt til 248 (Likestillingsombudet 2004). Årsrapporten for 2005 ble ikke trykket så slike 

sammenlignende tall for dette året er ikke publisert. Tallene for samlet ferdigbehandlede 

saker for disse årene er betydelig lavere enn det samlede antallet innkomne saker. I 2003 var 

dette antallet 200, for så å synke til 151 saker i 2004. Etter dette var det en markant nedgang 

til 66 i 2005. Antall saker funnet i strid med likestl. var henholdsvis 48, 58 og 21 saker. 

 

Likestillingsombudets arkivsystem 

Alle henvendelser som kommer inn til Likestillingsombudet blir gitt til en saksbehandler 

som legger dem inn i et datasystem. Her gis saken et saksnummer, og ett, oftest to, men 

inntil tre "emnekoder" som beskriver henvendelsens tema (som for eksempel "graviditet" 

eller "reklame"). De to oversiktene over saker jeg fikk til rådighet som viste seg mest 

anvendelig, var de to utskriftene der sakene var sortert alfabetisk etter første emnekode.  

 

Det viste seg raskt at emnekodene ikke ga presis informasjon om hva sakene inneholdt, og 

de ga heller ikke et utfyllende bilde av sakene som forelå innenfor et emneområde. 

Klassifiseringen av saker hadde et tildels tilfeldig preg. Saker som omhandlet klager eller 

forespørsel om veiledning angående for eksempel en ansettelse kunne i dette systemet være 

kategorisert som "ansettelse", "sykehus", "professor" "intervju", "hotell" eller 

"økonomiansvarlig", for å nevne noen eksempler. Det forelå ingen instruks i bruk av 

koder.16

 

Denne praksisen for bruk av emnekoder gjorde at antallet saker som kunne ha relevans for 

meg var meget stort. De generelle kodene kunne skjule nyanser ved sakene som jeg ikke 

hadde mulighet til å se ut fra databasen. Samtidig hadde jeg ikke kapasitet til å gå gjennom 

hele saksmaterialet, og heller ikke mulighet til å lese grundig gjennom alle emnekodene. For 

å gjøre en grundigere dobbeltsjekk på om jeg fanget opp mest mulig relevante saker, valgte 

jeg ut året 2004, og leste nøye gjennom en utskrift av alle emnekoder for samtlige saker fra 

                                                 
16 Jeg fikk opplyst at den enkelte saksbehandler brukte emnekoder på saker som ble lagt inn i systemet ettersom 
hva denne selv syns passet på grunnlag av hva saken tilsynelatende handlet om etter første kontakt med 
ombudet. 
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dette året.17 Jeg fant ved denne gjennomgangen flere saker jeg ikke hadde lest ved tidligere 

gjennomgang, men også denne utvelgelsen tok utgangspunkt i emnekodene. 

Bare i en begrenset forstand kan arbeidet med arkivmaterialet anses som dokumentanalyse, 

da arbeidet her kun var ment som et forarbeid for å rekruttere informanter. Gjennom dette 

arbeidet fikk jeg et innblikk i Ombudets arbeid, noe som skulle prege det senere arbeidet i 

større grad enn jeg hadde forventet. Notater jeg gjorde på grunnlag av sakspapirene dannet 

blant annet grunnlaget for intervjuguidene. Dette gjorde det problematisk å forholde seg til 

informantenes fortellinger så åpent som jeg i utgangspunktet hadde ønsket. For å 

kompensere for dette lot jeg være å lese notater fra sakspapirene en ukes tid før intervjuet. På 

denne måten hadde jeg under intervjuene nok kjennskap til saken, men var allikevel i større 

grad frigjort fra forforståelsen dannet på grunnlag av sakspapirene. Jeg opplevde selv at jeg 

fikk til denne balansen mellom nødvendig forkunnskap og distanse til saksmaterialet i de 

fleste tilfeller. 

 

I flere saker var det vanskelig å lese ut av dokumentene hvorvidt saken kunne være av 

interesse for meg. Saker kan sno seg av sted i opptil 40 saksdokument, gjennom tvister rundt 

juridisk fortolkning og faktum, med mange navn, påstander om uttalelser og lange 

gjengivelser av tidligere korrespondanse. I flere saker så klagen også ut til å komme 

overraskende på arbeidsgiver, så overraskende at man kan spørre seg hvorvidt bevissthet 

rundt kjønnets betydning i et hele tatt har vært til stede under forskjellsbehandlingen. Dette 

er nettopp karakteristisk ved en klagesak, problemet oppleves først som et problem i det 

klagen kommer, og da etter at den diskriminerende handlingen/avgjørelsen har funnet sted 

(Nordang 2005). Arbeidsgivers forsvar i en klagesak er i noen grad "størknet" (Ibid). Etter å 

ha lest noen sider hendte det jeg mistet det som skulle være det sentrale for meg: Er dette en 

sak som kan være egnet til å belyse problemstillingen? De juridiske relevansreglene fanget 

oppmerksomheten og gjorde det krevende å se gjennom linjene etter momenter som kunne 

gjøre at et intervju med informanten kunne belyse problemstillingen. 

 

2.2.2 Endelig utvalg 

Jeg hadde som utgangspunkt at jeg ville ta for meg saker som var blitt behandlet som 

klagesaker. Dette ville jeg gjøre fordi jeg hadde en idé om at disse sakene ville gi et mer 
                                                 
17 2004 ble valgt fremfor 2005 fordi en stor del av sakene i 2005 fremdeles var til behandling da 
arkivundersøkelsen ble gjennomført. 
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relevant materiale enn og jeg hadde valgt informanter fra saker der arbeidsgiveren ikke var 

påklaget. Som det framgår av tallmaterialet er antallet saker som ikke ferdigbehandles 

relativt stort. Dette er i hovedsak l saker kategorisert som "veiledning", altså mer eller 

mindre konkrete forespørsler om rettstilstanden på et bestemt område.18 Disse sakene virket i 

mange tilfeller like alvorlige for avsender som i rene klagesaker. Jeg valgte derfor å 

inkludere dem i utvalget. Av Lars Christensen ble jeg også gjort oppmerksom på at Ombudet 

ikke førte noen oversikt eller gjorde noen undersøkelser for å få en oversikt over resultater i 

slike saker, eller hvordan, eller i hvilken sammenheng Ombudets svarbrev kunne være brukt 

ovenfor arbeidsgiveren (intervju med Lars Christensen).  

 

Veiledningssakene viste seg særlig egnet til å belyse hvordan Ombudets 

rådgivningsfunksjon fungerer ovenfor de som ikke velger å følge opp henvendelsen med en 

klage.19 Ved å inkludere disse i materialet fikk utvalget en styrke ved at det dekker også dem 

som velger å ikke gå til klagesak. Dette åpner avhandlingens konfliktområde og har bidratt 

til at undersøkelsen av Ombudets praksis, rettsforståelse og beviskrav har blitt ytterligere 

utvidet.20  

 

Av de omlag 100 saksmapper jeg leste i Likestillingsombudets arkiv gjorde jeg et utvalg på 

23. Av disse 23 fant jeg kontaktinformasjon til 21, og disse 21 personene ble kontaktet av 

Ombudet pr. telefon. Alle disse fikk omgående tilsendt et informasjonsskriv21 om 

avhandlingen og intervjuene. Det ble opprettet kontakt med ni av disse, hvorav åtte svarte ja 

til å bli intervjuet, alle før de hadde lest informasjonsskrivet. Av disse trakk én seg senere fra 

undersøkelsen, mens to andre etter hvert ikke var til å få kontakt med. 

 

Det var da seks informanter til rådighet. Etter at intervjuene med disse seks var gjennomført 

opplevde jeg at konfliktnivået i sakene jeg hadde til da var litt lavt. Jeg gikk derfor tilbake i 

arkivet, gikk igjennom ytterligere 30 saker, og valgte ut seks av disse. Disse ble kontaktet på 

                                                 
18 En del saker ble av Ombudet ansett som å falle utenfor likestillingsloven, og disse ble avvist med henvisning 
til at Likestillingsombudets oppgave er å føre tilsyn med bestemmelsene i likestillingsloven. Ombudet svarte i 
de tilfellene der de anså det som mulig med en underrettelse om rettstilstanden, under på grunnlag av de 
opplysningene som er gitt, eller det ble bedt om flere opplysninger. I noen tilfelle oppfordret Ombudet til å 
klage, eller henviste saken videre til andre instanser. 
19 Disse sakene er formelt ikke er vurdert av Ombudet, og saksforholdet er følgelig ikke funnet verken i strid 
eller ikke i strid med aktuell lovbestemmelse. 
20 Kriteriumsendringen bringer også inntaksnivået på informantene ned ett hakk i forhold til det 
solenitetshensyn som ligger i å ta kontakt med Ombudet. 
21 Se vedlegg 1. 
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samme måte som de øvrige informantene. Av disse svarte to ja til å delta i undersøkelsen 

med én gang, mens to andre stilte seg positive etter å ha lest informasjonsskrivet. Det 

samlede antall informanter utgjorde da ti. Det viste seg senere at én av disse, informant G, 

hadde gått til søksmål i etterkant av saksbehandlingen hos Likestillingsombudet. Hun ble 

derfor holdt utenfor datamaterialet som lå til grunn for analysen. Med tanke på 

avhandlingens utgangspunkt i hvorfor likestl. § 17, 1. ledd ikke blir brukt, og at domstolenes 

virksomhet ikke vies plass i analysen til fordel for behandling av prosessen for 

Likestillingsombudet, vil et slikt perspektiv gå utover avhandlingens rammer. Ut fra en 

gjennomgang av 130 saker fikk jeg et samlet utvalg av informanter på ni, noe som ga en 

håndterbar mengde informasjon til analysen. Av disse var det fem saker som var blitt 

behandlet som veiledningssaker, og fire saker som var behandlet ved Ombudet. Fire saker 

dreide seg om diskriminering i forbindelse med svangerskap. Det samlede antallet på ni 

saker fordelte seg på tre saker vedrørende ansettelse (likestl. § 4), tre saker vedrørende 

seksuell trakassering (likestl. § 8a), og tre saker vedrørende lønn (likest. § 5). 

 

2.2.3 Utvalgets representativitet 

Bredden i materialet belyser problemstillingen på en variert måte ved at det fanger opp ulike 

grunner for at klagesakene ble avsluttet. Ved en jevn fordeling mellom veiledningssaker og 

klagesaker belyses begge disse på en god måte. I tre av sakene er det utbetalt erstatning 

gjennom forlik, og dette bidro til at også forlikssaker ble belyst. Jeg var også ute etter 

informanter som i varierende grad hadde opplevd diskrimineringen som alvorlig eller 

problematisk, fordi dette ville gi en innsikt i ulike problematiske faktorer som fører til at det 

ikke fremmes erstatningskrav. En bredde i type saker og et høyt antall saker som angår 

svangerskap bidrar til å favne bredden i Likestillingsombudets arbeidsfelt. Utvalget er ikke 

forsøkt gjort representativt, verken for den samlede arbeidsstokken eller 

Likestillingsombudets saksmateriale. Utvalget har en stor overvekt av saker fra privat enn 

offentlig sektor (åtte av ni), men det er ikke grunnlag for å konkludere med at det er en økt 

alvorlighetsgrad på sakene fra denne sektoren. 

 

2.3 Intervju og analyse 

Under dette punktet vil jeg se nærmere på, og reflektere rundt, avhandlingens tilnærming til 

intervjuene og analyseprosess. Vitenskapsteorien jeg la til grunn i arbeidet med intervjuene 
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ble videreført i arbeidet med analysen. Som jeg poengterte under punkt 2.1 har jeg i arbeidet 

med oppgaven forholdt meg vekselvis til teori og empiri. Denne hermenautiske tilnærmingen 

har jeg også lagt til grunn i arbeidet med, og i forholdet mellom, intervju og analyse. Jeg har 

brukt de transkriberte intervjuene aktivt gjennom analysearbeidet, og ved å gjøre intervjuene 

i to omganger kunne jeg trekke erfaringer både fra intervjuene, og analysen av dem, inn i 

andre intervjurunde. Jeg vil her ta for meg erkjennelsesteori, som ligger til grunn for 

avhandlingens analysedel på to måter. Først og fremst er kunnskapsteori en viktig 

forutsetning i analysen av informantenes virkelighetsforståelse, og jeg vil her legge et 

grunnlag for analysen senere i avhandlingen. For det andre vil jeg trekke veksler på denne 

teorien for å diskutere epistemologiske og etiske utfordringer i arbeidet med min egen 

avhandling. 

 

2.3.1 Forståelse av subjektiv "livsverden" 

I analysearbeidet var det viktig å ta metodiske grep som egnet seg til å forstå informantenes 

virkelighetsforståelse. Den analytiske metoden som anlegges i avhandlingen ligger nært opp 

til en fenomenologisk fortolkende metode. Fordi de forhold jeg ønsker å belyse er av en 

subjektiv karakter, må metoden som tas i bruk i analysen egne seg til å få utfyllende bilder 

av både refleksjoner og konklusjoner som gjøres før, under og etter rettslige prosesser.   

 

I fenomenologisk metode legges det avgjørende vekt på hvordan subjektet oppfatter 

omverdenen som grunnlag for viten (Skirbekk og Gilje 1999b). Kunnskaps- og 

meningsdannelse bygger på en kumulerende erfarings- og tolkningsprosess der det ukjente 

omgjøres til det kjente (Schutz 1967). Erfaringer blir omgjort til kunnskap ved at den 

fortolkes av subjektet og "objektiviseres". Den objektiverte erfaringen utgjør subjektets 

"livsverden" (Schutz 1967). Gjennom denne prosessen gis handlinger mening. Grunnlaget 

for denne fortolkningen/forståelsen av handling er et "skjema" for forståelse som er dannet 

på grunnlag av tidligere fortolkning (Ibid:84). Det er dette som gjør fortolkningsprosessen 

kumulerende, og dessuten individuell (Ibid). Hvilket tolkningsskjema som benyttes vil i 

følge Schutz avhenge av både handlingen selv, og den subjektive erfaringen av den som 

erkjenner (Schutz 1967). Dermed blir resultatet av fortolkningsprosessen et produkt av en 

interaksjon mellom omverdenen (handlingen) og subjektets erfaringsbakgrunn. En 

vesentlighet ved denne prosessen er at den ofte skjer ubevisst, og at forståelsen som legges til 

grunn for fortolkningen oppleves som selvfølgelig (Ibid:82). Graden av ubevissthet i denne 
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prosessen vil være knyttet til i hvilken grad fortolkningen "passer" med de 

fortolkningsskjemaene man har fra tidligere. Dette impliserer at skjemaene ikke er helt 

lukkede, slik at man kan gå ut og inn av dem, og at man har flere fortolkningsskjema til 

rådighet (Schutz 1967). I kapitlene 4, 5 og 6 vil jeg se på hvordan ulike fortolkningsskjema 

legges til grunn for forståelser av diskriminering og muligheter i rettslig behandling.  

 

2.3.2 Common sense - strukturer og aktører 

I avhandlingen vil jeg ta utgangspunkt i informantenes opplevelser av diskriminering og 

rettslige prosesser. Informantenes opplevelser i møtet med Likestillingsombudet gir et bilde 

av retten sett fra en relevant del av samfunnet, men også et innblikk i samfunnet sett fra 

retten (Mathiesen 2005 og Stjernquist og Widerberg 1989:58ff). Jeg vil analysere hvordan 

forestillingene om retten, som i mange tilfeller danner grunnlaget for rettslig handling, er 

knyttet til kulturelle forståelser av rett og rettferdighet. I de individuelle rettsforestillingene 

bindes en instrumentell og formell rettsforståelse sammen med en kulturell og individuell 

rettsforståelse. Den kulturelle rettslige ideologien har sitt grunnlag i sosial praksis, men er 

samtidig konstituerende for sosial praksis, samtidig som den begrenses av rettsreglene 

(Nader 2002). Denne dobbeltheten gjør at forholdet mellom rett og sosial handling ikke kan 

analyseres som en ensidig påvirkning fra den ene på den andre.  

 

Selv om avhandlingen har et grunnleggende aktørperspektiv, vil det, i lys av det dialektiske 

forholdet mellom aktør og struktur som grunnlag for aktørenes rettsforestillinger, også være 

relevant å trekke veksler på strukturelle forståelser av retten i analysen. De rettslige 

forholdene utgjør informantenes tekstualitet (jmf. Varsa 1995). Dette gjør at jeg i analysen 

skaper en mer helhetlig forståelse av temaet, og at avhandlingens konklusjon vil belyse 

aktørmessige, så vel som strukturelle forhold.  

 

Selv om avhandlingens tematiske utgangspunkt er forholdsvis smalt fordrer de smale 

spørsmålene brede innfallsvinkler; diskriminering i arbeidsforhold er et tema som støter borti 

flere ulike og komplekse sosiale, rettslige og personlige forhold. Hydén (1999 og 2002) gir 

en teoretisk og dynamisk framstilling av hvordan kunnskap, vilje og systemmuligheter ligger 

til grunn for hvordan normer skapes. Hvordan de ulike komponentene for normen avveies 

mot hverandre, vil avhenge av den enkeltes moralske preferanser (vilje), livsverden og 

utdanning (kunnskap), og samfunnsstrukturer (systemmuligheter) (Hydén 1999:78 og 
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2002:287). Med denne tilnærmingen åpner Hydén for at aktørers livsverden og systemet 

inngår som en del av dannelsen av normer for handling (Hydén 2002:74). Empiriske 

analyser på grunnlag av en slik normforståelse kan åpne for både system- og aktørperspektiv. 

Denne sammenstillingen av aktør- og strukturnivå i én og samme analyseprosess gir en 

dynamisk og dualistisk analyse som kan åpne for en kompleks forståelse av de forhold som 

analyseres (Ewick og Silbey 1998 og Luhmann 1981).  

 

I denne avhandlingen vil jeg ikke ta i bruk det brede spekter av faktorer Hydén trekker fram. 

Selv om jeg vil se på faktorer som vilje, kunnskap og struktur, har tendensene i materialet og 

avhandlingens tidsmessige omfang satt grenser for hvor mange faktorer som er tatt med i 

analysen. Denne empirifølsomheten forutsettes også av Hydén (2002:285). Gjennom den 

enkelte kvinnenes forståelse av sin situasjon i dens kontekst, gir jeg en utfyllende beskrivelse 

av ønsket til frihet fra diskriminering, slik den ser ut "in action" (Trubek 1984). En rettslig 

beskrivelse av rettreglene vil ikke kunne gi et slikt utfyllende bilde av hva som ligger bak 

forestillinger om, og bruk av, rettslige konfliktløsningsmetoder (Fastvold og Hellum 1988).  

 

Illum åpner for at selve retten konstitueres i den alminnelige rettsbevissthet, og ikke ved 

legalisering gjennom statsdannelsen (Aubert 1981:49). Retten konstituerer ikke bare 

aktørenes handlinger, men disse handlingene gir, gjennom analyse, et bilde av deres 

oppfatninger av retten. Det er disse oppfatningene som er med på å danne grunnlag for valg 

og rettslig handling. Således danner de grunnlaget for retten slik den ser ut. Viktige spørsmål 

blir da: Hvilke rettslige forestillinger tas beslutninger på grunnlag av? Hvordan skapes disse? 

Hvem er med på å skape dem? 

 

Subjekter med egne fortolkningsskjema for handling forholder seg også til andre mennesker 

gjennom en intersubjektivitet. Berger og Luckmann (1983:33ff) forstår utformingen av subjektets 

erkjennelse av omverdenen som fundert på en subjektiv virkelighetsforståelse og en individuell 

fortolkning av common sense. Common sense er både en felles evne til bedømmelse av 

omgivelsene, og den kunnskapen denne evnen skaper (Sivertsen 1999:63). Forståelsesgrunnlaget 

rasjonaliserer handlinger i vante forståelsesmønstre og inn i kjente virkelighetsforståelser, og 

gjennom disse skapes den opplevde virkelighet (Berger og Luckmann 1983). I kapittel 5 vil jeg 

komme tilbake til hvordan common sense-forståelser av retten kan være forutsetninger for rettslig 

handling.  
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2.3.3 Nærhet og erkjennelse 

Ideen om common sense som et felles grunnlag for erkjennelse og forståelse passer ikke med 

en postmoderne epistemologi. I motsetning til forestillinger om common sense som et 

fellesgrunnlag med en viss konserverende funksjon og potensielt moralsk 

legitimeringsfunksjon, avviser postmoderne feministisk kritikk alle slike strukturelle 

forklaringer for viten, men overlater definisjon av rammene for rasjonalisering til den 

enkelte person eller profesjon (Fraser og Nicholson 1990 og Hawkesworth 1989). En slik 

epistemologisk forståelse kan virke blendende i søken etter kunnskap og erkjennelse, men 

kan også forstås på en måte som gjør at den åpner for å tydeliggjøre hvordan rasjonalitet og 

tilsynelatende rasjonell kunnskap i vitenskap og samfunn, kan skjule kjønnshierarkier 

(Fraser og Nicholson 1990 og Flax 1990).  

 

Postmoderne epistemologi virker åpnende for å komme nærmere enkeltindividers 

selvforståelse, til tross for problemene ved å erfare andres erfaringer. Å være klar over 

problemer og begrensninger ved å tilegne seg en forståelse av disse, kan snus til konstruktiv 

selvrefleksjon i tilnærming til informantenes fortellinger. I arbeidet med avhandlingen var 

særlig nærhet til informantene en utfordring, både i vitenskapelig og etisk forstand. Tema for 

intervjuene nødvendiggjorde en god kontakt med informantene for å oppnå en nærhet til 

deres fortellinger og danne et godt utgangspunkt for fortolkning og analyse. Fog (2004) 

knytter kontakten mellom intervjuer og informant til graden av umiddelbarhet i samtalen. 

Jeg opplevde at umiddelbarheten kom til syne gjennom engasjement fra min side. I mange 

tilfeller opplevde jeg materialet der dette fungerte særlig godt som mer nyttig, og de påvirket 

også analysen i større grad enn andre intervju.22 På forhånd så jeg det som en særlig 

utfordring å skulle oppnå dette når temaene i større eller mindre grad dreiet seg om 

kjønnsdiskriminering utført av menn. I praksis viste dette seg å ikke være et stort problem. I 

mange tilfeller virket det som informantene hadde bearbeidet minnene om diskrimineringen 

på en slik måte at det ikke var problematisk å snakke om dem. Hvor alvorlig 

diskrimineringen hadde virket varierte også noe. I flere tilfeller virket det som om de som 

hadde opplevd den mest alvorlige diskrimineringen hadde lettest for å snakke om den. Jeg 

opplevde disse intervjuene som særlig fruktbare.  

 

                                                 
22 Under transkriberingen lot jeg meg også engasjere i fortellinger jeg ikke hadde oversett under intervjuene. 
Umiddelbarhet i intervjusituasjonen utelukker ikke en slik holdning til materialet i ettertid. 
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En annen årsak til at noen intervjuer skilte seg ut på denne måten kan være det Duneier 

(2001) kaller "face value". Med dette mener han at de informantene man kommuniserer best 

med, vil også være de man ligner mest på som person. Lik referansebakgrunn gjør 

kommunikasjonen enklere. I mange tilfeller opplevde jeg at det var de informantene som 

best klarte å forholde seg analytisk og vurderende til sine egne historier som også virket mest 

interessante under intervjuene. Jeg opplevde flere ganger at graden av personlig "kemi" i 

form av likefram kommunikasjon stemte overens med i hvilken grad intervjuene virket 

umiddelbart fruktbare. Lignende opplevelser beskrives også av Album (1996) som kaller 

slike informanter "gode informanter". I de tilfellene der kommunikasjonen var litt 

vanskeligere, krevde dette en økt grad av oppmerksomhet fra min side, både under 

intervjuene og i analyseprosessen. At "face value" spilte inn som en faktor i hvor min 

oppmerksomhet ble plassert, er allikevel ikke til å underslå. Graden av nærhet til 

informantenes fortellinger blir påvirket av disse faktorene. Dette viser hvordan også 

forskerens fortolkningsskjema ligger til grunn for avhandlingens analyse og resultat.  

 

Det trekkes i feministisk teori fram hvordan dagliglivets hendelser, det vanlige, bør danne 

grunnlaget for teoretisering over kvinners situasjon (Smith 1989). Disse erfaringene danner 

et verdifullt grunnlag for en forståelse av fenomen som påvirkes av personlige oppfatninger 

(Smith 1987).23 Fordi intervjuene i formen springer ut fra den daglige samtalen, vil denne 

formen for innsamling av empiri kunne være bedre egnet til å fange språket og innholdet i 

hverdagskunnskapen. Nettopp nærheten mellom forsker og informant gir en styrke til å 

bygge denne kunnskapen på fortolkninger av informantens selvforståelse 

 

Å komme nær inn på opplevelser av diskriminering kan føre til at informantene opplever at 

de "gir" av seg selv, uten at de får noe tilbake for intervjuene (Thagaard 2002:26 og Fog 

1996). Det var mitt inntrykk at flertallet av informantene opplevde at de ga noe, men at 

nettopp dette var noe av det positive ved intervjuet. Mange ytret takknemmelighet for at de 

fikk muligheten til at deres historie kunne bidra til å belyse et felt de ønsketoppmerksomhet 

rundt.  

 

                                                 
23 Smiths hensikt med en slik hverdagsorientert sosiologisk metode er å komme vekk fra de epistemologiske og 
teoretiske bindingene i sosiologien som hun mener er patriarkalske.  
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Kunnskap og erkjennelse gjennom intervju og analyse 
Fordi all kunnskap vil være preget av den som erkjenner kunnskapen, vil det være irrelevant 

å fremstille kunnskap som objektiv, men desto viktigere å redegjøre for metoder man bruker. 

Innenfor sosiologien har ønsket om å "fange" informantenes tolkningsskjema vært et ideal 

for å forstå og formidle hans eller hennes selvforståelse og rolle (Album 1996). 

Vitenskapelige metoder kan vanskelig ilegges en evne til å "fange" intensjon og mening og 

reprodusere den slik den "er" (Kvale 2006). Dette har særlig blitt problematisert innen 

fenomenologisk vitenskapsteori (Schutz 1967). Dette betyr derimot ikke at fortolkende 

kunnskap om andre ikke kan oppnås, men man vil ikke kunne gjenskape informantens 

selvforståelse. Analysen framstår heller som konstruksjon av mening (Kvale 2006), eller 

kanskje rettere konstruksjon av tolket mening. Nyskapning av begreper og modell i kapittel 4 

er dannet på grunnlag av min forståelse av materialet. Denne vil være preget av samspillet 

mellom informanten og meg som intervjuer slik det framstår for meg, under og etter at 

intervjuene er avsluttet.  

 

Under disse intervjuene var det derfor særlig viktig å opprettholde en åpenhet til også dette 

nye materialet slik at ikke fortolkningene skulle bli selvbekreftende. En slik holdning er en 

forutsetning for en mer empiribasert begrepsutvikling (Glaser og Strauss 1967, Kvale 

2006:139, samt ovenfor under 2.1 og 2.3.1). Intervju om sensitive tema og bruk av sitat 

stiller krav til intervju og gjengivelse. Informantene kunne, hvis de skulle kjenne seg igjen, 

oppleve seg feiltolket, misforstått eller brukt (Kvale 2006, Thagaard 2002, Fog 1996). En 

ensidig bruk av informantenes fortellinger som fremmedgjør dem i sin egen opplevelse av 

seg selv sto for meg som viktig å unngå, særlig ved en undersøkelse som for mange berørte 

vanskelige opplevelser. Dette ble forsøkt oppnådd gjennom informasjonsbrev i forkant av 

intervjuene å forberede informantene på hvilke tema jeg var ute etter å snakke om. 

Anonymisering er også en viktig forutsetning for å ikke gjøre skade på informantenes 

selvbilde. Informantene ble i forkant av intervjuene gitt bokstaver fra A - J etter en bestemt 

kodingsnøkkel. Kravet til konfidensialitet kan komme på kant med målet om å gi utfyllende 

beskrivelser av informantenes fortellinger (Thagaard 2002 og Kvale 2006). Dette kravet har 

enkelte steder lagt begrensninger på hvor utfyllende beskrivelsene har blitt i avhandlingen. 

Dette er gjort ut fra en avveining mellom informantens konfidensialitet og avhandlingens 

troverdighet.  
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Etter at de fleste av intervjuene var gjennomført, ble opptakene fra intervjuene gjennomgått, 

og store deler av det ble transkribert. De øvrige opptakene ble lyttet igjennom og ga 

grunnlaget for notater. Denne seleksjonen kan ses på som en del av selve analysen, fordi den 

var et utrykk for valg og prioriteringer i materialet. I denne prosessen ble alle informanter 

anonymisert, det samme ble alle stedsnavn, arbeidsplasser og personer som figurerte i 

intervjuene.  

 

Da jeg begynte analysearbeidet opplevde jeg et behov for å sorterte informantenes reaksjoner 

i på ulike nøkkelfelt gjennom en meningskategorisering (Kvale 2006:126ff). Jeg lagde derfor 

en beskrivende matrise hvor jeg la inn korte utsnitt fra intervjuene med informantenes egne 

karakteristikker og begrep (Thagaard 2000:155ff). Dette skjemaet danner grunnlaget for 

analysen i kapittel 4 om hvordan diskriminering oppleves. De ulike temaene ble for 

enkelthets skyld satt i en rekkefølge slik at de fulgte utviklingen av saken tidsmessig. Dette 

grepet viste seg å være mer styrende for tolkningsprosessen enn jeg hadde forestilt meg, og 

analysen fikk etter hvert et større og større preg av å være en analyse av en prosess.  

 

Disse skjemaene var utgangspunktet for den videre analysen av materialet. I denne 

tolkningsprosessen kom det fram nye mønstre og tendenser i materialet. Jeg var da over i en 

fase der jeg gjorde meningstolkning av informantenes beskrivelser som jeg satte inn i en 

"tolkende matrise" (Kvale 2006:133f). Disse erstattet informantenes beskrivelser i den 

beskrivende matrisen. På denne måten kom det tydelig fram nye tendenser i materialet, noe 

som gjorde det lettere å jobbe videre med. Skjemaet reflekterer problemer og tenkte 

løsninger gjennom ulike stadier av en prosess ovenfor Ombudet, og ga et godt bilde av 

intensjoner og planer for rettslig prosess. Samtidig vil slike matriser være forenklinger av 

informantenes kommuniserte virkelighet, og fortolkende matriser vil også være abstraksjoner 

av denne (Wadel 1990). De fortolkende matrisene dannet grunnlag for, men ble også utviklet 

under dette analysearbeidet, og er bærende for analysen i kapitlene 4, 5 og 6. Intervjuene i 

innsamlingsperiode to ble gjennomført etterat det mest grunnleggende av dette arbeidet var 

gjort, og dette påvirket både spørsmålene og tolkningen av disse intervjuene. 

 

Jeg har her drøftet sentrale metodiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger jeg har 

konfrontert og vurdert i løpet av arbeidet med avhandlingen. I neste kapittel vil jeg gå 

gjennom det rettslige grunnlaget for likestillingsretten og sette den likestillingsrettslige 

utviklingen inn i en bredere politisk og samfunnsmessig kontekst. 
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3. Likestillingsrett 
Jeg vil i dette kapitlet gi en framstilling av utviklingen på utvalgte deler av 

likestillingsrettsen. Først ser jeg på bakgrunnen for rettslig regulering som 

likestillingspolitisk virkemiddel (punkt 3.1). Deretter vil jeg ta for meg de grunnleggende 

rettsreglene i likestillingsloven, med særlig henblikk på de reglene som er relevante for 

arbeidslivet (punkt 3.2). Her vil jeg legge særlig vekt på utviklingen av rettreglene som 

berører graviditet, seksuell trakassering og erstatning. Under punkt 3.3 vil jeg gi en kort 

framstilling av erstatningsrett i Norge. Hvilken funksjon kan erstatning ha som økonomisk 

kompensasjon og ”privatbot”? Jeg ser særlig på erstatningsregelene i likestillingsretten, og 

rettutviklingen på dette feltet. Hensikten med framstillingene i dette kapitlet er å gi en 

rettslig referansebakgrunn som vil være relevant for analysen senere i avhandlingen. Dermed 

er dette ikke, og er heller ikke ment å være uttømmende fremstilling av likestillingsretten.24

 

3.1 Bakgrunn 

3.1.1 Likestillingslovens rettferdighetskrav 

Da den andre feministiske bevegelse oppsto på 1960-tallet var menn og kvinner formelt likestilt i 

Norge. De nye feministiske initiativ ble i stor grad båret fram av en erkjennelse av at formelle 

rettslige likheten på flere områder ikke hadde resultert i den reelle likheten de tilsynelatende 

skulle gi (Tenden 2002). Den rettslige reguleringen av arbeidslivet tok i mange tilfeller 

utgangspunkt i forutsetninger som passet for menns livsførsel, mens kvinner ble en 

”unntakskategori” (Dahl 1985a og Hellum 2002). Likestillingskravet slik det nå ble formulert 

hadde et dobbelt rettferdighetrdimensjon. Dette innebar både en rett til frihet fra og en rett til 

deltagelse, et krav om verdighet (Teigen 2004). 

 

Hernes beskriver "kvinnevennlighet" som det normative grunnbegrepet for denne 

utviklingen (Hernes 2004:290) Til grunn for "kvinnevennligheten" lå en 

virkelighetsoppfatning som eksplisitt så strukturelle forhold som arbeidstid og fordeling av 

husarbeid som hovedårsaken til at kvinner og menn ikke hadde samme 

"utfoldelsesmuligheter", som det heter i den første proposisjonen til loven (Ot. prp. nr. 33, 

                                                 
24 For en slik fremstilling henviser jeg til Holgersen 1984, Halvorsen 1985 a, b og 1988, samt Vigerust 1998. 
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1974/1975:1525). I bakgrunnskapittelet "Noen trekk av kvinnens stilling i Norge" i Ot. prp. 

33, legges det særlig vekt på tallfesting, utbredelse, og formen for kvinners deltagelse i 

arbeidslivet, lønnsforholdene der, samt forskjeller i graden av utdanning for kjønnene (Ot. 

prp. nr. 33:7ff). Kort nevnes også arbeidsfordelingen i hjemmet, samt hvilket bilde av 

kjønnsrollene som fremstilles og skapes i reklame. Fordi sosiale og økonomiske forhold 

legger premissene for kvinners utfoldelsesfrihet, ble det lagt vekt på å først og fremst 

forbedre disse forholdene (Hernes 2004:291, Holter 2002:79f, se for øvrig Dahl 1985 a og 

b).  

 

 Ønsket om en egen likestillingslov var en del av denne politiske og rettslige 

virkelighetsforståelsen av den sosiale og økonomiske arena som styrende for kvinners 

utfoldelsesmuligheter. Forslaget til likestillingslov i Ot. prp. nr. 33 ble sterkt kritisert av 

kvinnebevegelsen for ikke å ta tilstrekkelig hensyn til de kulturelle, sosiale og økonomiske 

forskjellene som legger premissene for kvinners livsløp (Dahl et. al. 1975). Dahl (et. al 1975) 

mente at proposisjonen ikke tok hensyn til disse forholdene. Dette gjaldt særlig fordi loven 

gjorde unntak for privatlivet. I forkant av at likestillingsloven ble vedtatt var det også uenighet 

om loven skulle være en særskilt kvinnediskrimineringslov, eller om den skulle være 

fullstendig kjønnsnøytral (Holgersen 1984). Gjennom åpningen for kjønnskvotering og det 

særlige kvinnehensynet i § 1, må det vedtatte forslaget kunne sies å være en slags mellomting 

mellom disse to ytterpunktene (Hernes 2004:293).  

 

Den deskriptive forståelsen av hindringene for likestilling fungerte ikke bare som 

utgangspunkt for loven, men også som dens legitimeringskilde: 

 
"Kvinner kommer gjennomgående dårligere ut enn menn på en rekke viktige områder. Dette gjelder utdanning, 

adgang til lønnet arbeid og til fritt å velge yrke, inntektsforhold og karrieremuligheter, arbeidsbelastning og tid 

til egen disposisjon. Det gjelder også muligheter til å delta aktivt på ulike områder av samfunnslivet og til å øve 

innflytelse på sin egen livssituasjon. En del undersøkelser tyder på at kvinners spesielle situasjon har negative 

helsemessige virkninger. Økt likestilling er derfor et rettferdskrav" (Ot. prp. 33:5, min uthevelse) 

 

I likestillingsloven kommer rettferdighetskravet om likestilling tydeligst fram i 

formålsparagrafen, likstl. § 1: 
" 

                                                 
25 Heretter Ot. prp. nr. 33 
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”Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling.  

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

 

Loven legger an en liberalfeministisk forståelse av likestilling og rettferdighet, med 

framhevelse av behovet for like muligheter (Fjørtoft 2002:27). I forarbeidene er det de 

deskriptive forholdene som legitimerer loven, mens moralske referanser utover stadfestelsen 

av "rettferdskravet" eller refleksjoner rundt dette er påfallende fraværende. Denne statlige 

tilnærmingen til likestilling i likestillingsloven er på mange måter teknokratisk og lite 

reflekterende i måten å tilnærme seg likestillingsfeltet. Den ser ut til å legge større vekt på et 

deltagelsesperspektiv, gjennom regulering av formelle hindre for likestilling, som gjerne 

framstår som mer tilgjengelige for endring (Teigen 2004 og Petersen 2002). Dette var 

derimot ikke i veien for at moralske vurderinger og referanser til universelle 

likhetsprinsipper ble gjort andre steder, og at slike forhold lå til grunn som et bærende 

element i feministiske perspektiver for øvrig (Dahl et. al 1975, Dahl 1985a, Holst 2002 og 

Fjørtoft 2002).  

 

Likestillingslovens rettferdighetskrav må, slik loven framstår i dag, ses i forbindelse med 

denne utviklingen, og kan leses i lys av den utvidede betydningen av menneskerettigheter 

(Henrichsen 1998). Striden om den videre utviklingen står i dag blant annet om på hvilken 

måte FNs kvinnekonvensjon skal inkorporeres i norsk rett. I 2005 ble denne lagt inn i 

likestillingsloven, noe som ikke gir den forrang i norsk rett, slik tilfellet er med 

konvensjonene som er inntatt i menneskerettighetsloven (Ot. prp. nr. 35 2004/200526 og 

Hellum 2004). I det siste tiåret har også kulturelle og religiøse kjønnsroller kommet i særlig 

fokus for likestillingsdebatten (Okin 2002).  

 

Likestillingsretorikk 

I innledningen til Odelstingsproposisjonen til endringene som ble gjort i loven i 2002 (Ot. 

prp. Nr. 77) slås det fast: 

 
"Både loven og ombudsordningen har vært viktige virkemidler for å oppnå økt likestilling mellom kvinner og 

menn i det norske samfunnet. […] Det har imidlertid skjedd en utvikling som stiller nye krav til innhold og 

utforming av loven, dersom den effektivt skal bidra til ytterligere likestilling mellom kvinner og menn. 

                                                 
26 Heretter Ot. prp. nr. 35 
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Hovedformålet med endringene er å få en mer fremtidsrettet likestillingslov som er egnet til å møte de 

utfordringer som samfunnsutviklingen stiller oss ovenfor." (Ot. prp. nr. 77:8, mine uthevinger) 

 

Forestillingen om "ytterligere likestilling" kan ses på som et uttrykk for det Skjeie og Teigen 

(2003) kaller "likestillingssnakkets […] reise-metafor". Innenfor en slik diskurs er alle 

likestillingspolitiske (og vil jeg legge til; rettslige) tiltak små skritt mot målet om likestilling.  

 

Skjeie og Teigen trekker på grunnlag av Hernes (1982 og 1987) fram en grunnleggende 

demokratisk rett til deltagelse som en del av rettferdighetsargumentet (Skjeie og Teigen 

2003:194f). Deltagelse i arbeidslivet kan sies å være en side ved dette, særlig med tanke på 

hvor viktig deltagelse her er for tilgang på andre samfunnsmessige velferdsordninger og goder 

(Teigen 2004, se for øvrig Midré 1995) 

 

3.1.2 Statsfeminisme 

 
"De offentlige myndigheter har et klart ansvar for å legge forholdene bedre til rette for en større reell likestilling 

mellom kvinner og menn." (Ot. prp. nr. 1 (1977/1978:527) 

 

I det statelige engasjementet for likestilling ble nye og mer omfattende sosialpolitiske tiltak 

tatt i bruk, og her spilte særlig staten en aktiv rolle gjennom reformer for utbygging av 

velferdstilbud som barnehager, eldreomsorg, og ulike støtteordninger (Hernes 2004 og 

Danielsen 2002). Mange av disse velferdsordningene ble opprettet og regulert gjennom 

lovgivning. Arbeiderpartiet var en særlig aktiv pådriver i dette arbeidet (Hagermann 

2004:278f). 

 

Hernes kaller disse statelige initiativene for likestilling for statsfeminisme (Hernes 1987 og 

2004). Denne oppsto i et samspill mellom både politisk vilje ”ovenfra” og engasjement 

”nedenfra” (Hernes 2004, Skjeie og Teigen 2003 og Holst 2002). Statsfeminismen åpnet for å 

ta i bruk det potensialet statsmakten hadde for å oppnå likestilling, og brøt således med 

                                                 
27 Heretter Ot. prp. nr. 1 
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etablerte feministiske maktforståelser der makt ble sett på som reproduksjon av herredømme 

(Skjeie og Teigen 2003:35).28

 

I en viss forstand kan loven ses på, slik den framsettes i Ot. prp. nr. 33, anses som et kodifisert 

feministisk arbeidsverktøy. Dette bildet kan med hell modifiseres; Loven ble ikke til uten at 

motstridende interesser satte sitt preg på den. Arbeiderbevegelsen og Den norske kirke29 

hadde særlige interesser i avgrensninger av lovens virkeområde (Skjeie 1982 og Ot. prp. nr. 

1).  

 

I velferdspolitisk og feministisk arbeid spilte lovgivningen en særlig aktiv rolle som verktøy 

for politisk endring (Hernes 2004, Smart 1989 og Nader 2002). Særlig reformeringen av et 

allerede eksisterende lovverk, men også øvrig lovarbeid og rettslig retorikk la føringer på den 

feministiske diskurs (Smart 1989, Bringham 1987). Både den politiske påvirkningen ovenfra 

og de politiske kravene nedenfra må kunne betegnes som uttrykk for en rettsoptimistisk og 

instrumentalistisk tilnærming til retten (jmf. Sarat og Kearns 1993b og Nader 2002:186). 

Hvilke konsekvenser en slik formalisering av moralsk begrunnede likestillingskrav kan ha for 

kvinner som henvender seg til Likestillingsombudet etter diskriminering i arbeidsforhold vil 

være et gjennomgangstema i denne avhandlingen. 

 

3.2 Likestillingsloven 

Bak vedtagelsen av likestillingsloven og den tilsynelatende konsensus som rådet om behovet 

for økt grad av likestilling, lå det som antydet allikevel ulike ideologiske grunnlag for 

likestilling. Avgrensningen mot grensen mellom den offentlige og den private sfære, som er 

et sentralt teoretisk skille i feministisk teori, ble opplevd som særlig vanskelig av regjeringen 

(Skjeie og Teigen 2003:47). Dette ble løst ved at loven ikke håndheves av 

håndhevelsesorganene på forhold innen familien og rent personlige forhold, og at indre 

forhold i trossamfunn er unntatt lovens virkeområde (likestl. § 2). På flere sentrale felt 

utenfor arbeidslivet får loven dermed en viss symbolsk betydning. Dette er med på å bygge 
                                                 
28 Et slikt "samarbeid" kan framstå som en "annektering" av likestillingskrav som i utgangspunktet også har en 
brodd mot staten og dens maktutøvelse (Ibid:13). På denne måten kan feminismen stå i fare for å inkluderes og 
ufarliggjøres (jf. Mathiesen 1982). 
29 Arbeidsgruppen for likestillingsloven ville unnta trossamfunn fra lovens virkeområde, med unntak av Den 
norske kirke. I høringsrunden uttaler Agder Bispestol i den forbindelse: " Den norske kirke må i den kommende 
lov om likestilling anerkjennes og beskrives som et virkelig trossamfunn. Noe annet er en umulighet for denne 
kirke å godta." (Ot. prp. nr. 1:24).  
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opp under et bilde av likestillingsloven som en lov som først og fremst er anvendelig for 

parter i arbeidslivet.  

 

3.2.1 Forskjellsbehandling  

I likestillingslovens formålsparagraf heter det at loven skal fremme likestilling mellom 

kjønnene, med særlig sikte på å bedre kvinnenes stilling30 (jmf. likestl § 1). Forbudet mot 

forskjellsbehandling må tolkes i lys av dette (Holgersen 1984:21). Generalklausulen i likestl. 

§ 3 forbyr forskjellebehandling av kvinner og menn.31 Forbudet gjelder alle handlinger, noe 

som også vil kunne innebefatte unnlatelser av handlinger (Ot. prp. nr. 77:27 og Holgersen 

1984:34). Likestillingsloven følger to normative føringer samtidig; i tillegg til at 

diskriminering er forbudt er det også en positiv aktivitetsplikt til å jobbe for likestilling, både 

for staten og private bedrifter (Skjeie og Teigen 2003:21).  

 

I § 3 gjøres viktige presiseringer av "forskjellsbehandling" som hhv. direkte og indirekte 

forskjellsbehandling.32 Direkte forskjellsbehandling er den handling som stiller kvinner og 

menn ulikt fordi de er av ulikt kjønn. Vurderingen her vil gå på intensjonen med handlingen 

hos den som utførte den (Holgersen 1984:38ff)33. Med indirekte diskriminering menes 

"enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles 

dårligere enn det annet".  

 

Før endringen av loven i 2002 hadde forskjellsbehandling av f. eks. gravide, som jeg vil 

komme nærmere tilbake til senere i avhandlingen, gjennom praksis blitt tolket som indirekte 

diskriminering. Denne beskyttelsen ble svekket av urimelighetskriteriet (Ot. prp. 77:29f og 

35-38). For å gi et absolutt forbud mot all forskjellsbehandling av gravide ble diskriminering 

på grunn av fødsel eller permisjon spesielt markert som direkte diskriminering i lovens nye § 

                                                 
30 I Ot. prp. nr. 33 defineres stilling som "[…] rettsstilling i vid forstand. Det kan dreie seg om ulik adgang til 
visse goder, f .eks. dersom bare mannlige forsørgere fikk tildelt 5-roms leiligheter av et boligbyggelag, eller at 
kvinner ikke ble servert ½ liter øl på restaurant." 
31 I perioden 2003-2005 ble likestl. § 3 brukt som primært lovgrunnlag i til sammen 235 saker behandlet av 
Likestillingsombudet.. 
32 Benevnelsene "direkte" og "indirekte" forskjellsbehandling ble tatt inn i loven i 2002, men hovedskillene 
mellom dem lå i loven fra tidligere. Hovedargumentet for innføringen av en slik terminologi var at begrepene 
brukes i EUs likestillingsdirektiv som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen (Ot. prp. nr. 77:35) 
33 Den indirekte forskjellsbehandlingen er en utvidelse av det vernet som ble gitt av den nå opphevede § 3, 2. 
ledd, 2. punkt.. Det er denne Holgersen referer til her.  
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3, 2. ledd, punkt 2. I tillegg ble urimelighetsvurderingen gjort om til en noe strengere 

sakelighetsvurdering i den nye § 3, 4. ledd.  

 

Som jeg var inne på ovenfor under punkt 3.1.2, har likestillingstiltak som regulerer 

arbeidslivet sin bakgrunn i at arbeid for økonomisk uavhengighet har vært en sentral  

arbeidsmetode for å oppnå likestilling (Skjeie og Teigen 2003:45ff).34

Likestillingsloven § 4 tar for seg endringer i arbeidsforhold, som ansettelse, forfremmelse, 

oppsigelse og permisjon35, og etter likestl. § 5 skal det gis lik lønn for arbeid av lik verdi 

innen samme virksomhet.36 Likelønnsparagrafen har vært vanskelig å bruke og har vist seg 

uegnet til å effektivt redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn (Halvorsen 1988). 

 

Hovedregelen i likestl. § 4 er at det ikke skal gjøres forskjell på kvinner og menn på grunn 

av kjønn (§ 4, 2. ledd). I Halvorsens undersøkelse av Ombudets praksis var det denne 

paragrafen det ble klaget mest etter. 37  Saker som ligger til behandling hos Ombudets vil bli 

rettslig vurdert ut fra likestillingslovens kriterier. I disse vurderingene vil de dokumenterbare 

fakta ligge til grunn. I ansettelsessaker er det tre moment som anses som relevante i 

Likestillingsombudets sammenligningsvurdering av søkerne. De to første, søkernes 

utdanning og erfaring, er de lettest målbare og blir dermed oftest lagt til grunn for 

lovlighetsvurderingen (Teigen 1999:108). Utdanning kan måles i karakterer, erfaring i 

skussmål, og de begge i relevans og lengde. I tillegg kan arbeidsgiver vurdere søkerens 

personlig egnethet til jobben, i tillegg til det som ofte kalles et "helhetsinntrykk". Dette siste 

momentet har en meget skjønnspreget karakter og er derfor egnet til å skjule 

kjønnsdiskriminerende vurderinger, også der slike vurderinger er gjort ubevisst. I saker som 

gjelder arbeidslivet vil likestillingslovens regler ved konflikt kunne gripe inn i arbeidsgivers 
                                                 
34 Også utøvende organene var knyttet opp mot arbeidslivet; både Likelønnsrådet (1959-72), Likestillingsrådet 
(1972-97) og Klagenemnda for likestilling (1979-2006) hadde alle representanter for arbeidslivets 
organisasjoner (Op. cit:46). 
35 I perioden 2003 - 2005 ble likestl. § 4 brukt som primært lovgrunnlag i til sammen 128 saker behandlet av 
Likestillingsombudet.. 
36 I perioden 2003 - 2005 ble likestl. § 5 brukt som primært lovgrunnlag i til sammen 19 saker behandlet av 
Likestillingsombudet. Se for øvrig Halvorsen 1988 for nærmere om likelønnsreglen. 
37 Hvilke forhold som kan ligge til grunn for dette diskuterer Halvorsen ikke. Som jeg kommenterte i kapittel 2 
var Ombudets praksis i kategoriseringen av saker noe vilkårlig. Det er ikke å se bort ifra at dette kan gjelde en 
del av de sakene Halvorsen tok for seg, da bare 27 av 111 saker som av ombudet ble kategorisert under denne 
bestemmelsen "kunne sies å passe til den situasjonen som beskrives i § 4, 2. ledd." (Halvorsen 1985a:198). Det 
kan også tenkes at mange saker kategoriseres under § 4, 2. ledd fordi bestemmelsen er forholdsvis vid. I det 
arkivsystemet som var i bruk i perioden 2002 - 2005 ble også alle saker som kom inn til Ombudet kategorisert 
under en paragraf, uavhengig om det ble konstatert handling i strid med bestemmelsen eller ikke. Flertallet av 
disse sakene ble heller ikke realitetsbehandlet. Noe lignende ser også ut til å fremkomme av Halvorsens 
undersøkelse. 
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styringsrett (Halvorsen 1985a:183f). dokumentene jeg leste i Likestillingsombudets arkiv var 

dette et gjennomgående argument fra arbeidsgiverne. I slike tilfeller vil rettsanvendelsen ofte 

bestå i en rettighetsavveining der likestillingen avgrenses mot denne styringsretten.  

 

Som det framgår av det overstående er vilkårene i de sentrale reglene i likestillingsloven 

knyttet til objektive faktorer, og begrenses av kryssende hensyn som arbeidsgivers 

styringsrett. Flere av de nyere reglene fra endringen av likestillingsloven i 2002 og 2005 går 

langt i å anerkjenne den enkeltes opplevelse av forskjellsbehandlingen som rettslig vilkår. 

Dette gjelder særlig likestl. § 8a38 om diskriminering på grunnlag av kjønn seksuell 

trakassering og oppreisningen i 17,1. ledd. Dette er en anerkjennelse av et kvinnepolitisk 

krav om en slik løsning på et område som har vist seg vanskelig å lovregulere (MacKinnon 

1979 og Tenden 2002). Subjektive opplevelser er problematiske som rettslig vilkår nettopp 

fordi de er subjektive og er et resultat av andres fortolkningsskjema for handling som det vil 

kunne være vanskelig å forutse for andre. En slik anerkjennelse løper risikoen av å gå på 

bekostning av motpartens rettssikkerhet (Tenden 2002) Samtidig vil fraværet av en 

anerkjennelse gjør et ikke ubetydelig antall kvinner rettsløse. Den nye likestl. § 8a forsøker å 

løse dette ved å innføre en særskilt "kvinnenorm" for bruk i vurderingen av hva som rammes 

av bestemmelsen og hva som vil falle utenfor. Denne gis innhold ved å vise til "den 

alminnelige fornuftige kvinne" (Ot. prp. nr. 77:105). Gjennom en slik forutsetning av 

kvinners oppfatninger av akseptabelt er problematisk fordi den forutsetter hva som er 

"kvinnelig", og legger dette til grunn for en vurdering opp mot individers opplevelse av 

virkeligheten. Den rettslige anerkjennelsen av den subjektive opplevelsen er følgelig ikke 

endelig, men åpner nye problematiske og uavklarte rettsspørsmål (Andreassen 1997 og 

Tenden 2002) 

 

Når det gjelder erstatningsregelen i likestl. § 17, 1. ledd åpner denne for den subjektive 

opplevelsen gjennom innrømmelse av oppreisning for ikke-økonomisk tap basert på en 

rimelighetsvurdering (Ot prp. nr. 77). Dette vil jeg komme tilbake til i 3.3. 39

                                                 
38 Likestl.  8a fikk i 2005 en ny bestemmelse mot trakassering på grunnlag av kjønn. I perioden 2003 - 2005 ble 
likestl. § 8a brukt som primært lovgrunnlag i 10 saker behandlet av Likestillingsombudet. Ombudet. Når det 
gjelder seksuell trakassering håndhever Likestillingsombudet kun vernebestemmelsen om arbeidsgivers 
forebyggende ansvar, og ikke forbudsbestemmelsen. 
39 I tillegg kan her nevnes styrkingen av vernet av gravide i arbeidsforhold, den nye § 1a om arbeidsgivers plikt 
til å arbeide for likestilling, og plikten til å redegjøre for likestilling mellom kjønnene i årsberetning. Samtidig 
gjøres det en presisering av at det ikke behøver å foreligge konkret sammenligningsperson for arbeidstagere 
ved sammenlignende lønnsvurdering (§ 5), en samling og utvidelse av reglene om delt bevisbyrde i § 16. 
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Samlet sett må det utvidede vernet som følger av at forskjellsbehandling på grunn av 

graviditet skal regnes som direkte diskriminering, vernet mot seksuell trakassering og 

oppreisningsadgangen i § 17, 1. ledd regnes som noen av tyngdepunktene i endringene av 

likestillingsloven. Disse bestemmelsene rammer en rekke handlinger ut fra hvordan 

handlingen fremstår, uten en intensjonal vurdering. I vurderinger etter §§ 8a og 17. 1. ledd 

går dette vernet særlig langt gjennom anerkjennelsen av den subjektive opplevelsen av 

diskriminering. 

 

3.2.2 Ombudet 
Frem til 1. januar 2006 ble likestillingsloven håndhevet av Likestillingsombudet og 

Klagenemnda for likestilling (jmf. den nå opphevede likestl. § 9). I dag håndheves loven av 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemda 

(diskrimineringsombudsloven40 §§ 1 og 3 og Ot. prp. nr. 34 2004/200541). 

Likestillingsombudets42  håndhevelses- og rådgivningsvirksomhet vil være et sentralt tema i 

denne avhandlingen. Jeg vil derfor gi en kort fremstilling av Ombudets oppgaver og det 

rettslige grunnlaget for hennes virksomhet i den utstrekning det er relevant for den senere 

analysen. I den grad noe annet ikke framgår av teksten vil håndhevingsreglene også gjelde 

for LDO. 

 

Likestillingsombudet oppnevnes av Kongen, og har som sin primære oppgave å føre tilsyn at 

reglene i likestillingsloven overholdes, jmf. den nå opphevde § 11, jmf. 

diskrimineringsombudsloven § 1. Håndhevelsesparagrafen gir Ombudet både oppgaven å 

behandle innkomne saker, men også å gripe gjennom eget tiltak "søke å virke til" at lovens 

                                                 
40 Lov om Likestillings. og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda 

(diskrimineringsombudsloven) LOV 2005-06-03-44 

 
41 Heretter Ot. prp. nr. 34. 
42 Når Likestillingsombudet her omtales i presens, kan det gi inntrykk av at ombudet fremdeles eksisterer. Det 

gjøres fordi denne avhandlingen tar for seg endringer i likestillingsloven fra 2002 og 2005. Den delen av 

avhandlingen som omhandler ombudet vil derfor ta for seg Likestillingsombudet slik det fungerte før 

omleggingen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 
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bestemmelser følges (jmf. den nå opphevede § 11, samt den nå opphevede forskriftens43 § 1, 

Ot. prp, 34:14, se diskrimineringsombudsloven § 1).  

 

Man kan si at Ombudet gjennom tilsynsplikten viser et "janusansikt": En kollektiv aktiv 

pådriverrolle, og en passiv individuell saksbehandlerrolle. Ombudet gjør det aktive arbeidet 

med et forholdsvis bredt spekter av virkemidler, både i en pådriverrolle gjennom media og 

fagartikler 44, og som høringsinstans45 (Ot. prp. nr.34).  

 

Ombudets passive side -  Saksbehandling 

Sentralt i Ombudets arbeid er også den "passive" behandlingen av enkeltsaker, enten 

gjennom klage eller veiledning. Som jeg vil vise her har saksbehandlingens faser ulike 

grader av passivitet. I kapittel 6 vil jeg undersøke hvordan dette oppleves av informantene, 

og hvordan dette kan ha betydning for møtet mellom kvinner som har opplevd 

diskriminering og Likestillingsombudet. 

 

Ombudets virksomhet styres av "hensynet til likestilling mellom kjønnene"46 (jmf. § 11). 

Etter forskriftens § 4, 1. ledd, 2. punkt. kan Ombudet henlegge en sak hvis ikke 

"likestillingshensyn" tilsier at den skal forfølges. Likestillingsombudets håndheving følger 

dermed et dobbelt sett med hensyn; ikke skal det bare løse enkeltkonflikter, men også 

gjennom sin virksomhet virke holdningsskapende (Halvorsen 1985a:192).  

  

Likestillingsombudet tar ikke avgjørelser eller gjør vedtak på samme måte som Nemnda som 

fatter vedtak.  
 

                                                 
43 Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling. FOR-
1979-03-15-2F 
44 Likestillingsombudet hadde i perioden 2002 - 2005 til sammen 28 innlegg i aviser og tidsskrift, noe som gir 
et gjennomsnitt på 7 i året http://www.likestillingsombudet.no/artikler/ [lesedato: 3. mars 2007].  
45 Likestillingsombudet leverte i perioden 2002 - 2005 til sammen 76 høringsuttalelser, noe som gir et 
gjennomsnitt på 19 pr. år (Ot prp. nr. 34). 
46 Holgersen ser ikke nødvendigheten av denne tilføyelsen, da lovens formål er nettopp å fremme likestilling 
mellom kjønnene, og at dette dermed vil være drivkraften bak håndhevingen (Holgersen 1984:160). Se for 
øvrig under 3.2.4. 
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"[…]under henvisning til at det her dreier seg om skjønnsmessige lovregler som representerer lovregulering av 

et nytt område […] forutsettes [det] at håndhevingen i størst mulig grad skjer ved hjelp av Ombudets 

forhandlinger" (Ot. prp. nr. 1:16) 47

 

Ombudets uttalelser er ikke vedtak i forvaltningslovens (fvl.)48 forstand49, og Ombudet har 

ingen sanksjonsmyndighet, og har heller ikke rett til å vedta at f. eks. en ansettelsesprosess 

skal vente på Ombudets behandling, som for øvrig kan være ganske omfattende, både i 

dokumentomfang og i tid. Ombudets primære oppgave er å gi uttalelser om hva hun mener 

er gjeldende rett, og på grunnlag av disse forsøke å forhandle fram løsninger der loven har 

blitt brutt (Holgersen 1984:158ff). Disse uttalelsene kan for brukerne lett kan framstå som 

vedtak, og det var blant mine informanter til dels uklare oppfatninger om hvilken myndighet 

ombudet hadde.  

 

Som forvaltningsorgan er Likestillingsombudet underlagt forvaltningslovens regler om 

saksbehandling (jmf. Ot. prp. nr. 77:107). Gjennom sin virksomhet er Ombudet dermed 

underlagt det kontradiktoriske prinsipp (jmf. Boe 1993). Dette innebærer at partene skal gis 

anledning til å uttale seg og kommentere den andre partens uttalelser. Fordi 

saksbehandlingstiden er forholdsvis lang vil dette i praksis kunne ha uheldige konsekvenser 

som at arbeidsgiveren gjerne ansetter en annen, eller at klageren slutter og finner seg annen 

jobb før saken er behandlet ferdig. 50  

 

Ombudets uttalelser i enkeltsaker har en dobbel funksjon; de skal bidra til en løsning i tråd 

med likestillingsloven i enkeltsaker, men disse avgjørelsene skal også bidra til en forbedring 

av kvinners stilling generelt, jmf. likestl. § 1. Ombudets rolle som passiv og aktiv kan skifte i 

løpet av en og samme prosess. I saksbehandlingen endrer Ombudet delvis karakter fra aktiv 

til passiv; fra mer frittstående pådriver til saksbehandler og lovanvender. Flere av 

informantene til denne avhandlingen opplevde Ombudet som svært engasjerte når en sak 

kommer inn, og noen av informantene ble sterkt oppfordret til å gå videre med sine saker, til 

                                                 
47 Sitatet kan leses som et uttrykk for den forsiktighet som ble utvist ved innføringen av likestillingsloven. 
48 Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven), lov 2. oktober, 1967 
49 Reglene for vedtak finnes i forvaltningslovens kapittel V. og stiller særlige regler til form og innhold. 
50 Flere av informantene til denne avhandlingen som klaget på saker da de var 3 måneder ut i svangerskapet 
fikk ikke saken avsluttet hos Ombudet før barnet var opp mot et halvt år gammelt 
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Ombudet, Klagenemnda for likestilling eller til domstolen, for å skape presedens.51 Ombudet 

oppfordrer også til å klage inn saker eller bringe dem videre til andre instanser hun mener er 

mer passende for saken som et likestillingsvirkemiddel. Her opprettholder hun tilsynelatende 

rollen som pådriver for likestilling. Som jeg vil komme tilbake til nedenfor i kapittel 6, 

opplever flere informanter denne doble rollen som en problematisk transformasjon fra en 

støttespiller til et "postkontor" som partene sender uttalelser og kommentarer til.  

 

Verken det tidligere Likestillingsombudet eller det nye Likestillings- og 

diskrimineringsombudet har en rettshjelpsfunksjon. I forskriftens § 12 gis 

Likestillingsombudet en plikt til å veilede om hvor man kan få slik hjelp. Spørsmålet om 

Ombudet skal få en direkte veiledningsplikt for domstolen drøftes i Ot. prp. nr. 34, uten at 

ordningen endres. Departementet legger vekt på at Ombudet selv er et håndhevingsorgan, og 

at veiledningsplikten vil dekke deler av rettshjelpsbehovet (Ot. prp. nr. 34:92). 

3.3 Erstatning 

Jeg vil her se på ulike modeller for erstatningsregler og hvilke funksjoner disse kan ha. Dette 

vil jeg gjøre ved å gi en kort bakgrunn på ulike sider av erstatningsretten slik den framstår i 

norsk rett. Jeg vil sette dette i sammenheng med de rettslige sidene ved objektivt ansvar slik 

det framstår i likestl. § 17, 1. ledd.  

 

Lovgivning på erstatningsområdet har en mer dominerende rolle som rettskilde nå enn 

tidligere (Lødrup 2006:21). De mest sentrale erstatningsreglene er samlet i 

skadeerstatningsloven52, samt ulike andre særlover (Nygaard 1998). Likestillingslovens 

erstatningsregel er en av disse. 

3.3.1 Erstatningsrettens grunnprinsipper 

De sentrale temaene som behandles i erstatningsretten er vilkårene for erstatning og 

utmålingen av den eventuelle erstatningen i erstatningsspørsmål som ikke er regulert av 

kontrakt (Lødrup 2006:13). Norsk erstatningsrett er forholdsvis skjønnsmessig i sin 

utforming, og er i stor grad utviklet gjennom rettspraksis. En forutsetning for at det skal 

                                                 
51 Det er en viss uenighet om hvorvidt Ombudets avgjørelser vil være presedensskapende, slik Halvorsen 
(1985a:193) synes å hevde, men man kan legge til grunn at Klagenemnda for likestilling vil ha en slik funksjon 
(Sundøy 2006:6).  
52 Lov om skadeerstatning, lov 13. juni 1969, nr. 26 
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kunne foreligge erstatningsplikt, er at det foreligger et erstatningsgrunnlag for 

erstatningsansvaret (Lødrup 2006:17). I tidlig germansk og romersk rett var 

erstatningsansvaret bygget på årsaksprinsippet. Erstatningsansvaret ble pådratt husbonden 

for den skade man selv og medlemmer av husstanden måtte forvolde, uten krav til utvist 

egen skyld (Nygaard 1998). Denne erstatningen bar preg av å være en bot, og fungerte 

istedenfor, og tjente til å unngå, utøvelse av privat hevn. Gjennom denne botsfunksjonen fikk 

erstatningen således et klart tilsnitt av straff (Nygaard 1998 og Lødrup 2005:33). I romersk 

rett utviklet det seg en erstatningsplikt med et eksplisitt skyldkrav, på latin "culpa" (Nygaard 

1998). Denne erstatningen hadde bare til hensikt å erstatte det faktiske økonomiske tap som 

skaden hadde forvoldet, og hadde også en viss straffende funksjon (Lødrup 2005:33). 

Straffeansvaret ble i økende grad overtatt av staten (Ibid, samt Anners 1988:65f og 72f). 

Med liberalismens gjennombrudd på 1800-tallet ble erstatningsansvar på grunnlag av 

uforsettlig skyld (culpa-regelen) mer vanlig, og ble raskt enerådende i Europa (Lødrup 2005. 

og Nygaard 1998).  

 

Ved vurdering av erstatningsgrunnlaget ved slik ”culpa”-erstatning foretas en vurdering av 

hvorvidt man kunne forvente at skadevolderen burde handlet på en annen måte. Her 

sammenligner man gjerne med en "forsiktig og lojal borger på vedkommende livsområde" 

(Nygaard 1998). Dermed er slikt erstatningsansvar bygget på subjektiv skyld (Lødrup 

2006:35). Gjennom en slik "burde"-vurdering ligger det i en forstand etikkpregede 

vurderinger til grunn for erstatningsretten, og det er en viss sammenheng mellom 

erstatningsretten og strafferetten. Sammenhengen er derimot ikke konsekvent; også etisk 

uklanderverdige handlinger kan omfattes av culpa-ansvar (Lødrup 2005:34 og 2006:18). Et 

sentralt vurderingstema foruten erstatningsgrunnlaget, er hvorvidt det forelå tilregnelighet 

hos den skyldige og hvorvidt det foreliger tilstrekkelig grad av årsakssammenheng mellom 

skadehandlingen og skaden. Uten en slik sammenheng mellom handlingen man er skyldig i å 

ha begått og skaden man begjærer erstatning for vil det heller ikke foreligge 

erstatningsansvar. 

 

3.3.2 Erstatningsmodellen i likestillingsloven før 2002 
I det opprinnelige utkastet til likestillingsloven i Ot. prp. 33, og slik loven ble vedtatt i 1978, 

var erstatningsansvaret tatt inn i likestl. § 16. Den lød da slik: 
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"Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne lovs bestemmelser er skadevolder 

erstatningspliktig etter alminnelige regler. 
Retten kan lempe ansvaret etter første ledd hvis det vil virke urimelig tyngende eller andre hensyn 

taler for det." 

 

Hensikten med bestemmelsen var  å "…beskytte…" den enkelte mot følgene av lovbrudd (Ot. 

prp. nr. 33:69). Hvorvidt den "beskyttelsen" er av en allmennpreventiv, og ikke bare 

individualpreventiv art er noe vanskelig å lese direkte ut av forarbeidene. Departementet 

presiserer at å ta erstatningsplikten inn i loven var ment som en klargjøring av at 

likestillingsloven ville gi et alminnelig erstatningsrettslig vern, med de samme kravene til 

erstatningsansvar. Krav om erstatning skulle, som andre erstatningskrav, føres for 

domstolene, selv om det i enkelte høringsuttalelser ble uttrykt ønske om at Ombudet og 

Nemnda skulle kunne behandle slike saker. 

 

Hovedvilkåret i erstatningsregelen i likestilingsloven var, og er, at det foreligger et brudd på 

loven. Erstatningsansvaret bygget på ansvarsgrunnlaget; etter likestillingsloven før 

endringene i 2002 måtte det foreligge subjektiv skyld i handlingen. Dernest må det påvises 

årsakssammenheng mellom handlingen/unnlatelsen (forskjellsbehandlingen) og 

konsekvensen av den. I slike tilfeller må man bevise at man f. eks. skulle ha fått jobben hvis 

loven hadde blitt fulgt. Målestokken for skyldkravet ble, som innenfor den alminnelige 

erstatningsretten, lagt på den ”forsiktige og lojal[e] borger på vedkommende livsområde” 

(Ot. prp. 33:Op.cit, Nygaard 1998).53 Erstatningen innebefattet før 2002 kun økonomisk tap 

(Ot. prp. 77:99, Ot. prp. 33:69). I de rettssakene der det ble reist erstatningskrav etter den 

gamle ordlyden i likestl. § 17 ble det påvist brudd på likestillingsloven, men allikevel ikke 

idømt erstatningsansvar (Ot. prp. nr. 77:10054). Domstolene kom i disse tilfellene til at det 

ikke forelå utvist subjektiv skyld. Erstatningsparagrafen viste seg derfor lite effektiv, og det 

er på denne bakgrunn § 17, 1. ledd ble endret i 2002 (Ibid). 

 

3.3.3 Om objektivt ansvar i norsk rett 

Med objektivt erstatningsansvar menes her erstatningsansvar utenfor kontrakt uten krav til 

utvist egen skyld (subjektiv skyld). I Norge hadde det objektive ansvaret "husbondsansvaret" 
                                                 
53 Dette er en parallell til "den alminnelig fornuftige kvinne" i vurderingene av seksuell trakassering, se 
ovenfor. 
54 Med referanse til dommer inntatt i NAD 1987 s. 255; NAD 1987 s. 436, og NAD 1987 s. 545). 

 37



i Christian V´s Norske Lov 3-21-2. en lignende form som i germansk rett nevnt ovenfor 

under punkt 3.1.1. Her hadde erstatningen en delvis straffende, delvis kompenserende 

hensikt. Rettsutviklingen i Norge fulgte de samme linjer som i europeisk rett, med subjektiv 

skyld som det primære erstatningsgrunnlaget (Nygaard 1998). En omfattende utvikling av 

objektivt ansvar kom som løsning på nye erstatningsrettslige spørsmål som oppsto i 

kjølvannet av den industrielle revolusjon, da det ble tatt i bruk nye og farlige redskaper som 

kunne gjøre stor skade, uten at noen hadde utøvet subjektiv skyld55 (Nygaard 1998:468, 

Lødrup 2005:117 og 2006:71). I tilfeller hvor det skjedde stor skade som følge av ulykker 

ved slike industrielle innretninger, ble spørsmålet om hvem som var nærmest til å dekke tap 

som følge av slike skader aktualisert. Objektivt ansvar ble derfor lenge knyttet til ansvaret 

for "farlig bedrift", og rammer i første omgang virksomheter og ikke handlinger (Lødrup 

2006:72f). Det objektive ansvaret ble først eksplisitt lagt til grunn i "Vannledningsdommen" 

(Rt. 1905 s. 715). Høyesterett fant da at reelle hensyn talte for at de som mer eller mindre 

tilfeldig ble rammet av farlig redskap ikke var den nærmeste til å bære ansvaret for slike 

ulykker. I dag er det sentrale vurderingstemaet om skaden er et resultat av en stadig, typisk 

og ekstraordinær risiko ved virksomheten eller innretningen (Lødrup 2006). Som for annen 

ulovfestet erstatning er det primært økonomisk skade som gis på objektivt grunnlag.  

 

Som innen den generelle erstatningsretten er rettspraksis det sentrale hjemmelsgrunnlaget for 

objektivt erstatningsansvar, men også her er hjemmelsgrunnlaget til dels lovfestet , som 

skadeerstatningsloven § 1-5. Slik lovgivning kan sies å være et uttrykk for lovgivers særlige 

ønske om å gi enkeltgrupper det særlig vernet en objektiv erstatningsregel ville kunne gi 

(Lødrup 2006:59). Likestillingslovens objektive erstatningsansvar føyer seg inn som ett av 

disse.  

 

3.3.4 Likestillingslovens `nye giv´ - Innføring av objektivt ansvar i 

likestillingsloven § 17, 1. ledd 

 

"Man har også merket seg at flere høringsinstanser, herunder Likestillingsombudet, trakk fram i sin 

høringsuttalelse at dette forslaget var det viktigste av alle endringsforslagene. Likestillingsombudet påpekte i 

                                                 
55 F. eks dampskip som gjorde skade ved bølgeslag i Rt. 1874 s. 145, eller en sprengstoffabrikk som 
eksploderte i "Lysakerdommen" i Rt. 1875 s. 330 
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sin høringsuttalelse at en regel om objektivt erstatningsansvar vil kunne gi likestillingsloven "ny giv"." (Ot prp. 

nr 35:103) 

 

Hva er nytt? 

Endringen av § 17 i 2002 innebærer at det ved brudd på lovens regler i arbeidsforhold56 i 

dag eksisterer et objektivt ansvar for arbeidsgiver med henblikk på erstatning for brudd på 

likestillingsloven. Etter presiseringen av likestl. § 17 og utvidelsen til også å gjelde 

diskriminering på grunnlag av kjønn og seksuell trakassering i 2005, ser den i dag slik ut: 
 

"Arbeidssøker eller arbeidstaker som er blitt behandlet i strid med bestemmelser i denne loven av 

arbeidsgiveren eller noen som handler på vegne av denne, kan kreve erstatning og oppreisning uten hensyn til 

arbeidsgivers skyld. Erstatningen fastsettes til det beløp som under hensyn til det økonomiske tap, 

arbeidsgiverens og arbeidstakerens eller arbeidssøkerens forhold og omstendigheter for øvrig er rimelig. 

Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og 

omstendighetene for øvrig.  

       For øvrig gjelder de alminnelige regler om skadeserstatning ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av 

denne lovs bestemmelser." 
 

 

Hvem erstatningskravet kan rettes mot er endret; mens det tidligere var "skadevolder" som 

kunne pådra seg erstatningsansvar, er det nå arbeidsgiveren som blir ansvarlig for handlinger 

begått av denne selv, eller "noen som handler på vegne av denne", likestl. § 17, 1. ledd, 1. 

punkt. Erstatningssaker skal etter den nye erstatningsregelen fremdeles behandles av 

domstolene. Etter normal saksgang i likestillingssaker vil dette bety at saker i de langt fleste 

tilfeller har vært gjennom behandling ved Likestillingsombudet, før det kommer til en 

behandling av erstatningsspørsmålet. På denne måten holdes Likestillingsombudet utenfor 

en hver erstatningsvurdering i domstolene. I flere av sakene jeg leste i arkivet ved Ombudet 

la jeg derimot merke til at Ombudet ofte avsluttet en uttalelse der en sak var funnet i strid 

med loven, med en kort opplysning om at man i slike tilfeller ville ha rett til erstatning etter 

likestl. § 17. Ombudet oppfordret også i flere tilfeller til at slik erstatning skulle utbetales, 

men nevnte ikke at slik erstatning kunne behandles ved domstolene. Fordi Ombudet her ikke 

har noen sanksjonsmyndighet vil ikke en slik sak kunne løses av Ombudet utenom gjennom 

forhandlinger. Dette betyr at erstatningsadgangens omfang i rettspraksis ikke gir et 

                                                 
56 "Arbeidssøker eller arbeidstaker", § 17, 1. ledd, 1. punkt. 
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fullstendig bilde av samlede erstatningsutbetalinger.57 Av de sakene jeg leste i arkiv fant jeg 

to saker der slik erstatning framkom av saksdokumentene, og begge disse ble intervjuet. 

Selve oppgjøret, og dermed også utformingen av beløpets størrelse, ble imidlertid overlatt til 

partene. 

 

I vurderingen av erstatning etter likestl. § 17, 1. ledd medfører endringene at kravet til 

årsakssammenheng er endret. Første kriterium, at det forelå brudd på likestillingsloven, er 

beholdt, men det andre kriteriet om at det skulle foreligge økonomisk konsekvens av dette, 

ble tatt ut. Erstatningen ble med dette omgjort til en kombinert erstatning og oppreisning. 

Muligheten for oppreisning fremkommer indirekte av loven gjennom rimelighetsvurderingen 

(jmf. Ot. prp. nr. 77:152). I den ene dommen som vurderer erstatning etter likestl. § 17, 1. 

ledd etter 2002 ble oppreisningen satt til om lag en halv årslønn.58  

 

Hensyn bak innføringen av objektivt ansvar 

Hensikten med endringen av likestl. § 17 i 2002 var å sikre en effektiv gjennomføring av 

likestillingsprinsippet,  

og å gjøre norsk rett i overensstemmelse med EU-retten.59 Av rettspraksis fra EU-domstolen 

framheves særlig Dekker-saken (C-177/88). Den fastslår at enhver overtredelse av 

likebehandlingsprinsippet skal være ansvarspådragende. Av Hartz-saken (C-79/83) og 

Colson-saken (C-14/83) følger det at erstatningsbeløpet skal overgå økonomiske tap hvis 

disse var svært lave. Dette åpner for erstatning for ikke-økonomisk tap. Det objektive 

ansvaret er ment som en anerkjennelse av disse ikke-økonomiske tapene etter 

diskriminering. I Ot. Prp. 77 legges det også til grunn betraktninger rundt allmennpreventive 

virkninger baav erstatning. Objektivt ansvar er tenkt å skulle: 

 
"… kreve større aktsomhet og likestillingsmessig bevissthet fra arbeidsgiverens side hvis de skal unngå 

erstatningsansvar. Det vil med andre ord blir tydeligere at arbeidsgivere har en plikt til å vurdere de 

likestillingsmessige implikasjonene ved ansettelser, lønnsfastsettelse, fordeling av arbeidsoppgaver ol." (Ot. 

prp. nr. 77:103) 

 

                                                 
57 Se for øvrig kapittel 2. 
58 Borgarting Lagmannsrett, kjennelse 19. mai 2005, sak nr. 04-100386ASI-BORG/03 
59 EU-rett har også hatt sterk påvikning på andre, sentrale endringer i likestillingsloven, se Ot. prp. nr. 77 og Ot. 
prp. 35. 
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Det fremheves flere ganger i Ot. prp. nr. 77 og Ot. prp. nr. 35 at man ved å innføre objektivt 

ansvar gjennomfører EU-rettens krav til effektiv sanksjon på erstatningens område (Ot. prp. 

35:44 og 47). Det er verdt å merke seg at erstatning her gis en sanksjonerende funksjon. Man 

kan stille seg spørsmålet; er en erstatning, som kompensasjon, i seg selv en sanksjon?  

 

Som likestillingslovgivningen forøvrig har den individuelle erstatningsadgangen både en 

individuell, og en mer allmenn side. Som det står i Ot. prp. nr. 77: 
 

"Også i et bredere likestillingsperspektiv vil det være av betydning at kjønnsdiskrimineringer sanksjonert ut fra 

erstatningens preventive virkning og ut i fra lovens symbolverdi. Her må det tas i betraktning at 

likestillingslovens formål ikke bare retter seg mot rettferdighet mellom to parter, men like mye mot å fremme 

likestilling som et alment samfunnsmessig mål." (Op. cit:104f, stavefeil i original). 
 

Under punkt 3.3.1 ovenfor så jeg på hvordan erstatning i germansk rett hadde en 

"botsfunksjon" som skulle forhindre privat hevn. Det objektive ansvaret gjorde at man i alle 

tilfeller ville kunne stille noen til ansvar når det hadde oppstått skade som ikke hadde 

oppstått force majeure. I noen perioder var slik erstatning også kombinert med en bot til 

staten. Som ved erstatning etter likestl. § 17, 1. ledd hadde også subjektivt erstatningsansvar 

et etisk fordømmende aspekt ved seg. Slike begrunnelser for å kreve erstatning forutsetter 

nødvendigvis en viss antatt preventiv virkning av erstatningen. Den kan i første rekke tenkes 

å være individualpreventivt, i den forstand at uønskede handlinger blir etterfulgt av en 

tilsiktet pine (jmf. Christie 1982).  

 

Vernet som likestl. § 17, 1. ledd gir, styrkes særlig av at kravet til økonomisk tap er fjernet. 

Årsakssammenhengen mellom forskjellsbehandlingen og økonomisk tap kan være vanskelig 

å bevise (Ot. prp. nr. 77:103f). Denne regelen forutsettes, foruten å skulle gi preventive 

effekter gjennom å innføre økonomiske konsekvenser60, å gjøre det enklere for den enkelte 

ta sjansen på å forfølge en forskjellsbehandling. Denne siden ved erstatningsvernet styrkes 

ytterligere av regelen om delt bevisbyrde (fra 2002 i likestl. § 16) for brudd på 

likestillingsloven.61 Etter denne må arbeidsgiver "sannsynliggjøre" at forskjellsbehandling 

ikke har funnet sted hvis det er "grunn til å tro" at slik forskjellsbehandling har funnet sted.  

 
                                                 
60 Forarbeidene viser her til bl.a. Dekker-dommen i EU-domstolen (C-177/88).  
61 § 16 om delt bevisbyrde var ny i 2002, men avløste da eldre bestemmelser tatt inn i lovens §§ 4-6 i 1995 (Ot. 
prp. nr. 29, 1994-1995:10ff) 
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3.3.5 Privatisering av likestillingsinitiativet 

Domstolenes måte å forholde seg til hvordan mellommenneskelige konflikter håndteres og 

løses er et sentralt tema både i kriminologi og rettssosiologi (Christie 2001, Andenæs et. al 

2000, Finstad 1988, samt Nader 2002). I Norge har disse disiplinene i betydelig grad 

begrenset seg til straffesaker av ulik art, og hvordan både ofre og gjerningsmann kan 

forsones og legge konflikten bak seg. Christie (2001) kaller domstolens tradisjonelle 

behandlingsmåte av slike saker for "konflikt som tyveri”; den ene parten, "offeret" får ikke 

delta i straffeprosessen, og konflikten mellom partene omgjøres til en konflikt mellom staten 

og tiltalte.  

 

Utenfor en strafferettslig sammenheng forandres gjerne forholdet mellom partene som ikke 

like naturlig vil gå inn i rollene som gjerningsmann/skyldig, og offer/uskyldig. 

Erstatningsordningen i likestillingsloven innebærer nettopp at "offeret" får en aktiv rolle i 

gjennomføringen av sin egen sak, og hennes personlige opplevelser av lovbruddet kan legges 

til grunn i erstatningsutmålingen. Erstatningssaker gir derfor kvinner som har opplevd 

diskriminering en mulighet til å "ta tilbake" konflikten.  

 

Under punkt 3.3 ble erstatningen etter likestl. § 17, 1. ledd kalt en "privatbot". Erstatningen 

hadde preg av straff, men initiativet og ansvaret for at den ulovlige handlingen skulle 

sanksjoneres legges over på den forulempede alene. Erstatning etter likestl. vil under enhver 

omstendighet kreve et privat initiativ så lenge oppfordringen fra Ombudet om 

erstatningsutbetaling ikke etterkommes. Luhmann (1981) ser på retten, med unntak av på 

strafferettens område, som et passivt konfliktløsnings-system; retten er eller har ingen 

organisasjon som selv tar initiativ til bruken av den. Retten må tas i bruk og blir bare 

virksom gjennom at den blir aktivert på denne måten (Luhmann 1981:247). Ansvaret for at 

rettsreglene skal tas i bruk overlates til eventuelle brukere. Carstensen omtaler på samme 

måte den som ønsker å rapportere seksuell trakassering som den som "[…] påtaler, håndterer 

og konfronterer den som har trakassert" (Carstensen 2004:34, min oversettelse). Gjennom 

analysen av kontakten med Likestillingsombudet vil jeg komme inn på også disse 

problemene, og undersøke betydningen av kunnskap om mulige rettslige konfliktløsninger, 

og evnen og viljen til å ta disse i bruk.  
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3.4 Oppsummering 

Til tross for at endringene i 2002 og 2005 kan plasseres inn i en likestillingspolitisk og 

likestillingsrettslig tidslinje, innebærer de nye reglene samlet sett en forholdsvis radikal 

endring i forhold til de tidligere erstatningsreglene. De hensynene som trekkes fram i 

forarbeidene føyer seg inn i en lovoptimistisk tradisjon der likestillingslovens regler på 

arbeidslivets område gis en aktiv rolle som virkemiddel for "ytterligere" likestilling.  

 

De gamle vilkårene for erstatning blir i forarbeidene av departementet ansett for å være et 

”rettferdighetsproblem" (Ot. prp. nr. 77:103). Betraktninger om diskriminering som 

rettferdighetsbrudd, om sammenhengen mellom erstatningstrussel og prevensjon, prinsipielle 

betraktninger og forventede effekter danner utgangspunktet for den videre analysen. I 

hvilken grad klarer regelen om erstatning og de øvrige bestemmelsene i likestillingsloven å 

favne den virkeligheten de er satt til å forandre? 
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4 Opplevelser av kjønnsdiskriminering 
 

"[ …] jeg tenkte: Herregud, hva er dette for noe; er det meg, er det han, eller hva er det?" (Informant A) 

 

På bakgrunn av konfliktlinjene skissert i kapittel 1 og 3, og de epistemologiske forståelsene lagt til 

grunn i kapittel 2, vil jeg i dette kapitlet se på informantenes opplevelse av diskriminering. Jeg vil 

undersøke forståelsesmåter av diskriminering, og vise hvordan disse forståelsene danner et 

utgangspunktet for de vurderinger som gjøres forut for en henvendelse til Likestillingsombudet. 

Diskriminering fører til ulike former for problemer, og mot slutten av kapittelet vil jeg dele disse 

problemene inn i to kategorier. Her introduserer jeg begrepene "objektive negative konsekvenser" 

og "subjektive konsekvenser" av diskriminering. Disse kan virke som hjelpemidler til en utvidet 

forståelse av opplevelser av diskriminering. Dette vil danne grunnlaget for analysen kapittel 5, der 

jeg vil se på hvordan disse normative bruddene kan virke motiverende for at saken bringes inn i en 

rettslig forståelsesramme, og hvordan ulike opplevelser av normative brudd gir vesensforskjellige 

målsetninger for et slikt skritt. Der vil jeg også diskutere opplevelser av urettferdighet, og i 

kapittel 6 vil jeg se på hvordan disse forholder seg til gjeldende likestillingsrett. 

 

I utgangspunktet er "å diskriminere" et deskriptivt, og ikke normativt begrep som betyr "å gjøre 

forskjell", "sondre" eller "skjelne" (Dahl 1985a:39). Hva som går inn under definisjonen av 

diskriminering vil avhenge av kriteriene som legges til grunn for forståelsen av begrepet (Dahl 

1985a og Buchanan og Mathieu 1986). I dagligtalen legges det gjerne til grunn at kriteriene for 

diskrimineringen er moralsk og/eller rettslig gale. Å bli utsatt for diskriminering er derfor i daglig 

språkbruk en betegnelse på en negativ opplevelse (Ibid). Vil, eller kan, man ikke forholde seg til 

det normative i begrepet diskriminering, vil man sannsynligvis legge andre kriterier til grunn for 

"diskriminering" som ikke rammer det man selv er utsatt for. Dette medfører at man vil velge 

andre uttrykk for, og andre forståelser av, det man har opplevd. Rettslige og moralske, allmenne 

og personlige oppfatninger om hva som er diskriminering er ikke konstante, verken i tid (Foucault 

1977, Widerberg 1992) eller sted (Nader og Surcock 1986).  

 

Jeg vil vise et bredt bilde av reaksjonsmønstre etter diskriminering på tvers av ulike former for 

kjønnsdiskriminering. Allikevel må det poengteres at det er ulikheter i hvor alvorlig de ulike 
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sakene oppleves av den enkelte, etter hvilken form for diskriminering62 man utsettes for. Tidligere 

nestleder i Likestillingsombudet Lars Christensen gjør på generelt grunnlag en kategorisering av 

hvor alvorlig ulike kategorier av saker oppleves (intervju med Lars Christensen). Han 

karakteriserer seksuell trakassering som den formen for diskriminering som ofte oppleves mest 

alvorlig. Deretter plasser han ulik diskriminering på grunn av graviditet og organisatoriske 

endringer på arbeidsplassen som følge av svangerskapspermisjon. Etter Christensens mening 

oppleves likelønnssaker som minst graverende. Disse siste skiller seg også ut fra de andre sakene 

ved at de ofte er forsøkt løst internt på arbeidsplassen eller på fagforeningsnivå, før de kommer til 

Ombudet.   

 
 

4.1 Brudd på normative forventninger 

 

"Det var jo bare så utrolig urettferdig, jeg hadde jo aldri tenkt tanken engang, at min graviditet skulle være et 

problem. Det kom som lyn fra klar himmel, det kom så uventa på. Jeg ble bare rett og slett innmari sint og lei meg." 

(Informant C) 
 

Jeg vil under dette punktet se på hvordan opplevd krenkelse kan tolkes som brutte normative 

forventninger som baserer seg på fortolkningsskjema fra tidligere erfaringer og common sense-

forståelser av kvinnelige verdighetsforestillinger, arbeidsforhold og identitetsoppfatninger. Bare 

ved å analysere hva slags forestillinger dette er, vil det kunne dannes en forståelse av på hvilket 

grunnlag diskriminering forstås. I eksemplene her er alle de normative forestillingene av en ikke-

rettslig art.  

 

4.1.1 Erkjennelsen av diskriminering - Overraskelse 

Jeg vil her se nærmere på andre normative forventninger enn formelle rettsbrudd som kan være 

bakenforliggende for opplevelsen av å bli diskriminert. Dette vil jeg gjøre ved å se på opplevelsen 

av overraskelse over diskrimineringen.  

 

                                                 
62 Sakstypeinndelingen er her sammenfallende med den juridiske inndelingen, som også benyttes av 
likestillingsombudet. Se for øvrig kapittel 3 om det rettslige grunnlaget. 
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Da jeg satte opp intervjuguiden var jeg opptatt av følge opp fortolkningsprosessen av 

diskrimineringen fra selve handlingen og frem til saken ble klaget inn til Likestillingsombudet, 

gjennom saksbehandlingen, og i tiden etterpå. I de aller fleste tilfeller fikk informantene en akutt 

negativ reaksjon da den diskriminerende handlingen fant sted; en ryggmargsrefleks. Det 

påfallende ved denne reaksjonen var ikke at den var negativ og akutt, men at det virket som om 

diskrimineringen i mange tilfeller kom som en større eller mindre overraskelse på informantene. 

Slik beskriver informant H sin reaksjon da hun i et personalmøte fikk vite at ansvaret for hennes 

arbeidsoppgaver var blitt overtatt av en annen ansatt:  

 
"Akkurat de månedene og den belastningen det var for meg, det var… Jeg mista mora mi, og det er det verste jeg har 

opplevd, men nest etter det tror jeg det er noe av det verste jeg har opplevd i hele mitt liv: Aldri blitt så tråkka på. […] 

Og jeg satt jo i det møtet og bare… Du kjente du fikk en sånn klump som vokste inni deg, og du kjente at det liksom 

begynte å sprenge skikkelig. Helt på gråten - Jeg ble sint." (Informant H) 

 

Informant F beskriver måten hun reagerte på utfrysingen på arbeidsplassen slik: 

 
"Men vi [informanten og overordnede] hadde jo bra tone og det var liksom ikke noe tvil mellom oss, ikke sant […] 

han hadde ikke noe å utsette [på meg], jeg følte meg ikke trua i det hele tatt før dette skjedde. Så det kom så veldig, 

som en bombe på meg, og jeg ble så sjokkert!" (Informant F) 

 

Verken informant H eller informant F hadde forestilt seg at slik forskjellsbehandling skulle kunne 

skje dem. Ingen av de to følte seg dårlig behandlet av arbeidsgiveren før forskjellsbehandlingen. 

Informant J opplevde seksuell trakassering på arbeidsplassen jevnlig, og over lengre tid. Hun fikk 

ikke den samme refleksreaksjonen som gikk igjen hos de andre. For henne kom ikke erkjennelsen 

av å ha blitt diskriminert før etter å ha vært i arbeidsforholdet i ett år. Da hun "oppdaget" hva hun 

var utsatt for fikk hun allikevel en følelse av å bli overrasket:  

 
"Jeg tror det kom litt snikende bakpå meg, og den dagen jeg måtte erkjenne det så ble jeg litt overrasket: `Er dette 

virkelig meg, er jeg virkelig oppe i det jeg har lest om?´ Jeg tenkte: `Nei, det kan ikke være mulig, det må være jeg 

som overdriver´. Jo, jeg ble litt overrasket over at nå var jeg midt oppi det. Nå var det faktisk meg det gjaldt. […] 

[Diskrimineringen] skjer så gradvis at du ikke merker det, og plutselig kan du nesten kan du tro at det er normalt. […] 

Jeg ser jo i ettertid at det begynte gradvis svakt, og plutselig hadde det utviklet seg. Veldig." (Informant J) 

 

I motsetning til flere av de andre informantene opplevde hun heller ikke én krenkende hendelse, 

men fikk over lengre tid enkeltstående kommentarer og blikk rettet mot både kroppen sin og om 
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seksuallivet sitt. Informant J plasserer ikke overraskelsen til tidspunktet for én krenkende 

hendelse, men derimot til tidspunktet hun tolket disse handlingene som diskriminering. I 

motsetning til mange kvinner som er utsatt for seksuell diskriminering, meldte informant J fra om 

trakasseringen til Likestillingsombudet. 

 

Selve overraskelsen, den brutte normative forventning inntreffer først når informant J tolker 

hendelsen i et annet lys enn det "vanlige". Det er dermed ikke hendelsen i seg selv, trakasseringen, 

eller stemningen på arbeidsplassen, som alene er avgjørende for hvorvidt man opplever 

diskriminering, men også hvordan man tolker hendelsene. Overraskelsen behøver allikevel ikke 

være et uttrykk for at man ikke har hørt om, eller opplevd kjønnsdiskriminering tidligere. Dette 

kan tolkes som et uttrykk for et manglende fortolkende språk for denne type hendelser.63 Schutz 

(1967) framholder at når noe framstår som uforståelig, betyr dette at fortolkningsskjemaet som 

legges til grunn for (mis-) forståelsen er "utilstrekkelig". Det normative bruddet blir et brudd fordi 

hendelsen blir fortolket ut fra en annen forståelse. Den "sene" erkjennelsen av at man har blitt 

utsatt for diskriminering kan også ses på som et uttrykk for at forståelsen av hendelser ikke er 

konstant og bestemt en gang for alltid, men derimot er prosessuell og foranderlig, slik Widerberg 

(1992) legger til grunn for forståelse av erfaringer med seksuell trakassering.64  

 

Kan forståelser av common sense legges til grunn for fortolkningen av forskjellsbehandling som 

diskriminering? Hvis common sense hadde vært så begrensende som den tilsynelatende kan 

framstå som, ville slike individuelle endringer i forståelse av handlinger som informant J opplever 

være vanskelige å gjennomføre. Den postmoderne epistemologien om individets relativitet jeg 

redegjorde for i kapittel 2, kan virke som en forklaringsmodell for endring av fortolkningsskjema 

for handling. Sivertsen (1999) mener common sense, i tillegg til intersubjektive forståelsesskjema, 

også inneholder føringer for hvordan ny kunnskap skal utvikles på grunnlag av erfaringer som 

ikke lar seg forstå av common sense. Jeg vil ikke komme nærmere inn på dette her, men behandle 

temaet grundig under punkt 5.3 hvor jeg vil se på hvordan common sense-forståelser av retten 

gjør seg gjeldende ovenfor individet. 

 
                                                 
63 Som jeg la til grunn i kapittel 1 vil en opplevelse av diskriminering være særpreget normativ. Fortolkninger 
av slike handlinger som er av en annen karakter, positive og/eller negative, vil dermed i slike tilfeller ikke 
oppleves som diskriminering. 
64 Med tanke på at fortolkningen av diskriminering har et dynamisk preg, vil også tidligere opplevelser spille 
inn for hvordan de oppleves (Widerberg 1992:50). Disse ble det ikke spurt direkte etter i intervjuene, men 
informantenes fortellinger dreiet seg ofte rundt opptakten til diskrimineringen på arbeidsplassen, som altså i 
mange tilfeller var lite problematisk. 
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En faktor som kan være viktig i dannelsen av fortolkningsskjemaene man legger til grunn for 

handlinger og situasjoner, er påvirkning av andres forståelser av de samme handlingene eller ens 

egen person. Dette hevdes blant annet av Hegel, som mener at hva andre mennesker synes om en 

er like viktig for selvforståelsen, som hvordan man selv oppfatter sin egen identitet (Skirbekk og 

Gilje 1999b:152ff). Påvirkningen går særlig fra den dominerendes oppfatning av den underlegne 

til den underlegnes oppfatning av seg selv. Behovet for anerkjennelse kan være en drivende kraft 

for at aktøren tar til seg andres forståelser. Aktørens egen forståelse blir på denne måten påvirket 

av hvordan andre har forstått oss (Ibid). Det er forholdsvis vanlig for kvinner som er utsatt for 

diskriminering å gå inn i slike eksterne definisjoner og bagatellisere hendelsen i etterkant 

(Sørensen 1992 og Gutek 1985).  

 

Som jeg vil komme tilbake til nedenfor kan konflikt- eller relasjonsnivået på arbeidsplassen før 

diskrimineringen også spille inn som en påvirkende faktor for tolkningen av handlingen. 

Informant F ble på jobbintervjuet spurt om hun var gravid, og unnlot da å svare, selv om hun på 

det tidspunktet ikke visste at hun var gravid. Før hun trådte inn i stillingen, fant hun imidlertid ut 

at hun var gravid: 

 
"[…] på en måte så var jeg jo glad, på en annen måte så syns jeg det var ganske grusomt siden de hadde spurt, så jeg 

grudde meg skikkelig til å si fra. Så den jula var ganske […] da jeg oppdaga det, var ganske tung egentlig […] jeg 

grudde meg til å si det." 

 

Informant Fs overordnede reagerte med sinne. Hun beskriver sin reaksjon da hun hadde fortalt 

sjefen sin at hun var gravid slik: 

 
"[overordnede] mente det var tillitsbrudd at han hadde ansatt meg og at jeg skulle komme og være gravid etterpå. Så 

det endte med, og jeg er ganske tøff jente, altså, jeg tåler en konfrontasjon, men etter at han gikk ut av det kontoret så 

brast jeg i gråt. Jeg var helt kjørt, og var bare… så syns jo det var fælt. Og mannen min måtte komme og gå en tur 

med meg i skogen og det var veldig opprivende, da; at han som skulle være [overordnede], som jeg skulle være 

assistent til, hadde stått og skjelt meg ut." (Min utheving, FSF) 

 

Hva var det ved arbeidsgivers oppførsel som var "opprivende" for informant F? Isteden for å bli 

glad over å ha blitt gravid, begynte informant F isteden å grue seg til å fortelle det til 

arbeidsgiveren. Da hans reaksjon ble mer negativ enn hun hadde ventet, var det også dette hun 

reagerte mest på. Han tolket informant Fs graviditet som et personlig tillitsbrudd, og ikke som en 
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arbeidskonflikt. At en hendelse som i utgangspunktet forstås ut fra ett fortolkningsskjema blir 

fortolket annerledes av andre, kan utfordre og endre måten man selv ser på hendelsen.  

 

Slike endringer viser at hva den enkelte ser på som vesentlig ved sin sak er prosessuelt og endres 

underveis i saksgangen. Informant F endrer sin innstilling til arbeidet, ettersom hennes fortolkning 

av den situasjonen som oppstår ikke følges opp eller anerkjennes av arbeidsgiveren. Isteden for å 

forholde seg til konflikten som en arbeidskonflikt, fortsetter arbeidsgiveren å sende personlige 

signaler om at informant F ikke er ønsket. Dette er medvirkende til at hun ikke opprettholder sin 

fortolkning av situasjonen som en arbeidskonflikt eller arbeidsrelasjon, men som en personlig 

konflikt. 

 

I en konflikt vil motpartens disposisjoner være avgjørende for hvilken måte konflikten oppleves 

som problematisk. Når det oppstår en slik situasjon vil maktforholdene mellom partene kunne ha 

stor betydning. At det er sjefen hennes som utfordrer informant Fs konfliktforståelse, gjør det 

vanskelig å beholde sin forståelse av den. Arbeidsgiveren vil ha både en formell, men også en 

sosial makt. Denne vil i en konfliktsituasjon kunne brukes til å definere konfliktens form og tema. 

Dette vil særlig kunne gjelde grensen mellom hva som oppleves som personlig og hva som vil 

oppleves som brudd på norm i arbeidslivet. Denne grensen vil ikke være absolutt, men bli definert 

individuelt av den enkelte arbeidstager. Gjennom utøvelsen av denne definisjonsmakten påvirkes 

den enkeltes opplevelse av diskriminering.  

 

Tredjemann og livssituasjonen ellers kan også påvirke erkjennelsen av diskriminering 

(Hawkesworth 1989). Informant J, som opplevde seksuell trakassering på arbeidsplassen, gikk til 

legen for å finne ut hvilke muligheter hun hadde til å slutte i jobben uten å behøve å vente i tre 

måneder på arbeidsledighetstrygd. Det måtte hun, men legen løste dette problemet ved å 

sykemelde henne. Også ved graviditet kan helsepersonell påvirke oppfatninger om egen sårbarhet. 

Informant H gikk til legen for å få hjelp til å avgjøre hva hun skulle foreta seg:  

 
"Til slutt så måtte jeg gå til fastlegen min for jeg var et virrvarr av følelser. Det var vanskelig å gå på jobb. Og så sier 

fastlegen min at dette behøver ikke du tenke på, nå skal du tenke på graviditeten din så ikke dette går galt - `Ta det 

med ro, jeg sykemelder deg delvis så du kan slappe litt av´. 

[…] 

FSF: Var du bekymret for svangerskapet selv, eller var det legen som var…? 
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Han var det først, for han så vel egentlig at jeg reagerte på det og ble deprimert, og [han] var redd for at det skulle gå 

ut over svangerskapet. Jeg så ikke det selv for jeg var så opprørt, egentlig." 

 

Det er mange måter å oppleve et arbeidsforhold som vil kunne rammes av likestillingslovens 

diskrimineringsforbud. Uten erkjennelsen av at en hendelse kan være diskriminering, vil man 

heller ikke sende en henvendelse til Likestillingsombudet.  Når et negativt forhold, som seksuell 

trakassering, har pågått over flere år, og man endrer syn på forskjellsbehandlingen, gjør dette at 

man opplever å få "nok”. I denne nye situasjonen blir mange usikre på hva de skal gjøre. Det ser 

ut til at helsevesenet, og da særlig for gravide, kan spille en aktiv rolle i å sette grensen for "nok" 

diskriminering. Særlig der man ønsker å løse konflikten og fortsette i arbeidet, vil denne 

tålegrensen kunne framstå som tydeligere for andre. Legens autoritet understrekes at han kan 

referere til barnets beste for å fastsette denne tålegrensen. Dette er et eksempel på hvordan 

livssituasjon kan være avgjørende på fortolkningen av diskriminering. I kapittel 6 vil jeg fortsette 

tråden herfra og diskutere Likestillingsombudets påvirkning i å forstå diskrimineringen som et 

lovbrudd.  

 

Med tanke på endringen av forståelsesskjema jeg behandlet tidligere, er kanskje ikke grensen for 

"nok" diskriminering en kant på et beger som blir "fullt", men krysningen av en grense mellom to 

forståelser. En erkjennelse som medfører at denne grensen krysses fører ikke bare til at man kan 

foreta seg noe for å forhindre at man blir utsatt for diskriminering i nær framtid, men den kan også 

endre fortolkningsskjemaet for ens forhold til arbeidslivet i framtiden. Som informant B forteller: 

 
"FSF: Gikk du noe annerledes inn i en ny jobb pga. det du hadde opplevd i den andre jobben? 

 

Jeg tror kanskje at jeg prøver å være litt annerledes enn jeg var der. 

 

FSF: Da du begynte, eller andre måter? 

 

På andre måter. Der følte jeg at jeg ga veldig mye av meg selv som person og sånne ting, men nå føler jeg at jeg må 

være litt mer tilbakeholden sånn sett, og ikke gi alt for mye av meg selv. For ofte er det å gi 100 % nok, og man 

trenger ikke gi 110 % liksom. Så; ja." 

 

Under dette punktet har jeg beskrevet diskriminering som et brudd fra én forståelse av handlinger 

og over i en annen. Jeg har lagt til grunn en dynamisk forståelse av erkjennelse av diskriminering. 

Dette er et godt utgangspunkt for neste punkt, der jeg vil forsøke å kategorisere forståelser av 

 50



diskriminering. En slik inndeling vil kunne antyde innholdet i disse forståelsene og hvordan de 

dannes, og vise mønstre og ulikheter dem i mellom. Men, som jeg vil vise, gjør den dynamiske 

forståelsen av erkjennelse at grensene mellom de ulike kategoriene overskrides.  

 

4.2 Kategorier av forståelse 

Jeg vil her se nærmere på forståelser av diskriminering ved å se på ulike måter å oppleve 

diskriminering på grunn av graviditet.65 Dette vil jeg gjøre med utgangspunkt i Sørensen 

inndeling i tre ulike måter å oppleve seksuell trakassering (Sørensen 1992:53ff). Hun mener den 

kan oppleves som 1. en personlig krenkelse (punkt 4.2.1), 2. et brudd på normer og regler i 

arbeidslivet (punkt 4.2.2) og 3. som brudd på kulturelle normer generelt og i forhold til kvinnelige 

æresbegrep (punkt 4.2.2). Sørensens fremstilling og kategorisering er knyttet opp mot seksuell 

trakassering, men jeg vil vise hvordan den kan være nyttig for å forstå opplevelser også av andre 

former av kjønnsdiskriminering.  

 

En fremstilling som er basert på en slik kategorisk inndeling står i fare for å bli ”typete”. Ingen av 

informantene legger bare vekt på krenkelser som faller inn under én kategori, blant annet vil alle 

informantenes opplevelser kunne plasseres i kategori tre. Inndelingen vil derfor kunne virke 

ekskluderende på mangfoldet i fortellingene. Å se på de mest fremtredende trekkene ved 

diskriminering og plassere dem inn i Sørensens inndeling vil likevel kunne få frem ulike 

tyngdepunkter i opplevelser av diskriminering, og at graviditeten i disse tilfellene spiller ulike 

roller. Disse vil jeg trekke veksler på under punkt 4.3. 

 

4.2.1 Krenkelse som brudd på normer i arbeidslivet 

Når seksualitet kommuniseres på arbeidsplassen opptrer den ofte på indirekte måter (Varsa 1995). 

Man kan si at normen for seksuell kommunikasjon på arbeidsplassen er at den er skjult. Seksuell 

trakassering, der seksualiteten kommer til overflaten og oppleves som påtrengende, vil derfor 

gjerne oppleves som et brudd på denne normen. De av informantene som beskriver en slik 

situasjon legger vekt på fraværet av gjensidighet mellom dem selv og den som trakasserer som det 

som oppleves som særlig problematisk.  
 
                                                 
65 Som jeg allerede har nevnt i kapittel 2, dreier en stor og økende andel av sakene som kommer inn til 
likestillingsombudet seg om diskriminering i forbindelse med svangerskap og avvikling av fødselspermisjon. 
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"FSF: Hvor opplever du at grensen går mellom flørting og diskriminering? 

 

Informant A: Det er noe med tillit og respekt […]. Man kan gjerne flørte, så lenge man er på bølgelengde, så lenge 

man er sikker på at den andre er med på det spillet man spiller. Det handler om å bli hørt - at hvis man sier `nei´… Jeg 

har heldigvis lært meg å si nei! [latter]" (Informant A) 

 

Informant D opplevde seksuell trakassering på jobben, og at det var "vanlig". Kollegaer aksepterte 

det som "bare sånn det er…". Hun opplevde situasjonen som ubehagelig og utenfor hva som 

kunne aksepteres på en arbeidsplass. 

 
"[…] hvis vi skal ha et fagmiljø så kan vi i hvert fall droppe den type prat, så kan dere gå på pub og gjøre det om 

kvelden." (Informant D) 

 

For informant D virket trakasseringen ekskluderende fra arbeidsmiljøet, og i kortere eller lengre 

perioder jobbet hun hjemmefra. MacKinnon (1979) deler begrepet seksuell trakassering i to, og 

ser det som enten en direkte forespørsel eller krav om seksuelle tjenester, eller en mer 

underliggende trakassering der tonen på arbeidsplassen er seksualisert (MacKinnon 1979:402ff). 

Widerberg (1992) kaller seksuell trakassering "luften man puster i": Diskrimineringen gjerne ikke 

én isolert hendelse, men ofte flere, små hendelser som sammen danner et konfliktbilde; "slik er 

det bare". Slike forutgående konflikter kan påvirke eller normalisere hvordan en handling blir 

tolket og forstått. Diskriminering tolkes da inn i rekken av hendelser på arbeidsplassen, eller i en 

allerede eksisterende konflikter. Informant D forteller: 

 
"I dette tilfellet kom en leder inn og snakket med min leder og hylte og skreik og det var usedvanlig ubehagelig. 

Hvorpå han sa at den eneste gangen en kvinne er intelligente er når de har seksuelt samkvem med en mann, for da er 

de connected til et høyerestående vesen." (Informant D) 

 

For informant D var uttalelsen som gjorde at hun henvendte til Likestillingsombudet bare en av 

mange, men hun opplevde den som så grov at hun henvendte seg til Ombudet for å få råd om 

hvordan trakasseringen kunne stoppes. En slik særlig alvorlig hendelse kan virke utløsende for en 

reaksjon, og være med på å sette grensen for ”nok” diskriminering.  

 

Opplevelser av brudd på normer for arbeidslivet kan oppleves som skambelagte, selv om man 

mener det foreligger normbrudd. Informant H forteller at hun ikke klarte å se kollegaene sine i 

øynene etter at hun kom ut av sjefens kontor etter å ha blitt oppsagt:  
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H: "Jeg syns det var veldig… tøft. […] alle visste jo at jeg hadde vært en ressurs i firmaet i alle år. Når de solgte 

firmaet […] ble jeg sett på som en nøkkelperson […] og det var fordi jeg kjente så veldig mye innen organisasjonen, 

fordi jeg hadde vært så fleksibel og hadde kunnet bli brukt til så utrolig mye. Og så hadde jeg vært der i 8 år." 

 

FSF: "Opplevde du det som flaut, ovenfor dem?" 

 

H: "Det var et nederlag, ja" (Informant H) 

 

En viktig grunn til at informant H opplever situasjonen ovenfor de andre ansatte som vanskelig, 

var at både de andre og hun selv var sikre på at hun var en av de som ikke "kunne" miste jobben. 

Dette er med på å gjøre oppsigelsen til et særlig nederlag. Som sosial deltager er dette ikke bare et 

nederlag for en selv alene, men oppstår også i møtet med kollegaer. Hvorvidt bildet andre har, 

eller bildet man tror at andre har av en selv blir brutt som følge av diskrimineringen vil være med 

på å avgjøre i hvor stor grad diskrimineringen oppleves som et nederlag også ovenfor dem. Slik 

jeg tolker informant H, setter hun sin egen kompetanse inn som både forklaringen på og et 

argument mot oppsigelsen. Det sosiale "fallet" dette representerer er også en viktig årsak til at 

informant H blir flau ovenfor sine kollegaer.  
 

"[…] de så jo faren for de hadde vært der kortere enn meg, dermed så måtte de overbevise om at de var verdt noe, og 

folk satt jo og holdt kortene inntil seg, de fortalte jo ikke hva de gjorde til hverandre, for de var redd for stillingen 

sin." (Informant H) 

 

Informant H går videre til å snakke om hvordan de andre ansatte hadde gått bak hennes rygg og 

sikret sine arbeidsplasser mens hun var i permisjon. Hun mener de hadde gjort dette fordi de visste 

at hun hadde kompetanse på flere områder enn dem. At vekt på egen arbeidsinnsats brukes som 

motargument mot diskrimineringen kan være et uttrykk for at opplevelsen av oppsigelsens 

usakelighet bunner nettopp i at hennes kompetanse og erfaring ikke tillegges den vekt hun hadde 

forventet.  

 

4.2.2 Personlig krenkelse og brudd på kvinnelig identitet 

Sørensen (1992) mener seksuell trakassering også kan forstås som et brudd på kulturelle normer 

generelt, eller kvinnelige æresbegrep spesielt. Jeg vil her diskutere hvordan det Sørensen kaller 

brudd på kvinnelig æresbegrep og forståelser av kvinnelighet kan være en faktor for hvordan 
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graviditet oppleves som kjønnsdiskriminerende. Under punkt 5.3 vil jeg komme tilbake til 

bakgrunnen for generelle kulturelle normer som en forståelsesbakgrunn for diskriminering og 

undersøke hvilke konsekvenser slike normer kan ha for henvendelser til Likestillingsombudet. 

  

Ovenfor under punkt 4.2.1 trekker jeg fram informant Hs beskrivelser av sin reaksjon da hun ble 

diskriminert som en " en sånn klump som vokste inni deg" og at hun ble "sint". Disse opplevelsene var i 

hovedsak knyttet til bruddet i normative forventninger knyttet til arbeidslivet, men denne 

forståelsen er derimot ikke til hinder for at slike brudd på normative forventninger også oppleves 

som personlige krenkelse.  
 

At man mister styringsmuligheten over deler av sitt eget liv eller integritet, kan være en særlig 

grunn til at diskriminering oppleves som vanskelig. MacKinnon mener at årsaken til at seksuell 

trakassering oppleves som særlig problematisk er at den er basert på ensidighet og kontroll 

(MacKinnon 1979). Informant As beskrivelser av sine reaksjoner på seksuell trakassering viser 

hvordan brudd på personlige og intime grenser bygger opp om følelsen trakassering. 
 

"Han respekterte ikke når jeg sa `nei´. Jeg ble sint og lei meg fordi han tråkket veldig over mine grenser." 
(Informant A) 

 

Haug (1990) knytter den kvinnelige kjønnsidentiteten nærmere kroppen enn hva gjelder menns 

identitet. Hennes verdighet er dermed nærmere knyttet kroppen enn hva gjelder for menn. Haug 

fremhever hvordan dette forholdet kan lede til en knytning mellom kropp og moral, og dermed 

også en økt skamlegging av kvinner.  

 

Fortellinger om skam kommer aldri helt til overflaten under intervjuene. Når temaet behandles 

direkte er det om skam i fortiden, og ikke i nåtid, som kommer tilsyne som vurderinger av egen 

ansvarlighet. Refleksjonene til Informant A, som ble utsatt for seksuell trakassering over flere år, 

kan tjene som et eksempel: 

 
"Det må jo ha vært en grunn til at han ikke skjønte det… I ettertid har jeg jo tenkt at jeg ikke sa klart nok fra." 

 

Skammen kommer gjerne til syne gjennom fortellinger om hva man tror han mente med 

diskrimineringen, og da som svar på mine spørsmål om hvordan man selv opplevde den. Dette 

kan være et utrykk for at hans fortolkningsskjema påvirker egen forståelse av diskrimineringen. 

 54



Skammen opererer sammen med egne forståelser av handlingen som fordømmer 

diskrimineringen. Denne dobbeltheten kan gjøre diskriminering vanskelig å håndtere. 

 

Kjønnsdiskriminering? 
Før jeg begynte arbeidet med avhandlingen, hadde jeg en forestilling om at en nødvendig 

forutsetning for å sende en sak til Likestillingsombudet var at man eksplisitt anså 

forskjellsbehandlingen som et angrep på en selv som kvinne. Bildet jeg tegnet meg etter møtene 

med informantene var ikke like entydig. For å undersøke dette spurte jeg informantene om de 

opplevde diskrimineringen rettet mot dem som kvinner eller dem som person. Til dette fikk jeg 

ulike svar: 

 

Informant F sier: 
 

"Jo, jo, jo… Jeg tror ikke han hadde… Det er vanskelig; litt sånn hypotetisk, da… Men siden han hadde så veldig 

direkte personangrep… Det blir jo på meg som kvinne siden jeg er kvinne og kan bli gravid, da. " (Informant F) 
 

Og informant E forteller: 

 
"Jeg tenkte det var noe personlig […] 

 

[…] 

 

FSF: Du tenkte ikke på at det var fordi du var kvinne? 

 

Nei, egentlig ikke […] Ja, sånn sett, jeg tenkte det at det er gravide som opplever sånt.  

 

FSF: Og ikke menn? 

 

Nei, fordi de kan ikke være gravide… [latter]" (Informant E) 

 

For flere gravide virker det som at fordi graviditet bare kan gjennomføres av kvinner, blir dette 

den primære koblingen mellom diskrimineringen og kjønn. Kjønnsperspektivet virker allikevel 

fremmed i forhold til opplevelsen av diskrimineringen som personlig og rettet mot dem selv. 

Hellum (1985) trekker fram hvordan verdighetsaspektet for den enkelte kvinne kan oppleves som 

mer presserende enn likestillingsperspektivet. Men selv om kjønnsperspektivet framtrer som 
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fremmed, er det allikevel i ulik grad en del av fortolkningen av handlingen. For noen var 

overraskelsen over diskrimineringen knyttet mer direkte til at diskrimineringen kom som en 

konsekvens av graviditet enn for andre. Under punkt 4.1 siterte jeg informant C, som pekte på 

urettferdigheten ved at hun ble utsatt for diskriminering på grunn av graviditet. Sitatet jeg trekker 

fram der illustrerer at det for henne var en klar sammenheng mellom det at hun var gravid og 

hennes forståelse av diskrimineringen. Det var det at graviditeten var utløsende for diskriminering 

som gjorde at informant C ble "sint og lei meg". For henne er dermed opplevelsen av å være 

diskriminerinert langt på vei det samme som å være diskriminert pga. graviditet. Dette kan 

komme av at arbeidsgiveren i hennes tilfelle ikke la skjul på at det var graviditeten som gjorde at 

hun ikke fikk jobben hun var blitt lovet:  

 
"De benekta jo heller aldri at de hadde sagt det og det […] Dem var jo veldig ærlig på det som hadde skjedd… Det 

var jo jeg veldig glad for, for de kunne jo blånekta" (Informant C) 

 

Forståelsen av handlingen som kjønnsdiskriminering kan være knyttet opp til fortolkningene av 

hva som var årsaken til diskrimineringen, framfor andre forutgående prinsipielle forestillinger om 

hva kjønnsdiskriminering innebærer. Selv om forståelsen av handlingen i et likestillingsperspektiv 

vil gi samme grad krenkelse som verdighetsforståelsen, vil de opplevelsene av diskriminering jeg 

har sett på her oppleves som krenkelser av på en annen måte, og etter andre fortolkningsskjema 

enn som kjønnsdiskriminering. Som jeg vil komme tilbake til under punkt 4.3, kan ulike 

tolkningsskjema for handling føre til ulik innstilling til konflikt.  

 

Som Widerberg (1995) framhever, vil det å få barn kunne føre til en økt sårbarhet, både ovenfor 

barnet, men også ovenfor omverdenen. Omsorgsansvaret for barn kan gjøre en sårbar ovenfor 

negative inntrykk. Det å bli gravid kan gjøre at forståelsesrammen for påkjenninger blir 

annerledes enn for ikke-gravide Sårbarheten som kan oppstå etter diskriminering vil kunne gi 

andre tålegrenser for påkjenninger. Graviditeten gjør også at påkjenninger kommer til syne på en 

annen måte enn ellers: Tre av de fire informantene som opplevde diskriminering da de var gravide 

fikk komplikasjoner i svangerskapet. Informant F forteller om alvorlige komplikasjoner hun 

opplevde i svangerskapet: 
 

"[…] jeg hadde blødning i 4 måneder, jeg, […] det var ganske alvorlig. Det er liksom så lett å tro at det går bra, men 

jeg var veldig bekymra Og så […] holdt jeg ut et par måneder [i arbeid] før jeg… Ja det var legen min, faktisk, som sa 

til meg at nå syns jeg du skal vurdere en sykemelding, for nå har du blødninger, og det er så mye stress, så du ikke 
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mister barnet pga en idiot til sjef, liksom. Så sa jeg først nei, men jeg ringte tilbake etter fem minutter så sa jeg `Jo, 

jeg gjør det, det er ikke verdt å risikere noen ting som helst på det her´. Så da ble jeg sykemeldt" (Informant F) 

 

Svangerskapskomplikasjoner får ikke bare konsekvenser gjennom de fysiske plagene. 

Usikkerheten de skaper rundt hva som kommer til å skje med barnet, og i hvilken grad man kan 

anstrenge seg kan skape en vanskelig lojalitetskonflikt. Informant H knyttet den psykiske 

belastningen hun opplevde som følge av diskrimineringen da hun var gravid så sterkt til 

graviditeten at hun gjenopplevde de psykiske problemene da hun ble gravid neste gang. Dette 

svangerskapet endte i en spontanabort. Hun vil ikke si med sikkerhet at disse psykiske problemene 

var direkte utløsende for aborten, men denne usikkerheten er egnet til å skape ytterligere 

vanskeligheter rundt graviditet, og gjør at diskrimineringen oppleves som enda mer alvorlig.66

 

4.3 Konfliktkompleks og konfliktkompleksitet 

Jeg har til nå sett på hvordan handlinger oppleves og forstås som diskriminering sett fra den ene 

partens synsvinkel. Informantenes beskrivelser av sine reaksjoner på diskriminering er fortellinger 

om hvordan forskjellsbehandling oppleves som problematisk. I kapittel 3 så jeg på rettslige 

relevante kriterier for at handlinger bryter med likestillingsloven. I alle tilfeller, med unntak av 

seksuell trakassering etter likestl. § 8a, baserer lovens kriterier seg ikke på de subjektive 

forståelsene av påstått diskriminering. Jeg vil nå se på forholdet mellom subjektive og objektive 

forståelser av handlinger som oppleves som diskriminerende. Her presenterer jeg de nye 

begrepene "objektive konsekvenser" og "subjektive negative konsekvenser".  

 

Aubert (1981) skisserer et bilde av konflikter der partenes utveksling av interesser er konfliktens 

"objektive forhold", mens en "fiendtlig innstilling" utgjør konfliktens subjektive del. Aubert 

problematiserer derimot ikke videre hva den subjektive siden ved konflikten består i. Jeg vil 

spørre: Hvilke kvaliteter ved den subjektive opplevelsen av uenigheten gjør konflikten 

problematisk utover den umiddelbare interessekonflikten? Jeg vil argumentere for at konfliktens 

problematiske subjektive side, i form av problemer knyttet til det jeg kaller "subjektive negative 

konsekvenser", trer inn som en del av et konfliktkompleks. Der vil den få en mer eller mindre 

selvstendig rolle, sammen med den konflikten om de objektive forhold som allerede foreligger.  

                                                 
66 Situasjonen kan forverres av økonomiske konsekvenser av diskrimineringen. Særlig ved oppsigelser og 
avslag på søknader i forbindelse med graviditet kan diskrimineringen gi store konsekvenser for utbetaling av 
fødselspermisjon. 
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4.3.1 Konfliktens "objektive forhold" 

Å definere konsekvenser av en handling som "objektive" er teoretisk problematisk. I følge Hegel 

må en handling eller hendelse på en eller annen måte oppfattes av et subjekt for at den skal kunne 

erkjennes (Skirbekk og Gilje 1999b). Subjektets fortolkning av omverden er også et av de sentrale 

tema for Kant (Ibid). I fenomenologisk erkjennelsesteori forstås all oppfattelse som en 

fortolkning, og i denne tolkningsprosessen gis handlingen mening (Schutz 1967). I dét en 

handling er oppfattet og gitt mening, er den følgelig tolket, den er "objektivert".67 Dette betyr at 

handlinger bare som objektivert mening kan framstå som virkelige for subjektet (Ibid). Ofte vil en 

subjektiv forståelse av en handling være et forsøk på å gjøre den "rasjonell", noe som innebærer at 

den gis en mening som gjør den håndterlig for aktøren ut fra dennes tidligere erfaringer (Ibid:85). 

Dette innebærer at handlinger ikke kan være oppfattet og samtidig rent objektive i betydningen 

"like" for alle som sanser dem.  

 

Med utgangspunkt i Auberts (1981) konfliktforståelse velger jeg å definere "objektivitet" ved 

konfliktforhold som "faktiske forhold partene er enige om foreligger". Et eksempel vil kunne 

illustrere begrepet: Arbeidstaker 1 valgte å si opp sin stilling i bedriften 2 etter at sjefen 3 snakket 

høyt og aggressivt til henne ved flere anledninger. Etter en tid begynte han å ta med kollegaen 4 

på ledermøter, framfor arbeidstaker 1, slik sjefen 3 tidligere hadde pleid å gjøre. Etter en tid blir 

arbeidstakeren 1 sagt opp med begrunnelse i at stillingen hennes rasjonaliseres bort. Både 

arbeidstaker 1, sjefen 3, andre ansatte i bedriften 2, kollega 4 og eventuelle andre vil ha observert 

disse hendelsene og kunne være noenlunde enige om forståelsen av sentrale deler av 

hendelsesforløpet. Det mest sannsynlige enigheten om de faktiske forhold vil kunne begrense seg 

til at arbeidsforholdet mellom arbeidstakeren 1 og bedriften 2 er opphørt og at 1 ikke lenger 

mottar lønn fra bedriften 2. Temaet for en likestillingsrettslig behandling i dette tilfellet vil være 

om 2, representert ved sjefen 3, forskjellsbehandlet arbeidstakeren 1 på grunn av kjønn. Den 

"objektive konsekvensen" av den påståtte diskrimineringen er at arbeidstakeren 1 ikke lenger 

arbeider ved bedriften 2. Dette får noen direkte konsekvenser som vil kunne inngå i de objektive 

konsekvenser, som manglende lønnsutbetaling, forkortede muligheter for trygdeutbetalinger, 

manglende opptjening av pensjonspoeng.  

 
                                                 
67 Den er gjort til et objekt for subjektet. Slik jeg vil bruke begrepene objektiv og subjektiv i det følgende, 
danner denne erkjennelsen grunnlaget for en subjektiv forståelse. 
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Andre konsekvenser som ikke direkte vil berøre og kunne mangle forståelse av sjefen 3, er f. eks 

psykiske belastninger eller blødninger under svangerskap. Disse faller derfor utenfor definisjonen 

av den objektive konsekvens, også fordi de ikke er en direkte konsekvens av diskrimineringen, og 

er dermed etter all sannsynelighet heller ikke en tosidig akseptert direkte del av konflikten mellom 

partene. 

 

4.3.2 Subjektive konfliktopplevelser 

Å oppleve at man blir eller har blitt diskriminert er, som jeg har redegjort for ovenfor, en tolkning 

av en handling inn i en bestemt fortolkningsramme. Fordi partene ser konflikten fra ulike 

konfliktposisjoner, vil sannsynligvis arbeidstaker 1 og sjefen 3 i eksempelet ovenfor ha tildels 

ulikartede opplevelser og fortolkninger rundt de samme "objektive" hendelsene, og de vil begge 

mene å huske hendelsene og ordene som falt "slik de var". Dette er et resultat av at 

objektiveringen av handlingene er selvsagt for aktørene. Ulik erfaringsbakgrunn som følge av 

ulikt kjønn kan være utslagsgivende på fortolkning av handlinger. Undr punkt 4.2.2 undersøkte 

jeg forskjellen mellom seksuell trakassering og flørting og pekte der særlig på graden av 

gjensidighet som en variabel som kan differensiere mellom de to. I noen tilfeller, som dette, vil 

også bare den ene parten oppleve konflikten som en konflikt (Brinkmann 1983 og Aubert 1975). 

Som Brinkmann påpeker vil det kunne foreligge ulike konfliktdefinisjoner, definisjoner av hva 

som er konfliktens tema (Brinkmann 1983:28). Dette er uenighet om de faktiske forhold ved selve 

forskjellsbehandlingen, og dreier seg om uenighet rundt de "objektive" sidene ved konflikten.  

 

Subjektive opplevelser av konflikt, uavhengig av form og innhold, kaller Brinkmann 

"konfliktsubjektivitet" (Brinkmann 1983:22f). Ulike standpunkt i en konflikt kan ofte relateres til 

ulik konfliktsubjektivitet. Slik individuell konfliktsubjektivitet vil oppstå uavhengig av om det er 

enighet om konfliktdefinisjonene mellom partene eller ikke, fordi de er resultat av individuelle 

fortolkninger av konflikten og hendelsene i konflikten. For andre, og ikke minst i en rettslig 

behandling, kan det være vanskelig å forholde seg til slike subjektive opplevelser av konflikt. Et 

eksempel på dette er innføringen av en "kvinnenorm" for hva som skal regnes som seksuell 

trakassering i likestl. § 8a, se ovenfor under punkt 3.2.1. Jeg vil komme tilbake til denne 

problemstillingen i kapitlene 5 og 6. 

 

Jeg velger å kalle opplevelsene og de følelsesmessige reaksjonene som kommer av 

diskrimineringen, eller de objektive konsekvensene, for "subjektive konsekvenser". Den personlige 
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opplevelsen av handlingen vil være å regne som en konsekvens fordi denne kommer som et 

resultat av den utløsende handlingen.  

 

Fordi sjefen 3 i eksempelet over ikke selv direkte opplever konsekvenser som diskrimineringen 

kan ha for arbeidstakeren 1, som psykiske belastninger og svangerskapsproblemer, har han heller 

ikke et egnet utgangspunkt til å se årsakssammenhengen mellom sine handlinger og disse 

konsekvensene. Mulige tolkningsfaktorer som dårligere økonomi, frykt for autoriteter eller 

omsorg for barn vil ikke direkte legges til grunn for hans forståelse av handlingen. For ham vil 

omdisponeringen av personalet gjerne forstås som en økonomisk betinget disposisjon. Den 

forståelsen han legger til grunn er preget av hans fortolkningsskjema, og disse skjemaene vil også 

ligge til grunn for hans fortolkning av reaksjonen til arbeidstakeren 1 (jmf. Schutz 1967).  

 

Disse ulike forståelsene av handlingen, og den objektive konsekvens´ ulike utslag for 

arbeidsgiveren og arbeidstakeren, bidrar til at den utløsende handlingen etter en viss tid har en 

svært ulik betydning for de to partene. Også kvinner som utsettes for samme type diskriminering 

opplever også diskriminering ulikt. En informant fortalte at hun en gang hadde respondert på et 

krav om seksuelle tjenester fra sin sjef med at hun: 
 

"[…] bare [la] oppsigelsen på bordet og byttet firma på en uke. Det var så greit det var! Mens andre jenter i det 

selskapet hadde det jo ikke så greit. Men jeg tror jeg er ganske heldig. Jeg blir sinna isteden for nærtaken, jeg gidder 

ikke å bry meg, jeg klarer ikke ta det innover meg."  

 

Positive opplevelser av konflikt, som f. eks. en følelse av forløsning av aggresjon eller frustrasjon, 

eller annet som oppleves som positivt vil være en "subjektiv positiv konsekvens". Subjektive 

konsekvenser som oppleves som negative vil jeg i det følgende vil kalle de "subjektive negative 

konsekvenser". I framstillingen ovenfor under punktene 4.1 og 4.2 har jeg fokusert på slike 

negative opplevelsene ved konflikt, og det er også disse jeg i hovedsak vil konsentrere meg om i 

det følgende.68

 

For noen vil fortolkningen av opplevelsen av å bli diskriminerinert føre til at subjektive negative 

konsekvenser blir problematiske på selvstendig grunnlag (Bumiller 1992:99). Jeg vil illustrere 

dette ved å fortsette eksempelet ovenfor. Arbeidstakeren 1 mister arbeidet, noe som resulterer i 

                                                 
68 I følge Thagaard (2002) har samfunnsforskere lettere for å ta for seg problematiske samfunnsforhold, fremfor 
områder som preges av lite konflikt og motsetninger. 
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problemet: Ingen jobb og avkortet inntekt. Dette får naturlige konsekvenser for 1: Hun har ikke 

lenger råd til ny bil og oppussigen av kjøkkenet må utsettes. Den objektive konsekvensen slik den 

forstås her vil være begrenset til den manglende lønnen.69  

 

Men den manglende jobben er et problem for arbeidstakeren 1 også på andre måter. Gjennom den 

subjektive erkjennelse får den manglende lønnen subjektive negative konsekvenser. Hun føler seg 

urettferdig behandlet av sjefen 3 og mener han presset henne ut av arbeidsplassen på en urettferdig 

måte. Hun blir etter hvert å bli deprimert, og det bare takket være sjefen 3, mener hun. Etter hvert 

vil hun ikke ha noe mer med verken bedriften 2, sjefen 3 eller kollegaen 4 eller noen av de andre å 

gjøre. Før alt for lang tid er gått begynner hun i en ny jobb. Men problemet slutter allikevel ikke å 

plage arbeidstakeren 1. Hun klarer ikke komme over ydmykelsen over å ha blitt presset ut på den 

måten. Hun klarer ikke legge saken bak seg, selv om de objektive konsekvensene har mistet 

betydning eller er løst. Som én informant forteller: 

 
"La meg få slippe å våkne om natta og tenke. Det er det som er skjedd, jeg drømmer om det fortsatt. Jeg våkner 

klokka tre om natta og ikke får sove, ikke sant. Så går det bare og svirrer masse tanker om dette rundt i hodet. Det er 

ikke bra." (Informant H) 
 

Et begrepspar som kan belyse disse ulike opplevelsene av konflikt er ideelle og materielle 

konflikter (Brinkmann 1983:20f).70 Mens bakgrunnen for de materielle konfliktene vil være 

materielle interesser, vil ideelle konflikter ha sin bakgrunn i partenes ulike verdimessige 

oppfatninger av handlingen. Et av poengene med distinksjonen mellom de objektive konsekvenser 

og de subjektive negative konsekvensene er at graden av betydning av den objektive konsekvens 

eller den subjektive negative konsekvenser resulterer i kvalitativt ulike problem, avhengig av på 

hvilken måte de objektive konsekvensene oppleves som negativt.  

 

4.3.3 Konfliktkompleks 

Som jeg vil vise her, og utdype videre i kapittel 5, er betydningene av de objektive konsekvenser 

og de subjektive negative konsekvenser komplekse og mangfoldige. Hva som er viktigst å 

forbedre for at problemet skal løses vil kunne variere. Brinkmann (1983) bruker begrepene 

                                                 
69 At arbeidstakeren 1 kjører rundt i en gammel bil fremfor en ny er en underordnet konsekvens av dette. 
70 Begrepet ”ideell konflikt” er noe upresist og det kan virke som en normativt begrep som vurderer denne 
formen for konflikt som særlig "god", fremfor en deskriptiv definering, som det er ment som. Et mer presist 
begrep vil kunne være "idemessig" konflikt.. 
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”primærkonflikt” og ”sekundærkonflikt” for å vise at noen deler av konflikten vil kunne være 

viktigere for partene enn andre (Brinkmann 1983:20). Det vil være nærliggende å anse handlingen 

som utløser konflikten, eller dens objektive konsekvenser, som temaet for primærkonflikten og 

som det viktigste for arbeidstakeren å løse. Denne ligger som direkte eller indirekte årsak til de 

øvrige delene av konfliktkomplekset. Men som partene kan forstå de ulike delene av konflikten 

ulikt, kan de også legge ulik vekt på hva som er konfliktens primærkonflikt (Ibid). Denne 

primærkonflikten vil også kunne være at man vil løse opp problemene med den subjektive 

negative konsekvens, også på andre måter enn gjennom å løse den objektive konsekvensen. Slike 

problem kan i større eller mindre grad inngå i konfliktkomplekset som sekundærkonflikter, eller 

bli konfliktkompleksets primærkonflikt. Særlig der hvor problemer med de subjektive negative 

konsekvensene kommer inn som sentrale deler av konfliktkomplekset vil ikke den ene parten ha 

nærliggende forutsetninger for å forstå og ta hensyn til den andre partens konfliktforståelse.  

 

Hvordan diskrimineringen oppleves vil gi føringer på hvilke sider ved konflikten som fremtrer 

som primær- og sekundærkonflikt. Jeg vil her gi to eksempler på hvordan slike konfliktkompleks 

kan oppstå, for så å komme tilbake til hvilke følger denne inndelingen kan ha i kapittel 5. Funnene 

under punkt 4.2 viser hvordan diskriminering på grunnlag av graviditet er utløsende for to ulike 

opplevelser av diskriminering. De ulike måtene informant C og informantene F og H forstår 

diskrimineringen gir utslag i ulike måter å knytte diskrimineringen til kjønn. Dette gir ulike fokus 

for hva som oppleves som mest problematisk. Disse to måtene å oppleve diskriminering kan 

kalles for "direkte-" og "indirekte" opplevd diskriminering.  

 

Som jeg poengterte under punkt 4.2.2 ovenfor, var opplevelsen av krenket verdighet for mange av 

informantene nærere knyttet til en personlig verdighet enn en spesifikk opplevelse av kvinnelig 

verdighet. Kjønnsaspektet i disse opplevelsene kommer klarest til uttrykk gjennom forståelsen av 

at diskrimineringen skjedde på grunn av graviditet. For informant C var opplevelsen av 

diskriminering direkte knyttet til graviditeten fordi arbeidsgiver gjennom hele prosessen sto fast 

ved  

at graviditeten var årsaken til at hun ikke fikk jobben hun var lovet. Den direkte koblingen mellom 

graviditeten og diskrimineringen gjør at løsning av den objektive konsekvensen av 

diskrimineringen blir stående som primærkonflikt for informant C. For henne framstår 

diskrimineringen som direkte opplevd diskriminering.  
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En annen måte å forstå slik forskjellsbehandling er at den oppleves som krenkende på andre 

måter, etter andre tolkningsskjema enn for kjønnsdiskriminering. Ovenfor har jeg sett på "brudd 

på normer i arbeidslivet" og "personlig krenkelse" som mulige fortolkningsmåter. 

Forskjellsbehandlingen framstår da som opplevd diskriminering på grunn av diskriminering som 

kom på grunn av kjønn. For informantene F og H, som jeg trekker fram ovenfor, får selve 

graviditeten en mer bakenforliggende og utløsende rolle for de krenkelsene som oppleves som 

særlig diskriminerende. Denne diskrimineringen framstår som indirekte opplevd diskriminering, 

der problemet med den objektive konsekvens fortrenges til fordel for problemet med den 

subjektive negative konsekvens, slik at sistnevnte får den mest framtredende plassen i 

konfliktkomplekset. 

 

Jeg har nå med bruk av fenomenologisk erkjennelsesteori og informantenes fortellinger gitt et 

innblikk i opplevelser av diskriminering, og hvordan disse på ulike måter danner grunnlag for 

forskjellige problem knyttet til diskriminering. Funnene i dette kapitlet gjør at det er mulig å gjøre 

en generell todelt inndeling av hvordan forskjellsbehandling er utløsende for opplevelsen av 

diskriminering. De to ulike primærkonfliktene kan kreve ulike løsninger. Jeg vil i de kommende 

kapitlene videreføre skillet mellom de objektive og de subjektive negative konsekvensene, og se 

på hvordan ulike opplevelser av diskriminering kan legge grunnen for ulike behov for løsning av 

problemene, og hvordan dette kommer til uttrykk gjennom målsetninger for henvendelser til 

Likestillingsombudet. 
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5. Fra problem til målsetning 
I forrige kapitel så jeg på hvordan handling og objektive konsekvenser av handlinger ble 

opplevd som direkte og indirekte diskriminerende, og hvordan disse på ulike måter utløser 

subjektive negative konsekvenser. De subjektive negative konsekvensene oppleves som et 

problem på ulike måter. Dette gir komplekse konfliktbilder, med ulike behov for løsninger 

av de problemene som oppstår som en følge av diskrimineringen.  

 

Materielle- og verdimessige konflikter fordrer ulike løsninger (Aubert 1975). Jeg vil her 

videreføre begrepene objektive konsekvenser og subjektive negative konsekvenser, og 

utdype disse ved å se på hvordan ulike problemer overføres til ulike behov for løsninger av 

konflikten. Jeg vil videre se nærmere på de målsetningene og rettsforestillingene som danner 

grunnlag for å henvende seg til Likestillingsombudet. Dette grunnlaget kan, sammen med 

opplevelsen av diskriminering jeg behandlet i kapittel 4, dannes av kunnskap og 

forestillinger om likestilling og rettslig konfliktløsning. En analyse av disse forholdene vil gi 

en bred forståelse av aktørers utgangspunkt for møter med Likestillingsombudet. Dette møtet 

er temaet i kapittel 6. 

 

5.1 Behov 

Problemer som oppstår etter diskrimineringen vil nødvendigvis resultere i et behov for 

løsning av problemet. Som problemene jeg behandlet under punkt 4.3,vil også ulike 

primærkonflikter resultere i ulike behov.Behovene for løsning kan være forskjellige. Det kan 

tenkes å være et behov for løsning i form av å glemme, noen å snakke med, sørge for at man 

får beholde jobben, slutte i jobben, få hevn, oppnå bekreftelse på at man har gjort ”det 

riktige”, oppnå rettferdighet, forsoning, anerkjennelse, å "si fra" eller noe annet. Noen av 

disse eksemplene var jeg innom i kapittel 4, og de øvrige vil jeg komme tilbake til nedenfor 

under punkt 5.2. Fordi hvilket problem man har etter diskrimineringen er basert på hvordan 

diskrimineringen oppleves, vil denne opplevelsen også ligge til grunn for behovet. Dermed 

kan behovet for løsning av problemet knyttes til forskjellsbehandlingen, 

fortolkningsskjemaet som legges til grunn for erkjennelsen av den og problemkomplekset 

som følger av den.  

 

 64



De behovene jeg legger til grunn som for løsning av problemer er generert ut fra problemene 

og målsetningene for å henvende seg til Ombudet.71 Behovene antyder hvilken funksjon en 

løsning av problemet er tenkt til å ha, men fordi de er generelle, gir de ikke henvisninger på 

hva løsningen konkret kunne tenkes å være. Dette vil derimot komme til uttrykk i 

målsetningene for henvendelsen, som vil være tema under punkt 5.2. Behovene skiller seg 

fra målsetningene ved at de forsøker å gjenskape informantenes behov, uten hensyn til den 

kunnskap informantene måtte ha om Likestillingsombudet og likestillingsretten. En 

forståelse av disse behovene vil være nyttig i analysen av rettsforestillinger under punkt 5.3 

og av den rettslige prosessen i kapittel 6. Behov for løsning av problemene etter 

diskriminering og kunnskapsgrunnlaget for henvendelsen til Likestillingsombudet danner 

forutsetningene for den rettslige henvendelsen. 

 

5.2 Målsetninger 

Jeg vil her se nærmere på hvordan behovet for å løse problemene etter diskriminering 

kommer til uttrykk i informantenes målsetninger for en rettslig forespørsel eller prosess. 

Dette vil jeg gjøre ved å se nærmere på hvilke målsetninger informantene i utgangspunktet 

hadde for den rettslige prosessen. Deres behov og kunnskap om retten ligger til grunn for 

disse målsetningene. Beskrivelsene av behov og målsetninger under dette punktet danner et 

utgangspunkt for å se nærmere på kunnskapsgrunnlaget, som sammen med behovene danner 

bakgrunnen for målsetningene og henvendelsen til Likestillingsombudet. Ved å legge en slik 

modell til grunn, knytter jeg dermed en kausal linje mellom forskjellsbehandlingen, 

fortolkningsskjemaet som ligger til grunn for erkjennelsen av denne, og problemet, behovet 

og målsetningen for henvendelsen til Likestillingsombudet. Inndelingen av målsetninger om 

løsning av henholdsvis objektive konsekvenser og subjektive negative konsekvenser 

tydeliggjør ulik bakgrunn for henvendelser til Ombudet.  

 

I det følgende vil jeg ta tak i forutsetningene for rettslig handling og se hvordan en analyse 

med utgangspunkt i disse kan svare på avhandlingens problemstilling. Først vil jeg ta for 

meg ulike målsetninger som kan ligge bak henvendelser til Likestillingsombudet. Jeg vil 

legge særlig vekt på målsetninger om forbedringer av subjektive negative konsekvenser 

                                                 
71 Rent metodisk er behovene i større grad basert på tolkende koder enn informantenes begrep som er brukt til å 
kategorisere problemer og målsetninger. 
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(punkt 5.2.3). Under punkt 5.3 vil jeg følge opp disse og se på hvilken måte kunnskapen om 

retten danner grunnlag for om man henvender seg til Likestillingsombudet med sine 

målsetninger.  

 

5.2.1 Grunnlag for rettslige målsetninger 

Gjennomgående i informantenes beskrivelser av problem og behov er en opplevelse av 

urettferdighet. Målsetningen er aktørens måte å operasjonalisere behovet for å løse 

problemene etter diskriminering. Hvordan blir slike opplevelser til ideer om at ens egne 

behov kan løses gjennom rettslig behandling? 

 

5.2.2 Rettslige målsetninger om å bedre de objektive konsekvensene
I kapittel 4 delte jeg konfliktbegrepet i to og så på materielle konflikter og verdikonflikter. 

En materiell konflikt dreier seg om fordeling av bl.a. tid, penger og arbeid. Mitt generelle 

inntrykk er at arbeidstakerne mener informantenes handlemåte fra hans side er økonomisk, 

altså materielt motivert.72 Endringer av slike forhold som resultat av diskriminering vil være 

en objektiv konsekvens av forskjellsbehandlingen. I en slik konflikt vil primærkonflikten 

dreie seg om å gjøre om/ikke gjøre om den avgjørelsen som utløste de objektive 

konsekvensene slik at det skjer en re-fordeling av materielle goder.  

 

At man ikke lenger har en jobb kan lede til et behov for å løse dette problemet gjennom å 

forbedre eller endre situasjonen som har oppstått på en materiell måte. Dette vil være å endre 

de objektive negative konsekvenser. Den mest nærliggende måten å oppnå dette er å få eller 

få tilbake det jobbtilbudet eller lønnsforhøyelsen som manmener man har krav på. En del av 

informantene i utvalget ønsket å henvende seg til Likestillingsombudet med klage eller 

veiledningsforespørsel med dette som målsetning.  

 

I en av saken til informant C, som jeg så på i kapittel 4, gikk informanten til 

Likestillingsombudet for å få tilbake arbeidet sitt etter at hun ikke fikk den stillingen hun var 

forespeilet. Jeg betegnet denne formen for opplevd diskriminering som "direkte opplevd 

diskriminering". Det innebar at handlingen og den objektive konsekvensen av den, ble 

                                                 
72 Dette er med unntak av saker som omhandler seksuell trakassering. Der ble motivasjonen i større grad sett på 
som seksuell eller av sadistisk karakter 
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oppfattet som kjønnsdiskriminering, og at det var denne behandlingen som utgjorde et 

problem for informanten. Åpenheten i arbeidsgiverens argumentasjon gjorde argumentene 

hans mer ”tilgjengelige”, og det ble lettere å sette i gang en prosess for å forandre den 

objektive konsekvensen. 

 
FSF: […] da du gikk til sak, var det for å få den stillingen? 

 

Ja, det var jo det. Vi hadde jo vært kolleger et år, jeg så jo lenger enn det, og jeg trodde nok at vi skulle greie å 

jobbe sammen videre" (Informant C) 

 

Informant C gir her uttrykk for målsetningen om å få jobben tilbake. Et annet trekk ved 

hennes opplevelse av diskrimineringen er at konflikten ikke i for stor grad gikk ut over 

forholdet til arbeidsgiveren, slik at hun opplevde at konflikten kunne løses og 

arbeidsforholdet fortsette. Jo mindre forskjellsbehandlingen oppleves å komme i veien for 

det personlige forholdet mellom partene, jo større sjanse er det for at en løsning av de 

objektive konsekvensene kan være en fullgod løsning for den som opplever seg diskriminert. 

I slike tilfeller vil målsetningen om materielle endringer svare til et tilsvarende behov for 

materielle endringer, og prosessens suksess vil måles ut fra graden av oppfyllelse av disse. 

 

Da jeg begynte arbeidet med denne avhandlingen var det å endre de objektive forholdene det 

eneste jeg så for meg som kunne stå som mål for kvinner som henvendte seg til 

Likestillingsombudet. Et slikt ønske om materielle endringer og forbedring av objektive 

konsekvenser korresponderer godt med likestillingslovens målsetning om å sette partene slik 

de ville stått materielt sett om den diskriminerende handlingen ikke hadde funnet sted. 

Konfliktkomplekset som ligger bak et slikt materielt krav har derimot ofte bakgrunn i 

sammensatte konfliktkompleks. Disse vil jeg komme tilbake til når jeg i det følgende vil 

behandle målsetninger om å forbedre de subjektive negative konsekvensene, og jeg vil der se 

på hvilken evne likestillingsloven har til å behandle slike krav.  

 

5.2.3 Rettslige målsetninger om å forbedre de subjektive negative 

konsekvensene 

Som jeg beskrev i kapittel 4 er indirekte opplevd diskriminering en opplevelse av å ha blitt 

diskriminert som kommer indirekte fra den forskjellsbehandlende handlingen. En slik 
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opplevelse av konflikten forskyver problemene som følge av diskrimineringen vekk fra de 

objektive konsekvensene, og over på de subjektive negative konsekvensene av 

diskrimineringen. Målsetninger basert på slike problem bærer med seg følelsene fra 

krenkelsen, og lar disse bli en del av konfliktens målsetning. Med unntak av reglene i likestl. 

§§ 8a og 17, 1. ledd kan disse hensynene ikke legges til grunn i en rettslig vurdering av 

likestillingslovens bestemmelser.  

 

Jeg vil i her se på slike målsetninger med utgangspunkt i informantenes beskrivelser. Under 

punkt 5.3 vil jeg gå videre ved å analysere hvordan slike målsetninger har sin bakgrunn i 

verdimessige vurderinger. Disse målsetningene legger andre premisser til grunn for hva som 

skal til for at resultatet av den rettslige prosessen skal oppleves som vellykket, enn ved 

målsetninger om å bedre de objektive konsekvensene.  

 

Målsetninger om anerkjennelse og selvmarkering 
 
"Da hadde jeg i 8 år drevet og ofret meg for den jobben og stilt opp tidlig og sent. […] og dette var takken? 

[…] jeg viste jo det at en arbeidsgiver som behandler sine ansatte på den måten er ikke noe for meg å satse på, 

uansett, så jeg hadde jo ikke så veldig lyst til å kjempe for å beholde stillingen. Målet mitt var ikke å få jobben 

tilbake, målet mitt var å si at sånn behandler man ikke mennesker. Det tenkte jeg den dagen jeg fikk vite at jeg 

skulle bli sagt opp. I hvert fall da fikk jeg et sånt sinne innvendig, en grusom vond følelse. […]" (Informant 

H) 

 

Problemet som oppstår etter diskrimineringen er en opplevelse av manglende anerkjennelse 

for den innsatsen H hadde lagt ned ved arbeidsplassen, se forøvrig kapittel 4. I motsetning til 

informant C som i utgangspunktet hadde som målsetning å få tilbake til jobben, var en slik 

løsning uaktuell for informant H. Opplevelsen av at arbeidsgiver viser henne misstillit kan 

ikke reverseres. Den objektive konsekvens blir derfor aldri en del av konflikten, men står 

bare som utløsende for den subjektive negative konsekvens. Målsetningen er klart å 

kommunisere til arbeidsgiveren hva hun mener om behandlingen hun har vært utsatt for, og 

dermed tilfredsstille behovet om anerkjennelse som er utløst av den subjektive negative 

konsekvens. Fordi kommunikasjonen til arbeidsgiver av sin mening om diskrimineringen er 

en forutsetning for at behovet skal oppfylles, har målsetningen en forventet ekstrovert effekt. 
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Rettslig handling kan forstås som å "stå opp for seg selv". Dette kan være knyttet til 

forestillinger om retten som objektiv bekreftende institusjon. En slikt formål kan også være 

en selvstendig målsetning ved å sende saker til Likestillingsombudet. Da informant F hadde 

sluttet i jobben der hun ble diskriminert og begynt i en ny, ble hun gravid for andre gang. Da 

mistet hun jobben igjen.73  

 
Da det skjedde nå, så tenkte jeg: `Det her gidder jeg ikke en gang til! Nok en sånn tufs. Først så var jeg jo her 

også interessert i å løse det, men så skjønte jeg at han begynte å blande inn i advokaten min, og jeg hadde vært 

og snakket med advokaten min og det begynte å balle på seg tenkte jeg at det her gidder jeg ikke komme 

tilbake til." […] den gangen her var jeg litt mer sånn: `Nei, vet du hva! nå er det nok, to ganger, det får holde´. 

Og jeg leste i avisa når Bekkemellem sa at nå må kvinner si fra, og da tenkte jeg: `Det skal jeg gjøre, dette 

finner jeg meg ikke i!´ Det skjer så ofte, og det er så mye av det; det har hendt meg to ganger på rad, hva er 

oddsen?!" (Informant F, min utheving) 

 

Det er å få utløp for egne følelser etter diskrimineringen framstår som det viktigste behovet 

for en slik målsetning. Slik sett har en henvendelse med et slikt mål en tenkt introvert 

virkning. I den andre saken var diskrimineringen objektivt sett den samme som i den første 

saken, men trakasseringen var ikke, eller ble ikke opplevd som like personlig. Også denne 

gang går informant F til sak for å beholde jobben, men denne gang til advokat. Den 

ekstroverte virkningen er her mer tydelig som målsetning. Like fullt har henvendelsen også 

en tenkt introvert virkning i form av å "si fra”. Merry (1985) trekker fram hvordan det å gå 

til sak kan være et uttrykk for kunnskap og integritet. Å ikke bruke rettighetene sine er et 

tegn ovenfor omgivelsene for at man ikke evner å beskytte seg selv, samtidig som man 

beskytter sin egen integritet gjennom å forsøke å bruke dem. Behovet vil da fortone seg som 

både en ekstrovert og en introvert selvbekreftelse. 

 

Bekreftelse gjennom motpartens erkjennelse 
Som jeg skrev ovenfor vil et av behovene som oppstår etter diskriminering kunne være en 

bekreftelse på at måten man forholdt seg etter diskrimineringen var riktig. Dette kan være 

både en ekstrovert og en introvert bekreftelse. Målsetningen som informant J la til grunn for 

sin henvendelse til Ombudet kan være et eksempel på dette: 

 

                                                 
73 Henvendelsen til Likestillingsombudet ble gjort i forbindelse med den første saken. 
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"[…] jeg har ikke fått noen vurdering på et papir som sier `du hadde rett, og du var i din rett til å gå og 

[informanten] har vært utsatt for sånn og sånn og den skyldige har fått en smekk på fingrene for det´. Rett som 

det er kjører man forbi hverandre eller man kan møtes på gaten, ikke sant, og jeg vil kunne møte en av dem og 

[vite at] det var riktig, det var riktig av meg og gå, og det må dere innrømme innerst inne enten dere [vil eller 

ikke]" (Informant J) 

 

Denne bekreftelsen er tiltenkt betydning i møtet mellom menneskene på gaten; en kontekst 

av en helt annen karakter enn mellom de mer formelle rollene som arbeidsgiver og 

arbeidstaker. Sitatet ovenfor er et eksempel på en usikkerhet rundt egen fortolkning av 

konflikten i møte med andre. Jeg tolker målsetningen om bekreftelse som et uttrykk for 

behov for at ens egen fortolkning skal slås fast autoritativt, og dermed bryte gjennom 

motpartens fortolkningssjema.  Bak behovet for å forandre motpartens erkjennelse, som er en 

ekstrovert virkning, ligger det en også forventning om at en slik stadfestelse vil slå tilbake og 

påvirke den introverte erkjennelsen, uavhengig av motpartens innrømmelser.74 Den 

introverte effekten vil ligge i den betydningen en slik bekreftelse vil ha for en selv. Et slikt 

konfliktfokus kan være egnet til å fjerne målsetningen for konflikten fra motpartens 

erkjennelser (Nader 2002). Som én informant fortalte, var henvendelsen til 

Likestillingsombudet en del av en større erkjennelsesprosess som også dreiet seg rundt 

konflikter i livet som gjaldt langt bredere tema enn konflikten med arbeidsgiveren. Jeg vil 

komme tilbake til en analyse av rettsforståelsen slike henvendelser bygger på under punkt 

5.3 nedenfor. 

 

En lignende bekreftelse som den jeg legger til grunn for informant Js målsetning kan også 

oppnås gjennom motpartens unnskyldning. Unnskyldningen har en ekstrovert karakter, i 

motsetning til en bekreftelse som ikke nødvendigvis må manifesteres i et konkret uttrykk. En 

målsetning om en unnskyldning vil kunne være et uttrykk for et behov for å få den andre 

parten til å innse at han har gjort noe galt, og for at det ikke skal skje igjen. Målsetningen 

kan dreie seg om en direkte unnskyldning:  

 
"I en sånn sak som dette syns jeg oppreisningen mer er at vedkommende hadde fått beskjed om å komme å be 

om unnskyldning for det […]" (Informant D) 

                                                 
74 Det kan tenkes at en slik målsetning gir ønsker om en ekstrovert virkning gir også et innslag av hevn, framfor 
ønsket om en bekreftelse på at man selv gjorde det riktige vil da poenget være å vise motparten, eller tvinge 
denne til å forstå, at man har hatt rett og den smerte denne erkjennelsen ville innebære. I det empiriske 
materialet fant jeg derimot ingen holdepunkter for en slik hevngjerrighet. 
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Unnskyldningen bærer i mer markant grad enn de øvrige målsetningene preg av å være 

tilgivende, slik at forholdet mellom partene kan opprettholdes.75  

  

Rettferdighetsprinsipp 
Flere av dem som henvender seg til Ombudet med lignende målsetninger har opplevd 

diskrimineringen som personlig, enten gjennom at den fremsto som indirekte opplevd 

diskriminering, eller på andre måter har opplevd diskrimineringen som særlig krenkende. I jo 

større grad handlingen oppleves som personlig krenkende, jo større vil også behovet være 

styrt i retning av å gjøre noe med den subjektive negative konsekvens, fremfor den objektive 

konsekvens. Informant I, som kom ut for lønnsdiskriminering, opplevde urettferdigheten 

som en prinsippsak uten at hun følte seg personlig krenket.  

 
"Jeg mente jeg hadde lest at i [lønnssaker] skulle like tilfeller behandles likt. 

 

FSF: Gjorde det at du opplevde det som urettferdig? 

 

Det var vel egentlig mer en prinsippsak for meg" (Informant I) 

 

Hun sendte saken til Ombudet mer av prinsipp, uten at å vinne fram eller ikke ville ha noen 

funksjon for henne utover selve prinsippet. For henne var det viktigere å kunne hjelpe andre 

enn å oppnå noe for sin egen del. En økende grad av personlig opplevelse vil derimot kunne 

redusere behovet for å opprette rettferdighet for andre som også opplever diskriminering 

gjennom å eventuelt skape presedens eller oppmerksomhet gjennom saken. Som informant C 

sier:  

 

"Det var ikke agendaen min da, nei. Det var pur egoisme! [latter]" (Informant C) 

 

For mange gjøres derimot betraktninger om nytten av at saken ble ført for 

Likestillingsombudet etter at saken ble ferdigbehandlet. Når retten brukes i en slik kan det 

være viktigere å reise saken, enn å vinne den. 

 

                                                 
75 Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 6.3 
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"Jeg følte nok mest at jeg gjorde det for meg selv, jeg hadde antagelig fått mavesår hvis jeg ikke skulle gjort 

noe, for jeg var så sint... Det var sånn klump i magen som jeg ikke klarte å legge fra meg […] Det var ikke noe 

jeg klarte å legge bak meg sånn uten videre, og jeg er veldig glad for at jeg gikk videre med det." (Informant 

C, min uthevning) 

 

Slik jeg tolker informant C legger hun til grunn et behov for å markere seg selv med 

introvert virkning. Henvendelsen til Likestillingsombudet var ikke tiltenkt en betydning 

verken ovenfor arbeidsgiver eller andre kvinner i lignende situasjoner. Bakgrunnen for et 

slikt behov er at hun selv ikke klarer å finne måter å håndtere konflikten på. Slike 

målsetninger bærer preg av å se på retten som en institusjonell "brekkstang" for å oppnå 

målsetninger som man ikke klarer finne løsninger på alene. 

 

Målsetning om "bieffekt" 

Objektive konsekvenser og subjektive negative konsekvenser kan i mange tilfeller spille 

sammen som konflikttema (jmf. Kapittel 4 og Brinkmann 1983:20f). Jeg vil her se på 

hvordan disse kan opptre i et samspill som grunnlag for målsetninger for henvendelser til 

Likestillingsombudet. Her vil jeg også kissere hvilke muligheter for løsning av problemer 

med subjektive negative konsekvenser som ligger i rettslige løsninger av objektive 

konsekvenser. 

 

 

Et av flere praktiske problem som kan oppstå etter at man slutter i en jobb etter 

diskriminering, kan være at man får en mangelfull attest, eller ikke føler man kan bruke 

arbeidsgiveren som referanse. Dette kan få store konsekvenser for resten av arbeidskarrieren, 

og særlig hvis man har store deler av sin erfaring fra den bedriften man har blitt diskriminert.  

 

Et eksempel på et slikt problem er saken til informant J. Hun ble sykemeldt og sa opp 

arbeidet på grunn av seksuell trakassering fra en kollega, og forble sykemeldt ut 

oppsigelsestiden. Etter at arbeidsforholdet var avsluttet fikk hun ikke en attest for 

arbeidsforholdet, til tross for at hun hadde vært ansatt i flere år. Hun gikk til advokat for å få 

denne, og da hun fikk den var det den siste arbeidsdagen, og ikke datoen for utløpet av 

oppsigelsestiden der hun var sykemeldt som var oppført som sluttdato. For informant J har 

dette ført til problemer i ettertid: 
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'"FSF: Nå, hvordan ser du på [arbeidssituasjonen] nå? 

 

På situasjonen så tenker jeg at jeg er sint fordi jeg fremdeles ikke har fått en ordentlig attest […] 

Jeg har jo dradd det med meg på jobbintervjuer. […] Det preger meg på en måte. […] det er litt sånn å ha en 

attest som sier at jeg sluttet den 4. eller 9. eller hva det var. Det er ikke sikkert det spiller noen stor rolle, men 

det spørs hvor mye de legger merke til… Det er jo vanlig at man sier opp den 1. og at man jobber til den 1. […] 

Ett sted ble jeg spurt om hvorfor jeg sluttet og hva som gjorde det, og jeg ble helt… Jeg viste ikke hva jeg ikke 

skulle si. Skulle jeg være ærlig, skal jeg finne på en lurehistorie? For jeg ville ikke si hva det egentlig gjaldt, for 

da ville jeg bli sett på som en person som sikkert kom til å gjøre det der og." (Informant J) 

 

Sluttdatoen som er oppført på attesten gjør at informant J føler hun må svare for et inntrykk 

av en konfliktfull arbeidssituasjon. Dette problemet utløser et behov for formell 

anerkjennelse og en målsetning om en attest som informant J betegner som "skikkelig". En 

manglende formell anerkjennelse og bekreftelse av arbeidet får først og fremst indirekte 

konsekvenser gjennom den usikkerheten hun føler ovenfor potensielle arbeidsgivere. 

Oppnåelsen av en slik målsetning om anerkjennelse vil kunne få praktiske konsekvenser, 

både ved at arbeidsgivere vil kunne tvile på informant J ved ansettelse, men den vil også 

kunne komme til å gjøre det lettere for henne å opptre trygt i intervjusituasjoner.  

 

Informant J er opptatt av hva arbeidsgiveren synes om henne, og at de to ikke har fått 

snakket ut sammen. De har ikke "gjort opp" seg i mellom og hun opplever at det er noe 

uforløst over den situasjonen som har oppstått. En samtale med arbeidsgiveren eller en 

fullstendig attest vil kunne hjelpe til å løse også denne siden av problemet med manglende 

bekreftelse. Målsetningen om å endre den objektive konsekvensen av forskjellsbehandlingen 

har dermed en implisitt og ønsket forbedrende effekt for de subjektive negative 

konsekvensene. Slike positive bieffekter for løsningen av subjektive negative konsekvenser 

kan også være latente, uønskede eller ønskede (jmf. Brinkmann 1983:77ff). Behovet for å 

demonstrere motparten at man har ”rett” kan gjøre at det stilles høyere krav til at 

rettsprosessen skal få materielle konsekvenser. Målsetningen om en ny attest kan fungere 

som en løsning for dette sammensatte problemet. Hvis denne løsningen fungerer slik den er 

tenkt fra informantens side, vil den løse problemene med de objektive konsekvensene og de 

subjektive negative konsekvensene samtidig.  
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Jeg vil nå gå over til å analysere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for disse 

målsetningene. Dette skaper en overgang til møtet mellom informantenes målsetninger og 

likestillingsretten. 

 

5.3 Kunnskap og forestillinger om likestilling og likestillingsrett 

 

 
FSF: "Hvorfor gikk du til Likestillingsombudet? 

 

Det var det eneste jeg fant, det eneste jeg tenkte på." (Informant F) 

 

Under punkt 4.1 så jeg på hvordan informantenes beskrivelser av reaksjoner på 

diskriminering kan tolkes som et brudd på normative forventninger. Jeg beskriver dette som 

overgangen mellom ulike fortolkningsskjema for handlinger. Her vil jeg se på hvordan 

rettslige forståelsesrammer legges til grunn som fortolkningsskjema for forskjellsbehandling. 

Jeg har i punkt 5.2 vist hvordan behov for løsning av problemer etter diskriminering får 

utslag i ulike målsetninger for rettslig prosess. Jeg pekte særlig på hvordan opplevelser av 

diskriminering ga utslag i målsetninger om å oppnå rettferdighet. Med utgangspunkt i 

informantenes lave kunnskap om likestillingsrett vil jeg her under punkt 5.3 undersøke 

informantenes kunnskap og forestillinger om rettens materielle og formelle side. Hva ligger 

til grunn for disse forutsetningene?  

 

Sammen med behovet for løsning av problemer etter diskriminering, kan disse ligge til 

grunn for målsetninger for henvendelser til Likestillingsombudet. Ved å undersøke disse 

rettsforestillingene og hva som påvirker dem, går jeg i større grad inn på den hva som 

erstatter faktisk rettslig kunnskap, enn andre studier av kommunikasjon og kunnskap om 

retten (se for eksempel Mathiesen 2005). 

 

Jeg vil under punkt 5.3.1 ta for meg sentrale trekk i mitt empiriske materiale, og danne et 

grunnlag for å diskutere hvordan forestillinger om likestilling og rettferdighet kan overføres 

til rettslige forestillinger om de samme tema. En slik analyse er viktig for å svare på 

problemstillingen, fordi det vil kunne avdekke på hvilken måte rettsforestillinger kan ligge 

til grunn for rettslig handling. Under punkt 5.3.2 vil jeg ta i bruk teori om rettferdighet for å 
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analysere forholdet mellom kultur og rett, og undersøke på hvilken måte allmenne retts- og 

rettferdighetsforståelserkan ligge til grunn for informantenes rettfølelse.76 Under punkt 5.3.3 

vil jeg ta for meg temaet rettsliggjøring, og se hvordan rettslige normer kan oppleves som 

gyldige forståelser av diskriminering. Jeg vil oppsummere kapittelet under punkt 5.3.4.  

   

5.3.1 Kunnskapsforutsetninger 

Kunnskap eller forestillinger om retten er med på å danne grunnlaget for rettslig handling. Få 

mennesker vil forsøke å løse saker rettslig når de ikke tror de vil bli trodd eller få gehør for 

sin virkelighetsforståelse (MacKinnon 1987:81ff). Kunnskapen om Likestillingsombudets 

kompetanse og likestillingsrettens rettsregler var lav blant informantene; et stort flertall (syv 

av ni) sier at de på forhånd viste lite eller ingenting om Ombudet. Én av disse hadde ikke en 

gang hørt om Likestillingsombudet før fagforeningen hennes sendte en klage dit på hennes 

vegne. Likevel kontakter de fleste Likestillingsombudet forholdsvis raskt etter 

diskrimineringen. Den svake graden av bevissthet rundt likestilling i informantgruppen og 

den store tilbøyeligheten til å henvende seg til Ombudet, tyder på at det forelå en bevissthet 

om at likestilling er et rettslig tema, og at Likestillingsombudet anses som et sted å henvende 

seg for å løse slike rettslige problemer. Med tanke på den lave kunnskapen som forelå om 

likestillingsrett og Likestillingsombudets kompetanse, vil jeg stille spørsmålene: Hvilken 

rettslige kunnskap hadde informantene før de henvendte seg til Likestillingsombudet? Hva 

ligger til grunn for denne kunnskapen? For å kunne undersøke dette vil jeg se på hvordan 

rettslig kunnskap ligger til grunn for rettslig handling. 

 

 

For å komme til en rettslig forståelse av en bestemt situasjon ("appropriate occations")77 må 

de rettslige normene tas i bruk (Luhmann 1981:238). Luhmann kaller denne prosessen 

"tematisering". MacKinnon (1993) mener at mange mangler kunnskap om rettsregler for å 

legge til grunn en rettslig forståelse av en handling. Dette fører til at det oppstår tvil om ens 

egne opplevelser kan falle inn under et rettslig begrep.  MacKinnon eksemplifiserer; "When 

asked `Have you ever been raped?´ many women answer `I don't know´" (MacKinnon 

                                                 
76 Med allmenne retts- og rettferdighetsforståelser mener jeg her forestillinger som er blitt en del av common 
sense, se under punkt 5.3.2 nedenfor. 
77 Slik jeg forstår begrepet "approrpriate occations" vil dette også kunne inkludere handlinger. 
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1993:114). Den manglende kunnskapen om rettsreglene fører til at det ikke settes i gang en 

tematiseringsprosess.  

 

Merry (2006) undersøker måter å forstå seg selv og andre som rettssubjekter, og tar 

utgangspunkt i ulike former for identitet som danner subjektiteter ("subjectives", Merry 

2006:184). Som jeg redegjorde for i kapittel 4 ligger det forskjellige fortolkningssjema til 

grunn i de ulike subjektivitetene, og disse danner ulike grunnlag for forståelse av handling. 

Av disse vil rettslig identitet vise seg som et mulig fortolkende skjema (jmf. Bumiller 

1992:61). Et sentralt poeng hos Merry (2006) er at man ikke nødvendigvis innehar én slik 

rettslig identitet til fortrengsel for andre mulige identiteter, men gjerne flere og motstridende 

identiteter samtidig. 78 Fortolkninger og opplevelser kan endre innhold, slik at betydningen 

av bestemte handlinger kan forandres over tid (Widerberg 1992).  

 

På grunnlag av den rettslige subjektiviteten gjøres fortolkningen av en handling som rettslig 

relevant.79 Luhmann (1981) legger vekt på hvordan tematisering er en overførsel av norm til 

handling i et enkelttilfelle, og tar utgangspunkt i normen og hvordan den overføres til 

handlinger. Hvorvidt den rettslige normen legges til grunn ad-hoc, eller har stått klart for 

informanten over tid, gjøres ikke til et tema for Luhmann. Merry (2006) ser på den 

subjektive forståelsen som rettssubjektet legger til grunn, mer enn på normen og hvor den 

kommer fra eller hvorvidt den er ad-hoc eller ikke. Det ser likevel ut som hun forutsetter at 

den rettslige normen er en del av kunnskapen som legges til grunn, og at den rettslige 

normen er erkjent før annekteringen av en rettslig subjektivitet. Hun problematiserer heller 

ikke ytterligere hvordan denne normen erkjennes, annet at den kan være vanskelig 

tilgjengelig for rettssubjekt som befinner seg utenfor den rettslige diskursen. Det viktige for 

Merry, derimot, er forutsetninger og måter å nærme seg den rettslige normen på. 

Kunnskapsforutsetningene er en rettslig subjektivitet basert på kunnskap om rett og 

rettigheter, og siden en bekreftelse møtet i med rettslige institusjoner (Merry 2006). Når 

aktørene kommer inn i en reell rettslig behandling av saken vil de rettslige 

                                                 
78 Innenfor rettsantropologien er slike "mulitiplex identities" brukt som forklaringsmodell på forholdet mellom 
motstridende normer som kjønn, sosial rolle, klasse, religion og tradisjon (Bentzon 1993 og Bentzon et. al 
1998). En nærmere analyse av disse faktorene vil gå utenfor avhandlingens rammer. 
79 Det er den rettslige arenaen for operasjonalisering av rettslig identitet som er tema for denne avhandlingen, 
men man kan tenke seg at slik identitet også vil kunne spilles ut på andre arena, som for eksempel i politisk 
arena 
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forståelsesrammene spille en betydelig rolle som premissleverandører for rettslig handling 

(Betzon et. al 1998 og deLauretis 1986:10). 
 

5.3.2 Kulturelle rettsbegrep 

Jeg vil her se på kulturelle forestillinger om retten og hvordan ideer om rettferdighet og 

likestilling har blitt til allmenne begrep, og hvilket innhold disse kan sies å ha. Ved å bruke 

kultur som forklaringsmodell trekker jeg veksler på antropologiske forståelser av retten og 

rettslige aktører (jmf. Anleu 2003). På bakgrunn av dette vil jeg under punkt 5.3.3 og 5.3.4 

diskutere ulike måter å forstå hvordan forståelser av retten kan gjøres tilgjengelige gjennom 

kulturelle uttrykk. Som jeg vil vise under punkt 5.3.3 kan forestillinger om det materielle 

innholdet av retten overlappe hverandre. Under punkt 5.3.4 vil jeg trekke en konklusjon på 

bakgrunn av disse drøftingene.  

 

Når man som individ erkjenner rettsreglene, eksisterer de ikke lenger bare som skrevet tekst, 

men som ideer (Gabel 1984:1564). deLauretis (1986) peker på at den tilgjengelige kulturelle 

kontekst er en viktig premissleverandør for hvordan handlinger oppfattes. Skyberg (2001) 

legger til grunn at "fortellingene" om retten, allmenne oppfatninger om hva rett er,  danner et 

skjema for fortolkning av handling. Dette legges til grunn for og motiverer til rettslig 

handling. Skyberg mener denne fortellingen, eller forestillingen om retten, er kulturell 

(Skyberg 2001:27ff). Gabel (1984) mener den kulturelle reproduksjonen av loven er rettens 

primære kommunikasjonsform. Allikevel er graden av reflektert erkjennelse av slike rettslige 

ideer lav i det daglige. Gjennom denne posisjonen får de kulturelle forståelsene av retten en 

innvirkning på hvilke muligheter samfunnsaktørene ser i å bruke retten (Skyberg 2001).80 På 

denne måten ligger det et klart tilsnitt av makt i de kulturelle rettsforestillingene. Dahl 

(1985a) legger til grunn en mer tradisjonell feministisk forståelse der retten er: 

 
"[…] en mektig del av det kulturelle hegemoni som menn har i vår type samfunn. Et kulturelt hegemoni 

innebærer at en herskende gruppes særlige måte å se de sosiale realiteter på, blir akseptert som alminnelig og 

som en del av den naturlige orden, også av dem som faktisk er underordnet det." (Dahl 1985a:17, utheving 

i original) 

 

                                                 
80 I kapittel 6 vil jeg komme tilbake til hvordan materielle, strukturelle og institusjonelle sider ved retten kan 
påvirke disse mulighetene. 
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Både kulturelle og feministiske forståelser av retten legger vekt på muligheter og 

begrensninger i retten som struktur Hvis de kulturelle ideenes forståelse av de rettslige 

normene legges til grunn for rettslig handling, får ikke dette bare en påvirkning på 

individenes rettsstilling, men det vil også kunne påvirke rettens utforming. Nader (2002:178) 

anlegger et perspektiv der påvirkningsforholdet mellom retten og kulturelle forståelser er 

tosidig: Hvilke typer saker som kommer til rettslig behandling, og hvilke som ikke gjør det, 

er for det første bestemt av de mulighetene retten åpner for, men også kulturelle "krefter" vil 

kunne ha betydning for hvilke konfliktløsningsmekanismer som tas i bruk på ulike konflikter 

(Nader 2002:178). Nader legger her særlig vekt på tradisjoner for konfliktløsning utenfor 

retten. På denne måten vil utvalget av saker som kommer inn for rettslig behandling kunne 

påvirkes av kulturelle forestillinger om retten og kulturelle forestillinger som ikke gjelder 

retten. Der saker ikke sendes til rettslig behandling, vil det også mangle rettspraksis som kan 

legges til grunn for framtidige rettsforståelser. I en viss forstand vil endringer av slike 

mønstre kunne kreve "brudd" med kulturelle rettsforståelser og tradisjoner.  

 

Merry (1985) ser de samme begrensende kvalitetene som Skyberg i det hun kaller kulturelle 

"rettslige ideologier". Gjennom å bruke dette begrepet distanserer Merry rettsforestillingene 

fra den fulle bredden av kulturen. Samtidig mener hun at slike rettsforståelser også, innenfor 

ideologiens grenser, kan formes av aktørene slik at de tilpasses egne rettslige målsetninger. 

Gjennom å legge premissene for rettslig handling, framstår retten for de rettslige aktørene 

som en døråpner til alternative fortolkninger, samtidig som den virker begrensende for 

hvilke muligheter som ligger innenfor de rettslige forståelsesrammene. 

 

Disse kulturelle rettsoppfatningene kan forstås somdynamiske, og er ikke synonyme med en 

individuell rettsforståelse (Ewick og Silbey 1998). Dette gjelder særlig når disse legges til 

grunn for aktørers handlingsalternativer. Villmoare (1991) legger til grunn at subjektet ikke 

forholder seg passivt og tar i mot forståelser som legges til grunn for identitet, men er selv en 

aktør i utviklingen av dem. En slik forståelse av identiteter en ikke-essensialistisk forståelse 

av identitet og kjønn (Ibid:388).  

 

Hydéns (1999 og 2002) normteori tar, som de kulturelle og feministiske vinklingene jeg har 

sett på ovenfor, forståelsen av retten ut av en formalistisk og inn i en bredere og kontekstuell 

sammenheng. Hydén mener normer skapes i en interaksjon mellom vilje, kunnskap og 

systemforutsetninger, og kombinerer således faktorer fra både makro- og mikronivå som 
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grunnlag for normer for rettslig handling (Hydén 1999 og 2002). På aktørnivå legger Hydén 

til grunn at normer produseres og reproduseres av den enkelte gjennom hvordan de til enhver 

tid formuleres: "The actor gets instant feedback on wether his behaviour is good or bad. The same occurs 

with technical norms […]" (Hydén 1999:78). Dette er i motsetning til Banakar (2001) som, uten å 

gi klart uttrykk for hvorfor, ser ut til å mene at normmodellen ikke har et dynamisk preg. Jeg 

vil påstå at denne dynamikken opprettholdes i den grad og i den form kunnskapsnivået 

endrer seg i takt med andre faktorer. Tilbakemeldingen ("feedback") vil til enhver tid inngå 

som en del av den kunnskap og erfaring som ligger til grunn for dannelse av normer.  

 

Rettferdighet som rettsoppfatning 

Under punkt 4.1 beskrev jeg at det å forstå det man ble utsatt for som diskriminering i mange 

tilfeller kommer som en overraskelse, og jeg argumenterte for at det var fordi 

diskrimineringen ikke passet med de fortolkningsskjemaene man hadde tillagt seg fra 

tidligere. Jeg vil her se nærmere på karakteren og opprinnelsen til disse 

fortolkningsskjemaene, før jeg går over til å diskutere hvordan disse kan være relevante i 

dannelsen av rettsforestillinger.  

 

Den akutte reaksjonen over å bli forskjellsbehandlet kan være et uttrykk for at den moralske 

vurderingen mellom problem, behov og målsetning er basert på en prima facie-norm (jmf. 

Peczenik 2006). En forberedelse til en rettsprosess innebære en bevisstgjøring av for å kunne 

ta standpunkt til disse normene (Merry 2006). Denne klargjøringsprosessen krever derfor 

refleksjon over egne normative oppfatninger: 

 
"[…] så jeg tenkte: `Åh har jeg gjort noe feil?´ […] Jeg måtte virkelig sette meg ned å tenke over hva synes jeg 

er riktig og galt i forhold til kvinner og i forhold til likestilling, altså. Sette meg ned og revurdere det riktig 

hardt." (Informant F) 

 

"Det skal være riktig, og jeg følte at det ikke var det" (Informant I, min utheving, FSF) 

 

Spenningen mellom den sterke følelsen av at noe er galt og det lite reflekterte grunnlaget for 

å mene noe om hvorfor det er galt når handlingen skjer, tyder på at forestillingene om 

likestilling så å si ligger "under huden" og utenfor bevisst refleksjon. De begrepene 
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informantene plasserer på forskjellsbehandlingen de har vært utsatt for er at den er 

"urettferdig": 

 
"Grunnen til at jeg ble så sint var jo at de var så oppriktige med meg og, at de sa at grunnen til at du ikke får 

[jobben] er for at du er gravid, og det var jo så blodig urettferdig." (Informant C) 

 
 "[…] jeg følte meg liksom urettferdig behandla, og selv om de sa [forgjengeren i stillingen] hadde andre 

oppgaver, så kan det hende at jeg gjorde en bedre jobb på andre måter. […] Så da tok jeg opp med dem at jeg 

syns ikke det er helt riktig at jeg skal ha mindre i lønn." (Informant B) 
 

I de beskrivelser av diskriminering jeg gjengir her er peker alle på urett og urettferdighet 

som årsak til sine reaksjoner på diskrimineringen. Som jeg siterer informant C under punkt 

5.2.3 er det klumpen i magen som ligger til grunn for at ble sendt til Likestillingsombudet.  

 

Ryberg (2006) peker på at grunnlaget for normative vurderinger av retten i stor grad er 

basert på forestillinger om rettferdighet. Som jeg skrev om forståelser av diskriminering 

ovenfor i kapittel 4, så er også begrepet "rettferdighet" avhengig av kriterier for distingsjon 

mellom to grupper eller fenomener, og hvilken betydning dette skillet skal ha. Buchanan og 

Mathieu (1986) peker på relativiteten i rettferdighetsbegrepet, og fremholder de samme 

kravene som til diskrimineringsbegrepet. En idé om rettferdighet må innebefatte to regler: 

Hvilket prinsipp for rettferdig/ikke-rettferdig som skal gjelde, og når prinsippet skal gjelde 

(Ibid:20). Prinsippene for rettferdighet må overholdes konsekvent (Ibid og Henrichsen 

1998). Disse prinsippene sikrer rettferdighetsbegrepet et normativt innhold, men gir ikke 

føringer på hva innholdet skal være.81  

 

Montada (2002) anlegger en pluralistisk forståelse av rettferdighet i betydningen av  at det 

vil kunne foreligge flere rettferdighetsforestillinger. Peczenik framhever en relativistisk 

rettferdighetsforståelse hvor han trekker fram at individer selv kan inkludere og utelukke 

moralske faktorer som man selv vil, og legge til grunn et utvalg av faktorer som passer for 

sine avgjørelser (Peczenik 2006:33ff). Dette åpner for enkeltmenneskers tilpasning av 

                                                 
81 Henrichsen viser også hvordan mer substansielle rettferdighetsforståelser, som Rawls egalitære 
omfordelingsprosess, og mer materielle konstruksjoner, som hos Habermas kan legges til grunn som 
rettferdighet (Henrichsen 1998:243ff). Hva gjelder Rawls er dette politiske og sosiale omfordelingsprinsipper 
og det vil være for omfattende å gå inn i disse her. 
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normer og moralske størrelser i sine rettferdighetsforståelser. Hva er innholdet av disse 

rettferdighetsforståelsene? 

 

Likestilling som kulturoppfatning 

En slik rettferdighetsforståelse kan være basert på ideer om likestilling. Jeg skrev i kapittel 3 

om statsfeminismen og hvordan likestillingsretten vokste fram i Norge som en del av en 

sosial bevegelse. Hagermann (2004) beskriver et oppsving for den norske kvinnebevegelsen 

på 1970-tallet med flere formelle gjennomslag. Disse endringene kommer også til uttrykk i 

informantenes forestillinger om likestilling:  

 
"Jeg mener oppriktig at kvinner i Norge i dag har rett til å ta en jobb selv om de planlegger å bli gravide […] 

Jeg mente at jeg har rett til å ta ny stilling og ny jobb, det er sånn det er og jeg mener det er riktig." 

(Informant F) 

 

Skjeie og Teigen (2003) mener likestillingsfeltet og likestillingskrav har blitt noe alle er 

"for", en "selvfølgelighet" (Skjeie og Teigen 2003:13ff). Gjennom utviklingen av 

likestillingspolitiske virkemidler blir likestilling omfattet av en "tilslutningsretorikk" (Teigen 

2004). Til tross for denne oppslutningen er likestillingsforestillingen så diffus, og med så 

uavklarte grenser og konsekvenser, at det er vanskelig å vite hva den inneholder og hvilke 

normative føringer den gir (Teigen 2004). Denne uklarheten kan gjenfinnes i blant annet 

informant Fs fornemmelser om likestilling som jeg siterte ovenfor. Diskrimineringen gjorde 

at disse forestillingene ble tvunget til overflaten. 

 

I kapittel 4 så jeg på hvordan opplevelser av diskriminering også kan gis innhold av 

prinsipper om verdighet til fordel for prinsipper om likestilling. Slike betraktninger kan 

knyttes til mer generelle forståelser av rettferdighet som legges til grunn for opplevelser av 

diskriminering:  

 
"Vi hadde en sjef som kalte oss for `tupper´. Det var jo sånn hele tiden, så hvorfor skulle vi hisse oss mer opp 

over denne bemerkningen enn oven en annen? Så sa jeg at hvis vi ikke begynner å reagere kommer vi hvert fall 

aldri til å slutte å høre idiotiske bemerkninger. […] Jeg er så redd for å bli oppfattet som sånn dærre nyfeminist 

eller "ottarsøster", eller et eller annet. Det er ikke det det går på. Det har faktisk over hodet ikke med noe annet 

enn likestilling, og har ikke noe med feminisme å gjøre, men rett og slett at vi snakker ikke sånn til hverandre 

uansett. Litt sånn god folkeskikk." (Informant D, min utheving, FSF) 
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Informanten avviser her krav om fravær av seksuell trakassering som et feministisk krav, og 

forholder seg ikke bare løsrevet fra, men i opposisjon til politiserte representanter for 

likestilling. Informanten distanserer seg fra hele likestillingsdiskursen. Samtidig slutter hun 

opp om likestilling, men trekker den inn i en allmennmoralsk forståelsesramme og 

formulerer bruddene på likestilling som normativ gale på grunnlag av ”litt sånn god 

folkeskikk”. Slik informanten forstår normbruddet har det skjedd som et brudd på 

allmennmoralske prinsipper.  

 

Selv om informant D stiller seg i opposisjon til en forståelse av sin protest som et uttrykk for 

politisert likestilling, kan den ureflekterte sammenkoblingen mellom forskjellsbehandling på 

grunnlag av kjønn og rettferdighet tyde på at likestilling til en viss grad har gått inn i en 

allmenn forståelse av rettferdighet som hun forholder seg til som common sense. Dette er det 

vanskelig å påvise: Kunnskap som ligger til grunn for normer i stor grad er en "taus 

kunnskap" (Hydén 2002:285, for øvrig Sivertsen 1999:68). Både rettferdighet og common 

sense er problematiske som begrep fordi det er svært vanskelig å lage uttømmende 

innholdsdefinisjoner av dem (Ryberg 2006). Det presise innholdet av allmennmoralske 

forståelser kan vanskelig etableres på grunnlag av en forbindelse mellom informantenes 

rettsoppfatninger og common sense. At normen for likestilling legges til grunn som en 

allmennmoralsk norm kan tyde på at hun forholder seg til normen for likestillings i alle fall 

som om den var en del av common sense. Informantens måte å forholde seg til likestilling 

preges av en total "tilslutningsrtorikk" Hvordan kan man forstå tilsluttningsretorikken, og i 

hvilken grad kan denne legges til grunn for rettslig handling? 

 

5.3.3 Alminneliggjøring  

Jeg vil her se nærmere på forholdet mellom positiv rett og allmennmoralske normer.  

 

Durkheim mener kriminelle handlinger er kriminelle fordi de bryter med den kollektive 

bevissthet (Durkheim 1961). Dette innebærer at normative kulturelle forestillinger om rett og 

galt ligger til grunn for retten, og at det ligger en mellommenneskelig konsensus til grunn for 

rettens utforming (Ibid). Durkheim anlegger dermed en matrialistisk retts- og 

rettferdighetsforståelse (jf. Henrichsen 1998). Hvis denne rettsforståelsen legges til grunn for 

analysen her, vil dette bety at den positive retten og de kulturelle rettsforstillingene vil være 
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sammenfallende. Nader og Sursock anlegger blant annet et lignende perspektiv når de 

plasserer rettferdighet som en slik sentral menneskelig grunnidé (Nader og Sursock 

1986:206f). Samtidig er de påpasselige med å påpeke at definisjonen av rettferdighet er 

foranderlig over tid og ulik fra sted til sted82 (Op. cit.:207).  

 

Durkheim går ikke inn i hvordan en slik overføringsprosess mellom kollektiv bevissthet og 

rett kunne tenkes å skje. Jeg vil her undersøke denne transformasjonsprosessen forstå 

hvordan kulturelle ideer om retten blir skapt og kan danne premissene for aktørers rettslige 

handling.  

 

Dette vil jeg gjøre ved å se på hvordan kulturelle forestillinger om rettferdighet og 

likestilling kan framstå som rettslige, og inngå derigjennom få betydning for aktørers 

subjektive forestillinger om retten. Bringham (1987) gir en forklaring på hvordan 

forestillinger ("notions") om rettslige begrep kan overta for det rettslige innholdet av 

begrepet.83 I politisk debatt gis begrepet et skinn av å være positivt rettslige, samtidig som 

den rettslige forståelsen av begrepet fortrenges. Bakgrunnen for at en slik prosess kommer i 

gang er at rettsregler setter dagsorden for en politisk debatt (Smart 1989 og MacKinnon 

1979). Denne påvirkningsprosessen gjør at en debatt som tilsynelatende dreier seg om 

rettslige tema får et ikke-rettslig innhold (Bringham 1987:310). Han eksemplifiserer dette 

ved å se på rettslige begrep i den rettsliggjorte diskusjonen om pornografi:84

 
"What feminists raged against was the mythical First Amendment with the emphasis on puse tolerance 

commonly placed there. It is, then, this popular ideology of free expression rather than formal constitutional 

law on free expression that has influenced the politics of the feminist case. […] This movement, constituted by 

its opposition to free speech, could not have existed as it did without notions of law derived from the First 

Amendment" (Bringham 1987:312, min utheving) 

 

                                                 
82 For eksempel kan den vestlige sammenstillingen mellom rettferdighet og "likhet" snus på hodet: 
Rettferdighet kan være å gjenopprette en hierarkisk rangorden, som vil kunne være alt annet enn det som innen 
vestlig kulturkrets må kunne regnes som likhet (Nader og Sursock 1986, samt Buchanan og Mathieu 1986). 
83 Med sitt utgangspunkt i en politisk debatt diskuterer ikke Bringham hvorvidt de rettslige begrepene i 

utgangspunktet var kodifisert kollektiv bevissthet eller hvilke andre forhold som kan ligge til grunn for den 

positiverte retten 
84 Jeg vil ikke gå nærmere inn i diskursen rundt pornografi, da formålet her kun er å illustrere Bringhams 
poeng. 
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For å følge Bringham, blir de rettslige begrepene dominert av allmenne forståelser av retten 

som tar plassen til det rettslige innholdet av de rettslige begrepene. Denne transformasjonen 

kan være særlig utydelig hvis de rettslige og et annet ikke-rettslig begrep er lingvistisk like 

men semantisk ulike. Dette gjør at de lettere kan gli over i hverandre i en ikke-rettslig 

rettsforståelse. Det oppstår sammenblandede innholdsdefinisjoner, der diskusjoner føres i 

med rettslige begrep, men hvor terminologien henter sitt innhold fra ikke-rettslige antagelser 

om det rettslige innholdet av begrepene. Slike forestillinger kan kalles "kvasi-rettslige” 

begrep. 

 

Terskelen til denne prosessen senkes ved at rettslige begrep som "diskriminering", "likelønn" 

og "trakassering" også er normative begrep som brukes i dagligtalen med et relativt innhold. 

Den lave kunnskapen om likestillingsrett, og at henvendelsene til Likestillingsombudet 

oppleves som naturlig og kommer så kort tid etter diskrimineringen, kan være et uttrykk for 

at rettferdighet og likestilling har blitt en del av den rettslige, kulturelle common sense. At 

debatten om likestilling dreier seg rundt lovgivning behøver ikke bety at kunnskapen om 

likestillingsretten øker tilsvarende. Allmennmoralske forestillinger om likestilling kan 

framstå i en rettslig form og gi skinn av å være rettslige. På denne måten kan allmenne 

forestillinger om likestillinger kommuniseres som om de inneholdt kunnskap om positiv rett.  

 

Juridifisering 

Jeg har nå vist hvordan kulturelle rettsforståelser kan ligge til grunn for rettsforestillinger. 

Her vil jeg undersøke dette nærmere ved å se på hvordan retten som institusjon kan påvirke 

disse rettsforestillingene. tendenser til rettsliggjøring. Dette vil jeg belyse gjennom å 

undersøke hvordan rettferdighetsbetraktninger kommer til uttrykk i det empiriske materialet 

som generelle forestillinger om retten som institusjon. Gjennom dette vil jeg vise hvordan de 

samme rettferdighetsprinsippene kan legges til grunn for rettsforståelsen. 

 

Alan Hunt (1990) mener at sosial endring på makronivå gjennom rettslige rettigheter bare 

kan skje forutsatt at rettighetene blir en del av en felles bevissthet og sosial praksis. Gjennom 

å anerkjenne betydningen av sosial praksis vedkjennes aktørenes handlinger som 

påvirkningsfaktorer for sosial endring. Der Durkheim ser retten som kodifisert kollektiv 

bevissthet, ser Hunt den mer som et formelt utgangspunkt for, men ikke nødvendigvis som 

en del av, den kollektive bevissthet. Den rettslige normen forutsettes ikke å være en del av en 
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kollektiv bevisthet før den blir positivert. Hvordan virker en slik påvirkning fra retten og 

over på individer? 

 

Blichner og Molander dekonstruerer rettsliggjøringsbegrepet slik det brukes av 

Maktutredningen (NOU nr. 19, 2003). Maktutredningens rettsliggjøringsbegrep er først og 

fremst er et politisk maktbegrep, men Blichner og Molander erstatter det med begrepet 

"juridifisering" som blant annet forstås som individets tilbøyelighet til å legge en rettslig 

innramming av omverden.85 Framfor det tradisjonelle begrepet "rettsliggjøring" tillater 

begrepet juridifisering en "varierende grad av intensjonalitet" (Blichner og Molander 

2006:602f).86 Begrepet åpner i større grad enn rettsliggjøringsbegrepet for aktørenes 

utforming av begrepet. En slik juridifisering vil kunne føre til at man i større grad enn 

tidligere begynner å se rettslige løsninger på problemer man tidligere fortolket på andre 

måter, og det bidrar til å skape en alminneliggjøring rettslige løsninger. Lovregulering av 

samfunnsområder som ikke tidligere var underlagt lovregulering og en økende bruk av åpne 

rettslige størrelser, legger også grunnen for at juridisk kompetanse nødvendiggjøres i stadig 

flere sammenhenger enn tidligere (Andenæs 2006, for øvrig Papendorf 2002).  

 

De prosessene der behov gjøres om til rettslige målsetninger, som jeg behandlet under punkt 

5.2, innebærer at løsningen på problemet skisseres av en rettslig diskurs. Under punkt 5.3.1 

ovenfor viste jeg hvordan henvendelser til Likestillingsombudet kunne ha sin bakgrunn i 

behov for å forbedre en opplevd urettferdighet. Forestillinger om retten som rettferdig kan 

gjøre en slik henvendelse plausibel. Et eksempel på en slik forståelse er hvordan informant H 

så på en rettslig avgjørelse da hun gikk til Likestillingsombudet: 

 
"Jeg hadde ingen hensikter annet enn å finne ut om dette var riktig, om det var rettferdig at jeg skulle bli 

oppsagt. Jeg følte at ting ikke var helt som de skulle. Om de hadde lov til å gjøre det, rett og slett." 
(Informant H) 

 

I informant Hs fortelling er det et sammenfall mellom rettferdigheten og lovligheten av 

oppsigelsen hun mottok. Slik hun uttrykker seg ville en rettslig vurdering av saken hennes 

som legal, ville kunne føre til at hun slo seg til ro med det. For H har forståelsen av 
                                                 
85 Jeg vil i det følgende bruke begrepet "juridifisering" om individuell tilpasning av egen sak til rettslige 
forhold, mens "rettsliggjøring" vil brukes om tendenser til rettens annektering av et økende antall livsområder 
(Blichner og Molander 2006) 
86 Se punkt 5.3.1 ovenfor. 
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rettferdighet glidd over i forståelsen av legalitet, tilsynelatende til fordel for den juridiske 

legalitetsforståelsen.  

 

Jeg vil peke på to mulige årsaker til en slik tiltro til juridisk legalitetsforståelse. For det første 

kan juridifisering av saksforhold komme av den tilliten jussen er gitt som "eksperter", også 

der det faktiske grunnlaget for rettslig behandling er svakt (Aubert 1989:115). Som profesjon 

har jussen fordelen av å gi konkrete svar på et økende antall spørsmål; riktig eller galt. 

Jussen tilbyr løsninger der andre profesjoner problematiserer.87  

  

For det andre kan aktørers juridifisering av sakskompleks knyttes til lovenes symbolverdi og 

symbolske betydning. I forarbeidene til endringene av likestillingsloven i 2002 legges det 

særlig vekt på to sentrale virkninger som kan følge av innføringen av objektivt ansvar (Ot. 

prp. nr. 77:150).88 Foruten den effekten den utvidede erstatningsadgangen vil kunne for få 

den enkelte, legges det også vekt på lovens "symbolverdi". Ut fra sammenhengen kan dette 

forstås som at departementet forventer at lovendringen skal få en allmennpreventiv effekt.  

 

En slik effekt kunne tenkes oppnådd gjennom den tyngden loven har som lov. Retten som 

profesjonell institusjon får denne tyngden, og virker tiltrekkende, gjennom de absolutte 

grensene den setter mellom rett og galt (Frank 1949). Denne rollen kan gi loven, som rettens 

legitimeringskilde, en "stråleglans", som vil kunne virke virke særlig tiltrekkende for de som 

opplever seg ugunstig behandlet: "Victims of discrimination are attracted to `the radiance of the Law ´" 

(Bumiller 1992:107).89 Frank ser rettens egenskaper som et utslag av et menneskelig behov 

for trygghet som oppstår i tomrommet etter foreldrenes oppdragelse og grensesetting: 

"Through his dependence upon his parents´omnipotence he finds relief from unbearable uncertainty." (Frank 

1949:14). Dette behovet for en tilgjengelig rett vil særlig inntreffe når omverden oppleves 

som vanskelig og usikker. Gjennom den sikkerheten loven synes å gi, virker ikke loven bare 

tiltrekkende, men tilfredsstillelsen av behovet for avgrensning av muligheter vil i følge Frank 

være en av rettens viktige roller. I lys av dette framstår det å benytte seg av retten som 

konfliktløsning som en operasjonalisering av behovet for å tro på verden som rettferdig (jmf. 

Reichle og Schmitt 2002, se ovenfor). 
                                                 
87 Jeg vil komme tilbake til en dypere analyse av juridisk metode nedenfor i punkt 6.2. 
88 Det empiriske materialet gir dessverre ikke grunnlag til å si noe om hvorvidt lovens symbolverdi har økt på 
et mer generelt grunnlag.  
89 Bumiller henter begrepet "radiance of law" fra Franz Kafkas "Prosessen" (Kafka 2000), jmf. Ewick og Silbey 
(1998)  
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Under punkt 5.2 ovenfor viste jeg hvordan retten gis en rolle som autoritativ skyldfordeler. 

Både rollen som "ekspert" og skyldfordeler tolker jeg som et uttrykk for en forståelse avden 

rettslige institusjon som en "utenforstående"; en utenfor partene som kan avgjøre rett og galt. 

Denne rollen kan gis retten både der det ønskes en "ekstrovert" og en "introvert" virkning. 

Informant Hs rettsforståelse kan ses på som et uttrykk for at påvirkningen av 

rettsoppfatninger ikke bare går fra kulturelle forståelser av begrep, slik jeg redegjorde for 

ovenfor, men også gjennom en alminneliggjøring av rettslige størrelser. Med en slik autoritet 

får retten "definisjonsmakten" over rettferdighetsbegrep når konflikter settes inn i en rettslig 

forståelsesramme.  

 

5.3.4 Rettferdighet og rett 

Jeg har i dette kapittelet sett på hvilke normer som kan ligge til grunn for en prosess der 

opplevelsen av diskriminering settes i en rettslig forståelsesramme. Å oppleve en følelse av 

overraskelse over diskrimineringen i det den finner sted, slik flere av informantene opplevde, 

kan tyde på at rettferdighetsforestillingen som tilsier at man blir utsatt for urett, eksisterte før 

oppsigelsen.  

 

For kvinner som er utsatt for diskriminering vil slike allmenne forståelser om likestilling 

kunne påvirke de forestillingene de har om likestillingsretten. Gjennom det tilgjengelige 

kulturelle tolkningsskjema for likestilling forstås saken som rettslig relevant på grunnlag av 

(kvasi-) rettslige begrep. Dette forenkler overføringen av ens egen sak inn i en rettslig 

fortolkningsramme. Den rettslige kunnskapen som ligger til grunn for handlingsvalgene har 

oppstått gjennom ledd som forvrenger innholdet av de rettslige begrepene.  

  

For informantene synes rettferdighetsforståelse og rettforståelse å ligge nært opptil 

hverandre. Dette underbygges av informantenes målsetninger om bekreftelse fra 

Likestillingsombudet, og at de ville finne ut hva som var "rettferdig" gjennom det rettslige 

prosessen. Tilsluttningsretorikken rundt likestilling og den utstrakte bruken av lovgivning 

som likestillingspolitisk virkemiddel90 kan ha ført til en sammenblanding av det rettslige og 

ikke-rettslige innholdet av begrepene i likestillingsretten. En økende grad av juridifisering i 

                                                 
90 Se kapittel 3. 
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betydningen å se seg selv som rettssubjekt kan tenkes å være et uttrykk for at en 

selvforståelse som rettssubjekt er i ferd med å bli en del av kulturen på samme måte som 

oppfatninger om likestilling og rettferdighet er blitt det.  

 

Den symbolverdien som likestillingsloven og/eller Likestillingsombudet måtte ha, kan 

knyttes til de kulturelle rettsforestillingene om likestillingsrett som jeg har behandlet 

ovenfor. Likestillingsloven kan, slik jeg behandlet det i kapittel 3, kalles en kodifisering av 

moralsk eller politisk rettferdighet i lov. Dette gjør at retten virker som en plausibel kanal for 

krav om rettferdighet, enten disse har sin bakgrunn i forestillinger om likestilling eller ikke. 

Kulturelle forståelser av rettsreglene og den kulturelle forestillingen om retten som rettferdig 

institusjon bekrefter hverandre.  

 

Når en slik rettslig fortolkningsforståelse legges til grunn, gjør dette at Likestillingsombudet, 

ved å være likestillingsrettens konfliktløsningsinstitusjon, framstår som nærliggende å 

henvende seg til. I kraft av en slik posisjon gis det inntrykk av at Ombudet er en som kjenner 

til og kan løse problemer som forstås i en likestillingsrettslig kontekst. Troen på at det ligger 

muligheter i å bruke rettslige konfliktløsningsmetoder gjør det også lettere å formulere 

rettlige krav (jmf. Merry 1985:65).  

 

Juridifisering av et bestemt sakskompleks forutsetter en rettsliggjort forståelse av en selv 

som grunnlag for rettslig handling (jmf. Merry 2006:180f). Den svake rettslige kunnskapen 

om retten, økende juridifisering og tillit til at rettslige løsningers har gjennomslagskraft gjør 

at kulturelle eller individuelle ideer danner grunnlaget for forståelsen av retten som egnet 

konfliktløsningsorgan. Disse rettforestillingene framstår som en sammenblanding mellom 

rettferdighets- likestillings- og materiellrettslige rettsforståelser. I slike tilfeller vil det gjerne 

ligge til grunn normative rettferdighetsforestillinger om likestilling. Behovene og 

målsetningene som fremkommer etter opplevd diskriminering, og særlig der de har som 

tiltenkt funksjon å skulle forbedre de subjektive negative konsekvensene, er i betydelig grad 

knyttet til opplevd urettferdighet. Både juridifiseringsaspektet og det kulturelle aspektet kan 

danne grunnlaget for at det oppstår en kobling mellom disse rettferdighetsforestillingene og 

rettsforestillinger.  

 

En av rettens viktige virkninger er å ivareta borgernes normative forventninger (Sand 1996). 

Jeg har her sett på hvordan slike forventninger kan oppleves som rettslige forventninger. At 
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retten tas i bruk på grunnlag av kvasi-rettslige rettsforestillinger betyr at forventningene til 

den rettslige prosessen ikke stemmer overens med hva den positive retten gir grunnlag for. 

At målsetninger for rettslig prosess har sin bakgrunn i slike rettsforståelser, gjør at disse 

rettferdighetskravene som en "skinn-rettsforståelse" blir viktig grunnlag, ikke bare for 

aktørenes enkeltforståelse, men også for utviklingen av den materielle retten. I neste kapittel 

vil jeg se nærmere på hvordan disse normative forventningene møter den rettslige realiteten 

hos Likestillingsombudet.  
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6 Forutsetninger i praksis
Jeg så i kapitel 5 på hvordan behov for løsning av problemer, og forestillinger om rettens 

mulighet til å løse dem, danner premissene for å gå inn i en rettslig behandling hos 

Likestillingsombudet. I dette kapittelet vil jeg se på prosesser i møtet mellom forestillinger 

om retten og en rettslig prosess. Under punkt 6.1 vil jeg ta for meg hvordan disse kan 

påvirke den enkelte i handlingsvalg i veiledningssaker, saker der det ikke er levert formell 

klage. Her ser jeg på hvordan juridiske råd og personlig respons fra Likestillingsombudet 

legges til grunn for en vurdering om hvorvidt man går inn i en likestillingsrettslig behandling 

av saken. Under punkt 6.2 vil jeg komme nærmere inn på hvordan Likestillingsombudet 

løser ulike problemer som oppstår etter diskriminering i saker som tas opp til 

realitetsbehandling. Jeg vil se på hvordan utformingen av problemkomplekset vil kunne være 

en faktor av betydning for hvorvidt retten vil kunne løse problemet etter opplevd 

diskriminering. Jeg vil legge særlig vekt på behov og målsetning for en rettslig prosess og 

forestillinger om retten. Under punkt 6.3 vil jeg se på måter å mestre situasjonen som oppstår 

etter diskriminering uten en rettslig behandling, eller etter at denne er avsluttet.  

 

6.1 Møte med Likestillingsombudet 
 

"Det var masse info om loven, men veldig lite `hva gjør du´" (Informant F) 

 

Jeg skrev ovenfor under punkt 5.3, med henvisning til Blichner og Molander (2006), om 

hvordan identifikasjon med, og bruk av rettslige konfliktløsninger kan betegnes som en del 

av en mer omfattende "juridifisering". Slutninger mellom moral og rett og antagelser om 

retten fungerer som utgangspunkt for henvendelser til Likestillingsombudet. Fremfor å være 

en opplyst og kunnskapsberettiget disposisjon, er henvendelsen til Ombudet i mange tilfeller 

snarere et ønske om hjelp basert på rettslige forestillinger med rot i moralske oppfatninger. 

Som Merry (2006) påpeker, er forestillinger, ikke bare av den rettslige siden ved ens egen 

sak, men en rettslig subjektivitet en forutsetning for å henvende seg til en rettslig institusjon. 

En slik henvendelse er et uttrykk for både at man har en slik subjektivitet og at man ønsker å 

bruke den til å oppnå en løsning på de problemene man står ovenfor.  
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Skjeie gjør i sin særuttalelse den nye Maktutredningens sluttrapport (NOU nr. 19, 2003) en 

differensiering av Maktutredningens syn på rettsliggjøringens betydning for demokratiet. I 

motsetning til rettighetskritikere, som Smart (1989) og Villmoare (1991), gir Skjeie et 

optimistisk bilde av mulighetene i en utvikling av lovgivningen91 som likestillingspolitisk 

virkemiddel. Hun trekker særlig fram rettigheters betydning for "individuell og kollektiv 

bemektigelse" (NOU nr. 19, 2003:75, uthevelse i original).92 Bemektigelse må forstås som 

operasjonaliseringen og konkrete rettsvirkninger av rettigheter. Som jeg viste under punkt 

3.3.5 fordrer anvendelse av rettigheter en aktiv tilnærming til retten hvis man ønsker at den 

skal tas i bruk. Den rettslige bemektigelse skjer på premissene av at man bruker rettslige 

konfliktløsningsorgan, enten det er gjennom Likestillingsombudet, domstol eller private 

forhandlinger.  

 

For at rettslig subjektivitet skal opprettholdes er den også avhengig av å bekreftes i møtet 

med rettslige institusjoner (Merry 2006). Betydningen av dette er særlig stor der 

henvendelsen til Likestillingsombudet er en forespørsel om veiledning og ikke en formell 

klage. Responsen Ombudet gir vil her kunne være avgjørende for hvorvidt saken meldes inn 

som klage. Den enkeltes "bemektigelse" vil derfor kunne påvirkes av Ombudets svar på slike 

henvendelser.  

 

6.1.1 Likestillingsombudets påvirkining 

Til grunn for de rådene som Likestillingsombudet som forvaltningsorgan gir må det 

forventes at det ligger en saklig vurdering av sakens juridiske stilling basert på kunnskap om 

gjeldende rett (Boe 1993). I utgangspunktet vil det være gjeldende rett som setter premisser 

og legger begrensninger for Ombudets praksis (Halvorsen 1984, se for øvrig kapittel 3). 

Derigjennom er det gjeldende rett som legger begrensninger på hvilke muligheter aktører 

som mottar råd fra Ombudet har til å legge sin sak til rettslig behandling (jmf. Merry 

1985:65). Jeg vil ikke komme nærmere inn på eller gjøre konkrete vurderinger av Ombudets 

lovforståelse eller interne kulturer som kunne påvirke Ombudets handlemåte (jmf. Lipsky 

1980 og Eriksson 1998). Det jeg vil ta for meg her er hvordan slike råd og juridiske 

vurderinger fra Ombudet oppfattes og hvilke konsekvenser disse kan få for den enkelte. 

                                                 
91 Forstått som både nasjonal og internasjonal lovgivning. 
92 Hun trekker videre fram eksempler på hvordan kvinners rettigheter, og da særlig FNs kvinnekonvensjon, har 
virket utfordrende og berikende for nye forståelser av demokrati (Ibid:87). 
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Gjennom form og innhold får slik respons fra Ombudet konsekvenser også utover den 

likestillingsrettslige behandlingen av saken. 

 

Som jeg skrev i metodekapittelet var fem informantenes henvendelser klassifisert som 

veiledningssaker av Ombudet. Disse sakene gir inntrykk av å være både reelle og alvorlige 

for den som står bak henvendelsen. Mange slike saker bærer i større grad enn klagene preg 

av å være spørsmål om hva som er gjeldende rett. Kan rettslige normer brukes på min sak? 

Vil det gagne meg å ta dem i bruk? I slike saker blir saken vurdert kort av Ombudet som gir 

noe som må karakteriseres som en ikke-bindende juridisk betenkning. I disse presiseres det 

at betenkningen ikke er Ombudets endelige standpunkt, og at saken vil behandles mer 

grundig hvis man velger å klage formelt. Oppfølgingen av hvordan veiledningssakene 

oppleves for informantene åpner for å se på hvordan rettslige normer og Ombudets 

lovforståelse og tilbakemelding på henvendelsen påvirker forståelsen av egen sak for dem 

som sender inn slike anmodninger om veiledning. Jeg vil her se på hvilke muligheter som 

åpnes og lukkes gjennom Ombudets behandling ved å se på hennes respons på henvendelser 

og den juridisk språklige formen som brukes i denne, før jeg gjør en samlet analyse på 

grunnlag av disse mot slutten av dette punktet. 

 

Respons 

Under punkt 3.2.4 trakk jeg fram Ombudets "janusansikt"; de aktive og passive sidene ved 

Ombudets formelle virksomhetsgrunnlag. Av flere informanter beskrives forandringen av 

Ombudets karakter fra aktiv til passiv som ubehagelig og lite i tråd med hva de hadde 

forventet. Blant disse informantene er det en viss variasjon i når passiviteten fra Ombudets 

side slår inn: 

 

"Så lurte jeg på, tar de opp sånne saker for meg, hvor lang tid tar det, jeg lurte jo på en del sånne ting. Jeg fikk 

jo svar på akkurat det jeg spurte om.  Jeg husker ikke helt hva som sto i det svaret, men det sto ikke `kom til 

oss, vi skal hjelpe deg´, det sto det ikke. Det sto du har rett, dette er loven, dette har du rett på, du kan ta privat 

advokat sånn og sånn. Du har ikke rett på fri rettshjelp hvis ikke du tjener mindre enn så og så mye. Det hadde 

vært fint om det sto et sted: `Hvis du har sånne problemer, kom hit, vi skal ta en samtale om det, vi kan ta en 

samtale om det og gi deg råd, gratis.´ Det hadde vært en fin tjeneste. For at du føler deg som et offer, du føler 

deg liten og tråkka på, eller jeg følte meg liten og tråkka på, veldig usikker. Hva gjør jeg?" (Informant F) 
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Ombudets opptreden har en karakter av å være som en kameleon; en byråkrat som skifter 

hatt flere ganger underveis i en klageprosess, fra en aktiv til en passiv rolle. Informant F gir 

uttrykk for at hun vil ha hjelp, hun vil møtes med sin opplevelse av diskrimineringen. Det er 

tydelig at F opplever at den situasjonen hun er i ikke blir forstått av Ombudet på et personlig 

plan. Hun ønsker ikke bare rettsrådene som Ombudet er pliktige til å gi, men gir uttrykk for 

et behov for forståelse, også fra Ombudets side. På samme måte som behovet for en 

avgjørelse kan være motivert av et ønske om bekreftelse eller forståelse, kan også 

forventningene til kontakten med Ombudet være preget av det samme. Flere informanter 

opplevde, i motsetning til informant F å bli tatt godt i mot av Ombudet under 

saksbehandlingen, og at den passive rollen ble inntatt senere i prosessen. Dette gjelder særlig 

de som av Ombudet ble særlig oppfordret til å klage for å, slik det ble fortalt til 

informantene, benytte muligheten til å få avgjørelser som kunne skape presedens. Disse 

hadde en lengre kontakt med Ombudet trekker fram oppmuntring og personlig kontakt med 

saksbehandleren som den mest positive ved kontakten med Ombudet. Det forventes både at 

Likestillingsombudet skal redegjøre for rettslige løsninger og behjelpe opplevelsen av å være 

offer. Rådene som informant F etterlyser har hun fått; det er en "samtale om det" som 

mangler. Slike forventninger til Likestillingsombudets som samtalepartner kan ha sin 

bakgrunn i de kvasi-rettslige betraktningene om likestilling og likestillingsrett jeg pekte på 

under punkt 5.3. 

 

Formen for konfliktløsning som brukes av Likestillingsombudet har betydning for i hvilken 

grad partene slipper til med sine fortellinger om egne opplevelser. I flere av informantenes 

klagesaker så mye av saksbehandlingen ut til å omfatte partenes kommentarer til dokumenter 

og opplysninger som motparten hadde lagt fram. Svar på motpartens brev sendes Ombudet 

som sender brevet videre til motparten, og innen en frist på tre uker kommer svar på dette 

tilbake igjen til Ombudet. Så får man dette tilsendt, før man har tre uker på å svare på dette 

igjen. Både fra informantene selv, og fra mitt eget arbeid i Likestillingsombudets arkiv, fikk 

jeg inntrykk av at særlig de omfattende sakene omfattet ofte lengre diskusjoner omkring 

detaljer i de faktiske forhold.93 Fristene på tilbakemelding er lange, og i denne prosessen får 

man liten respons fra Ombudet annet enn hvis man tar kontakt selv. Dette gjør at prosessen 

kan bli lang. 

 

                                                 
93 Jeg vil komme tilbake til dette nedenfor 
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"[Saksbehandlingen] gikk jo ikke raskt da. All kommunikasjon gikk via brev, og det firmaet hadde hele tida tre 

uker å svare på. Så han var nok godt over halvåret, gutten min, før saken var over." (Informant C) 

 

En informant beskriver Ombudets virksomhet som et "postkontor" som viser seg å være lite 

tilstede i klageprosessen. Denne passivitetet blir spesielt tydelig når Ombudet har en særlig 

aktiv holdning før saksbehandlingen begynner. Som Nader (2002) påpeker vil en stor av 

nærhet i konfliktløsningsprosessen gjøre det lettere å oppnå en gjensidig løsning (Nader 

2002:172f). Måten saksbehandlingen gjennomføres på skaper en distanse både mellom 

partene og mellom partene og Ombudet.  

 

Den juridisk-språklige formen 

Som jeg var inne på i kapitlene 2 og 3 er flere deler av likestillingslovens virkeområde 

overlappende med andre lovers virkeområder. Ulik praksis på forskjellige rettslige områder 

gjør at disse vil kunne være mer effektive, praktiske eller "enklere" å anvende i konkrete 

tilfeller. Slik skjønnsmessig sortering av saker er også en del av Ombudets praksis (intervju 

med Lars Christensen). Jeg vil her se på hvordan slik henvisning kan påvirke rettslig 

forståelse av egen sak.  

 

Den juridiske formen kan virke forvanskende på å forstå og forholde seg til innholdet i brev 

fra Ombudet og en eventuell motpart.  

 
"Jeg brukte jo så lang tid på å forstå hva de skrev, for det er jo så komplisert. Du skjønner det jo, men du må 

tenke annerledes enn du er vant til og særlig i ammetåke er det ganske vanskelig." (Informant H) 

 

Den juridisk-språklige formen forvansker innholdet i korrespondansen på en måte som 

bidrar ytterligere til å øke distansen mellom partene, og mellom klageren og Ombudet. 

Videre vil ikke alltid forventningene til hva Ombudet kan gjøre kunne oppfylles. I Ombudets 

svarbrev til F ble hun henvist videre til arbeidstilsynet, fagforening eller verneombudet på 

arbeidsplassen. Ved å henvise videre til andre gir Ombudet et råd, slik de er pliktige til, se 

kapittel 3. Samtidig utdefineres informant Fs problem som et likestillingsrettslig problem.94 

                                                 
94 "Utdefinering" brukes her i en annen betydning enn hos f. eks. Mathiesen (1982). Det er her snakk om å 
rettslig sett subsumere faktum under et annet rettsområde enn likestillingsloven. En kunne dermed brukt begrep 
som "utsubsumering" eller "utfortolkning". 
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Som informant F sier i sitatet ovenfor, var det ikke slike råd hun ønsket seg da hun 

henvendte seg til Ombudet. Hun trekker fram samtale og hjelp som ønskene bak 

henvendelsen. Som hun sier: 

 

"Det var masse info om loven men veldig lite `hva gjør du´" (Informant F) 

 

Det er tydelig at juridiske råd også er en del av den hjelpen hun ønsker, men disse kommer 

ikke i den formen hun hadde sett for seg. Tatt i betraktning behovet for personlig 

oppmuntring, gjør den juridiske nøkternheten i Ombudets respons at rådene oppleves som 

vanskelige å forholde seg til, og skaper en usikkerhet rundt hvilke handlingsvalg man har. 

Den juridiske formen virker fremmedgjørende ut fra de formål henvendelsen ble sendt på 

grunnlag av. Både den juridisk-språklige formen og henvendelsens grunnlag i 

rettferdighetsbetraktninger er med på å øke kontrastene i dette møtet. Dermed blir formen i 

brevet og den juridiske avvisningen på grunnlag av likestillingsloven opplevd som en 

generell juridisk avvisning, og dette blir stående igjen som det oppfattede budskapet.  

 

Rettslige kriterier 

Også fortolkninger av rettslige kriterier kan føre til at en rettslig prosess ikke påbegynnes. 

Informant B søkte hjelp etter at hun fant ut at den mannlige forgjengeren hennes hadde hatt 

en betydelig høyere årslønn enn henne selv.  

 
"Det opplevde jeg [som] ikke så veldig hyggelig,, nei. Jeg ble veldig lei meg eller, og sint og opprørt, liksom. 

Da jeg oppdaga den store forskjellen, liksom. Og så jeg visste jo hans bakgrunn, det hadde jeg jo fått vite, og da 

følte jeg at det ikke var helt riktig for at jeg hadde mer erfaring og mer utdannelse enn han" Informant B 

 

Hun opplevde dette som særlig problematisk fordi både hennes oppfatning av sin egen 

arbeidsinnsats og tilbakemelding fra flere arbeidskontakter utenfor selve arbeidsstedet ga 

uttrykk for at hun gjorde en bedre jobb en det han hadde gjort. Dette bidro til å forsterke 

opplevelsen av urettferdighet ved den lavere lønnen.  

 
FSF: "Brukte du det [veildeningsbrevet]fra likestillingsombudet[ovenfor arbeidsgiver]? 

 

"Nei, jeg snakka ikke om det i det hele tatt fordi jeg følte ikke jeg hadde noen sterk sak. […] jeg tror jeg husker 

[Likestillingsombudet] sa at arbeidsgiver kunne komme og argumenter med masse forskjellig, ikke sant, så da 
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følte jeg at… Jeg kunne ikke bruke dem som noe trumfkort. […] jeg ville ikke lage en sak ut av det hvis jeg 

ikke hadde noe å fare med" (Informant B) 

 

Informant B fikk en uttalelse fra Ombudet som la til grunn at hun rettslig sett kunne stå 

sterkt, men at motargumentene, vekt på sammenligningspersonens erfaring, ville kunne gjøre 

det vanskelig å nå fram i en rettslig behandling. Som i andre veiledningssaker presiserte 

Ombudet deretter at denne vurderingen var foreløpig og at informant B sto fritt til å prøve 

saken videre. I motsetning til informant Fs tilfelle, der Ombudet utdefinerte saken som 

likestillingsrettslig relevant, peker Ombudet på problemet med å bevise at kjønn lå til grunn 

for lønnsforskjellen som årsak til at saken virker vanskelig å ta opp.95  

 

I juridiske framstillinger som dette vil det bak de mulighetene som nevnes, men ikke 

utdypes, kunne ligge åpninger for effektive rettslige skritt. Disse kan være vanskelige å 

oppfatte for den som ikke er vant til å se etter dem. Kunnskap om hvorvidt en sak vil være 

troverdig i en rettslig forståelsessammenheng er en viktig forutsetning for valget om å gå til 

rettslige skritt (Luhmann 1981:244). Problemer med usikkerhet rundt egen rettsstilling kan 

også overføres til andre rettsområder. I vurderingen av hvorvidt man har en sak det er verdt å 

gå videre med til andre rettsinstanser, vil en slik tilbakemelding lett kunne skape en 

usikkerhet rundt hvorvidt man har en god sak eller ikke også utenfor en behandling hos 

Likestillingsombudet.  

 

Betydning 

Å handle på grunnlag av den rettslige subjektiviteten er et eksperiment. Merry mener 

bekreftelsen fra rettslige institusjoner er av betydning for hvorvidt den rettslige 

subjektiviteten opprettholdes (Merry 2006).96 Den rettsforståelsen man legger til grunn kan 

være preget av usikkerhet (Bumiller 1992:99). Dette forsterker betydningen av Ombudets 

råd, og øker sannsynligheten for at man etter en avvisning av saken legger vekk den rettslige 

subjektiviteten og forståelsen av saken. Man blir så nødt til å finne andre måter å forstå 

problemet på (Merry 2006:185).97  

                                                 
95 Denne problematikken ligger for øvrig bak innføringen av delt bevisbyrde i 1995 (Ot. prp. nr. 77:129f) 
96 I kapittel 4 argumenterte jeg for at fortolkningen av diskriminering som diskriminering før henvendelse til 
Likestillingsombudet også påvirkes av tredjeperson, som familie, lege eller andre.  
97 Dette vil derimot ikke nødvendigvis utelukke at man vil unngå en slik subjektivitet i framtiden (Bumiller 
1992 og Merry 1985). Jeg vil komme tilbake til dette nedenfor under punkt 6.3 

 96



 

Det inntrykket informantene fikk fra Ombudet om hvorvidt saken deres var å regne som 

"god" eller "troverdig" juridisk sett får dermed en viktig betydning, fordi de legges til grunn 

for vurderinger om å bringe saken inn for Ombudet eller andre rettslige organ, som 

domstolene.  I tillegg vil oppmuntring og forståelse fra Likestillingsombudet side kunne 

virke motiverende for å levere en formell klage til Ombudet. For dem dette gjelder får denne 

responsen en betydning for sakens juridiske stilling, selv om responsen er av en ikke-juridisk 

art.  

 

Habermas legger til grunn at avgjørelser om normative spørsmål må avklares i et fellesskap 

hvor partene gjennom argumentasjonen oppnår en "fornuftig enighet" (Skirbekk og Gilje 

1999b:447).98 En slik fornuftsprosess forutsetter at partene er ute etter å finne sannheten og 

bøye seg for det beste argument, og innebærer også en sammenheng mellom 

fornuftsavgjørelser og intersubjektiv kunnskap (Ibid, se for øvrig kapittel 2 og 4 om common 

sense og intersubjektivitet).  

 

I begge disse sakene jeg har sett nærmere på her unnlater Ombudet å gå inn i hvordan saken 

kunne blitt behandlet hos Ombudet. Fordi partene ikke kommer hverandre "nær" nok, får 

ikke den åpne argumentasjonsformen anledning til å legge til rette for en dialog mellom 

partene. Dette svekker dermed sannsynligheten for en løsning innenfor den rettslige 

forståelsen av problemet informantene har forestilt seg. Det oppstår et brudd mellom hva 

som forventes av Ombudet og hva de faktisk tilbyr av hjelp. Tidligere nestleder ved 

Likestillingsombudet Lars Christensen kan forstå at Ombudet ikke innfrir de forventningene 

noen kan ha når de tar kontakt. Han opplever dette som et kommunikasjonsproblem. 

Ombudet er begrenset av sin rettslige kompetanse, og løsningen på brutte forventninger er å 

kommunisere klarere hva Ombudet kan, og ikke kan, få til. Det vil også være viktig å få fram 

hvilken autoritet en uttalelse fra hennes kontor har juridisk sett (Intervju med Lars 

Christensen). Ombudets rettsoppfatning er medbestemmende for å skape, og særlig endre 

den subjektive oppfattelsen som diskriminerte kvinner har av sin egen rettslige situasjon. 

Dette gjør at den åpne argumentasjonen slik Habermas forstår den ikke får anledning til 

utspilles gjennom Likestillingsombudet.  

                                                 
98 En slik fornuftsabasert normativitet er, fordi den er basert på slike argumentative samtaler, en feilbarlig 
prosess, og ikke et middel til å oppnå den "fulle" sannhet. 
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Subjektivitetsskiftet fra rettslig til ikke-rettslig saksforståelse aom gjennomgås etter en 

avvisning av ens egen sak kan forstås som en kostnadsrasjonell disposisjon, der man skifter 

taktikk etter som hva man opplever som mest lønnsomt (Elster 1989, Wadel 1991). En slik 

kostnadsrasjonell avgjørelse tas på grunnlag av en vurdering av kostnadene ved alternativene 

som foreligger. Gjennom den opplevde eksklusjonen fra rettslig behandling framtrer denne 

som lite lønnsom. Det avgjørende blir om disse er mindre enn kostnadene ved å gå ut av 

arbeidsforholdet. Selv hvis man mener at man har rettigheter, vil de reelle mulighetene de ser 

ut til å gi lett kunne være av større betydning enn det rettslige prinsippet i en avgjørelse om 

rettslig behandling.  

 

Å legge fullstendige kostnadsanalyser til grunn som avgjørelsesgrunnlag, forvanskes hvis 

man ikke har innsikt i alle mulige utfall av alle mulige disposisjoner (Brinkmann 1983:33ff). 

Slik innsikt er det ikke mulig å oppnå i forutsigelser om retten. Den rettslige kunnskapen 

som kommer ut av fortolkningen av Ombudets respons legges til grunn for avgjørelsen om 

hvilke muligheter saken har i en rettslig behandling. Ovenfor viste jeg hvordan den rettslige 

subjektiviteten man har i det kontakten med Ombudet opprettes kan endre karakter 

underveis i prosessen. Den autoriteten Ombudets råd gis i vurderinger av likestillingsrettslige 

spørsmål, fører til at informantene utdefinerer saken som likestillingsrettslig og rettslig 

problem. I kraft av sin formelle autoritet, får Ombudets råd også konsekvenser for hvorvidt 

andre rettslige institusjoner tas i bruk. På grunn av informantenes usikkerhet, vil 

rettsforestillinger basert på rettferdighetsslutninger i mange tilfeller trenge å bli bekreftet fra 

Ombudet for at rettslige virkemidler skal tas i bruk. En henvisning videre eller en unnlatelse 

av å nevne en mulighet kan virke avvisende, selv om den rettslig sett ikke er det. Tolkningen 

av tilbakemeldingen fører til at man overlates til egne fortolkninger. Der disse ikke oppleves 

som en bekreftelse forlater man den rettslige subjektiviteten man hadde dannet før kontakten 

med Ombudet. I praksis utelater dette muligheten for erstatning etter likestl. § 17, 

paradoksalt nok både gjennom både gjennom å tie fullstendig, eller ved å ikke informere 

tilstrekkelig om muligheten for videre rettslig behandling. 

 

 98



6.2 Møtet med retten 

Jeg har til nå i kapittel 6 sett på saker som har blitt avsluttet uten realitetsbehandling og sett 

hvordan Likestillingsombudet som rettslig organ kan påvirke dette. Denne seleksjonen skjer 

både gjennom hvilke standarder Likestillingsombudet setter for hva som er rettslig gyldige 

likestillingsrettslige spørsmål, og hva som er rettslig gyldige svar på slike spørsmål. I det 

følgende vil jeg gå over til å se på saker som er ferdigbehandlet hos Ombudet og hvor det er 

gitt medhold til klageren. Hvordan oppleves resultatet i disse sakene for klageren, og i 

hvilken grad er rettslig konfliktløsning egnet til å tilfredsstille behovet bak henvendelsen til 

Ombudet? Hvilken rolle spiller forholdet mellom objektive konsekvenser og subjektive 

negative konsekvenser for dette resultatet? Som jeg vil vise her er hvilket behov som ligger 

bak målsetningen om rettslig løsning avgjørende for at disse skal oppleves som 

tilfredsstillende for den som har opplevd diskriminering. 

 

6.2.1 Likestillingsombudet og likestillingsloven 

Likestillingsombudets mandat og rettskildegrunnlag kan være en begrensende faktor for 

rettslig behandling, i tillegg til Ombudets skjønnsmessige utøvelse av mandatet. 

Byråkratiske beslutninger gjøres på grunnlag av retten som formalisert rasjonelt normsystem 

(Weber 2002:133). Retten operasjonaliserer normativitet gjennom fastlagte relevanskrav til 

vurderingstema, og gjennom fastlagte beslutningsvilkår. Ved første kontakt med Ombudet 

blir de fleste saker vurdert og behandlet juridisk sak, av jurister. Relevanskravene i loven 

legger premissene for en utvelgelse av hvilke sider ved saken som er relevant, og vurderer 

disse opp mot gjeldende rett ved bruk av en avgrensende juridisk metode (jmf. Eckhoff 

1997). Formaliteten og forutsetningen om en normativitet som er rasjonelt diskuterbar gjør at 

det dannes et grunnlag for en lik saksbehandling, og dermed et utgangspunkt for å skape 

likhet for loven. Dette gjør også at retten som operasjonalisering av makt blir i stand til å 

mestre en mer kompleks sosial virkelighet (Weber 2002:107ff). I enkeltsaker vil det ligge 

større begrensninger i saksbehandlingen enn ved behandling av generelle tema Ombudet selv 

tar opp. Kravene til saksbehandling gjør at janusansiktets passive side vendes utover når 

saker skal behandles, se for øvrig punkt 3.2.4 om Likestillingsombudets saksbehandling. 

 

Likestillingsombudets oppfatning av hva som er relevant vil preges både av gjeldende rett og 

hvilke saker som er interessante juridisk-faglig sett. Når informantene som opplever at 
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saksbehandlerens engasjement ved førstekontakt med Ombudet avtar, skjer dette i det 

juridiske premisser og vilkår legges til grunn for Ombudets vurderinger. Oppmuntring 

forholder seg løsere til juridiske vurderingskriterier og gjøres formodentlig på bakgrunn av 

ønsker man har for hvilke saker man gjerne vil se behandlet. Slike råd kommer ofte på 

telefon før den formelle saksbehandlingen er i gang. Saksbehandleren vil da stå friere til å 

oppmuntre klageren enn etter at selve klageprosessen er i gang. Når førstekontakt skjer via 

brev, som i eksemplene i kapittel 6.1, vil juridisk vurdering i større grad legges til grunn 

også her.  

 

For at en sak skal kunne behandles i en rettslig sammenheng er det ikke nok at det foreligger 

en uenighet mellom partene eller en opplevd diskriminering. Konflikttemaet må også gjøres 

rettslig (Aubert 1981:176f). Dette vil innebære at konflikten må gjøres til en konflikt om 

fakta eller aktualiteten av rettssetninger. De rettslige spørsmålene som stilles kan kun 

besvares på grunnlag av de kriterier som det vil være rettslig gyldig å legge til grunn (Aubert 

1989:112). Under punkt 3.2.3 gikk jeg gjennom de sentrale kriteriene for brudd på 

likestillingslovens bestemmelser som gjelder arbeidslivet. I en rettslig vurdering av 

likestillingslovens diskrimineringsregler er det i alle vurderinger, med unntak av 

trakasseringssaker, ikke åpent for at det skal tas hensyn til en subjektiv opplevelse av 

diskrimineringen. Løsningen loven legger til grunn vil også være av en materiell art. 

Behovene som ligger bak en henvendelse til Ombudet om å løse slike subjektive negative 

konsekvenser vil bare kunne være mulige å løse gjennom en rettslig konfliktløsning i den 

grad målsetningen for den er en rettslig gyldig løsning. Jeg vil i det følgende se på hvordan 

rettslige løsninger egner seg til å oppfylle målsetninger om å løse subjektive negative 

konsekvenser i tre ulike saker. 

6.2.2 Problemet løses 

Da informant I gikk ut i fødselspermisjon oppdaget hun at bonusutbetalingen på 

arbeidsstedet ble holdt tilbake og først ville bli utbetalt når hun kom tilbake i vanlig jobb. 

Etter en kort samtale med en saksbehandler ved Likestillingsombudet sendte hun saken inn 

som en skriftlig formell klage. I motsetning til et flertall av de andre informantene var flere 

arbeidskonflikter ved arbeidsstedet bakgrunnen for at hun ville klage saken inn til 

Likestillingsombudet. Informant I forteller: 
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"Det gikk vel mer på prinsipp for meg. Det skal være riktig, og jeg følte at det ikke var det. Det hadde ikke 

skadet meg om bonusen hadde kommet et år etterpå, jeg følte meg ikke så fryktelig diskriminert, egentlig. Men 

jeg følte at det var noe som ikke stemte. […] 

 

FSF: Opplevde du det som krenkende? 

 

Nei. Jeg ble mer litt lei.  

 

FSF: Tok du det personlig? 

 

Nei." (Informant I) 

 

Til tross for opplevelsen av forskjellsbehandlingen som problematisk, oppleves ikke 

prinsippbruddet som en personlig krenkelse slik jeg beskriver opplevelser av diskriminering 

i kapittel 4. Prinsippbruddet kan allikevel betegnes som en subjektiv negativ konsekvens. 

Den følelsesmessige distansen informant I holder mellom diskrimineringen og sine egne 

følelsesmessige reaksjoner, gjør at målsetningen for den rettslige prosessen er å endre de 

objektive negative konsekvensene; praksisen for utbetaling av bonus. Den subjektive 

negative konsekvens er dermed ikke en viktig del av konfliktkomplekset gjennom hele den 

rettslige prosessen. Årsaken til at den subjektive negative konsekvensen løses gjennom en 

reversering av forskjellsbehandlingen er at behovet for løsning på denne og på den objektive 

konsekvens er sammenfallende. I motsetning til forhold der behovene og løsningen av den 

objektive konsekvens ligger lenger fra hverandre, er "effekten" av den rettslige løsningen for 

henne knyttet til løsningen av begge behovene. Selv om den rettslige vurderingen ikke tar 

hensyn til det, er bieffekten, løsningen på den subjektive negative konsekvens, i dette tilfellet 

lett oppnåelig for klageren fordi konflikten om rettssetninger i stor grad tilsvarer konflikten 

slik informant I opplever den. Både problemet med den objektive og den subjektive negative 

konsekvens løser seg når bonusen utbetales etter pålegg fra Likestillingsombudet.  

 

6.2.3 Forflyttning 

Jeg ga i kapittel 5 en fremstilling av saken til informant C som gikk til Likestillingsombudet 

med både en målsetning om jobben hun var lovet og om å oppnå rettferdighet. Mens 

saksbehandlingen ved Likestillingsombudet pågikk mister derimot målsetningen om å få 

jobben tilbake sin aktualitet for informant C: 
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[…] jeg vet ikke helt når, men etter hvert så ga jeg nok litt opp å få jobben tilbake, og som sagt ble jo etter 

hvert en annen ansatt i den stillinga." (Informant C) 

 

Informant C skaffer seg en annen jobb etter bare én måned. Hun opplever at problemet som 

lå til grunn for den rettslige behandlingen blir løst utenom den rettslige behandlingen, men 

dette skjer ved at hun selv mister interessen for en slik løsning. Dette fører likevel ikke til at 

saken som sådan mister aktualitet. Problemet som består i opplevd urettferdighet blir ikke 

løst ved at hun får en annen jobb. Målsetningen for den rettslige prosessen endres underveis: 

Fra å både ville ha den jobben hun var blitt lovet, og derigjennom løse behov som oppstår 

etter objektive konsekvenser, og å ville løse problemene med de subjektive negative 

konsekvensene, til å bare gjelde sistnevnte. Det viktigste formålet med saken blir isteden å 

finne en løsning av rettferdighetsproblemet gjennom å oppleve "å gjøre noe". 

Likestillingsombudet gir informant C medhold i saken, og arbeidsgiveren tilbyr å betale 

erstatning for tapt arbeidsinntekt, noe som utgjorde én månedslønn.  

 
"Det tok jo veldig lang tid før [erstatningen] kom, før det her var ferdig og avslutta. Men da det kom var jeg 

veldig letta, og da pusta jeg godt ut [latter]. Da var det som et slags `beklager [informant C], for det vi gjorde, 

det var galt av oss.´ Det var litt sånn følte jeg da…." (Informant C) 

 

Den unnskyldende virkningen som jeg satte opp som en mulig målsetning for rettslig behandling i 

kapittel 5 blir her oppfylt. Dette skjer derimot uten at en slik unnskyldning var hensikten med 

henvendelsen. Brinkmann påpeker at konflikter kan konsentrere, forflytte og utvide seg 

(Brinkmann 1983:9). Som eksempelet med informant C viser, vil slike endringer kunne skje 

mellom konfliktfaktorene objektive konsekvenser og de subjektive negative konsekvenser. 

Endringene gir også en forflytning av fokuset for hvordan problemet bør løses. Dette skiftet i 

oppmerksomhet blir beskrevet empirisk av Merry, uten at dette blir poengtert nærmere (Merry 

1979:919). 

 

Karakteren av Likestillingsombudets saksbehandling setter deler av premissene for denne 

fokusendringen. Den lange sakebehandlingstiden gjør at informant Cs problemer løses på 

andre måter enn gjennom Likestillingsombudets saksbehandling. Det kontradiktoriske 
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prinsipp99 er i avgjørende grad årsaken til denne lange saksbehandlingen. Det at 

saksbehandlingen ikke har en oppsettende virkning på den forskjellsbehandlende avgjørelsen 

ved arbeidsplassen, legger grunnlaget for at man selv blir nødt til å se etter andre løsninger 

for å løse problemet, som i dette tilfellet var mangel på jobb. På denne måten kan økonomi 

få betydning for endringen av målsetning i en rettslig prosess. Hvor tilfredsstillende slike 

løsninger vil være er avhengig av tilgjengeligheten av andre aktuelle jobbmuligheter. Som 

jeg vil vise under punkt 6.2.4 vil betydningen det aktuelle engasjementet er for kvinnen selv 

være bestemmende for hvilke løsningsmuligheter som oppleves som aktuelle. Under punkt 

6.3.3, hvor jeg behandler måter å løse problemer etter saksbehandling hos 

Likestillingsombudet, vil jeg ta opp tråden fra kapittelet her. Der vil jeg undersøke hvordan 

rettslig behandling kan påvirke slike endringer som informant C opplever, uten at det 

utbetales erstatning eller gjøres andre materielle endringer mellom partene.  

 

6.2.4 Verdirasjonalitet i møte med retten 

I kapittel 5 beskrev jeg hvordan grunnlaget for konflikten mellom partene, de objektive 

konsekvensene, bare i begrenset grad direkte ligger til grunn for målsetningene for en 

konfliktløsning ved Likestillingsombudet. Derimot er det i flere tilfeller behov for 

rettferdighet, unnskyldning, bekreftelse, anerkjennelse og "å gjøre noe" som utmerker seg 

som særlige behov som søkes løst gjennom retten. Jeg vil her se på hvordan slike 

målsetninger kan "ikles" en rettslig drakt og i hvilken grad en rettslig løsning basert på en 

slik ikledning kan egne seg til å løse de behovene som ligger til grunn for henvendelsen. 

 

Jeg beskrev i kapittel 4. hvordan informant H i hovedsak så på diskriminering ved graviditet 

som utløsende for at forskjellsbehandlingen ble opplevd som virkelig problematisk. I kapittel 

5.2 så jeg på hvordan informant H ikke ville tilbake til arbeidsstedet etter at hun ble sagt opp.  

 
" Før jeg fikk oppsigelsen i hånda, så kontaktet jeg Likestillingsombudet for jeg mente at det her ikke var riktig. 

[…] Jeg ville bare ha det svart på hvitt at de hadde gjort feil. Jeg ville bare få tak i det, selv om det kanskje 

kostet mer enn det smakte, så det er noe med selvfølelsen din. Kanskje det for meg var en måte å bearbeide 

oppsigelsen på." (Informant H) 

 

                                                 
99 Se kapittel 3. 
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Hs problem etter diskrimineringen er utelukkende den subjektiv negative konsekvens, og 

målet var fra første stund ikke å få stillingen tilbake, men å si fra. Gjennom en behandling av 

saken hos Ombudet ønsket hun å oppnå en form for anerkjennelse fra arbeidsgiveren ved å 

vise arbeidsgiveren hva hun mente om behandlingen hun hadde fått.  

 

Rettens evne til å innfri slike behov som kommer fra et problemkompleks der subjektive 

negative konsekvenser opptrer som primærkonflikt påpekes i teorien i flere ulike 

sammenhenger. I forbindelse med rettslig behandling av overgrep mot barn legger Nielsen til 

grunn at rettslige kriterier for påvisning av lovbrudd er distansert fra helheten i opplevelsen 

av overgrepet (Nielsen 1995:171). De rettslige kriteriene forsøker å "fenomenisere" 

hendelsen ned til utsnitt av denne opplevelsen (Ibid). I en slik rettslig prosess skaper 

rettsanvenderen "rasjonaliserte" forståelser av handlinger, uten nærhet til opplevelsen eller 

den som har opplevd den (Ibid.). Fortellingen reduseres til bevismateriale og har ikke annen 

verdi enn å avgjøre om faktum faller inn under gjeldende rett (Eckhoff 1997:34 og Aubert 

1981). I likestillingsretten oppstår den distansen gjennom de snevre kriteriene i 

beviskravene. Formelle kvalifikasjoner og detaljer i hendelsesforløp blir tema for 

vurderingen opp mot rettslige kriterier. Helheten i ens egen opplevelse kommer i 

bakgrunnen.  

 

I mange henseende vil en overføring av en sak inn i en rettslig forståelsesramme oppleves 

som en reduksjon av saksforholdets kompleksitet (Zahle 2000, Dalberg-Larsen 1994). For 

aktører som bringer saker til rettslig behandling er ikke dette et problem hvis ikke 

målsetningen for behandlingen av saken er noe annet enn hva som er mulig å få til i en slik 

rettslig prosess. Når man søker aksept for sine egne forståelser, sine egne opplevelser av 

diskriminering gjennom rettslig behandling, fører de formaliserte relevanskravene til at en 

slik forståelse i sin fulle bredde ikke kan oppnås.  

 

Merry (1979) ser endring i forholdet mellom nærhet og distanse både som en forutsetning 

for, og konsekvens av, en rettslig prosess der aktørene har en viss nærhet til hverandre fra 

tidligere. Det samme gjør MacKinnon (1987:83). Jo sterkere identifikasjon med motparten, 

jo høyere terskel for rettssak (Luhmann 1981). I vurderingen av hvorvidt man ville gå inn i 

en rettslig konflikt er det hvordan relasjonen mellom partene skulle kunne komme til å bli i 

framtiden som er avgjørende (Stjernquist og Widerbeg 1989, samt Merry 1985). På grunn av 
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intensiteten av de subjektive negative konsekvensene vil et framtidig arbeidsforhold kunne 

virke uaktuelt. 

 

Da jeg etter intervjuene gikk tilbake til notatene jeg hadde fra sakene jeg leste i 

Likestillingsombudets arkiv, fikk jeg inntrykk av at partene i de lengste sakene diskuterte 

noe annet enn det de informantene la vekt på under intervjuene. Korrespondansen kunne 

over flere, forholdsvis lange dokument (5 - 6 sider, gjerne mer) redegjøre for faktiske forhold 

som lå langt fra det informantene beskrev som problematisk da de snakket med meg. 

Dokumentene ga ofte inntrykk av at det er detaljer i faktum som er hovedstridsspørsmålet 

mellom partene. Slik blir sakene krevende øvelser for klageren, men da på en annen måte 

enn hun kanskje hadde forestilt seg. Fremmedgjøringen i det juridiske språket jeg redegjorde 

for under punkt 6.1 ovenfor vil også gjelde disse relevans- og vilkårene. For de som "ikler" 

konflikten en rettslig form vil de vilkårene fakta drøftes i forhold til lett kunne framstå som 

irrelevante.  

 

Informant H gikk til klagesak på et vedtak hun i utgangspunktet, og ikke på noe tidspunkt 

senere, faktisk ønsket endret. Behovet for anerkjennelse fra arbeidsgiverens side tas ikke 

med i den rettslige behandlingen, ganske enkelt fordi det der ikke er rom for slike behov i en 

slik vurdering. Ved å klage tar hun dermed i bruk rettslige ordninger med formål som ligger 

utenfor de løsningene retten er disponert til å komme fram til. Å henvende seg til Ombudet 

for henvendelsens egen skyld kan falle på begge sider av det Coser (1956, her fra Brinkmann 

1983) kalles "realistisk" og "ikke-realistisk" konfliktorientering. Den realistiske 

konflikthåndteringen har et klart avgrenset mål. Hvis målsetningen for en henvendelse har 

bakgrunn i en "konfliktorientering" slik jeg har skissert her, og fungerer slik den er intendert, 

vil den framstå som svært "realistisk" for den som får sitt problem løst. Dette gjelder også 

der det i rettslig forstand ikke er realistisk å finne en rettslig løsning. 

 

Rasjonalitet 

Jeg har nå vist at den rettslige måten å operasjonaliserer normativitet kan være av betydning 

for hvordan saker behandles og hvordan denne behandlingen oppleves. Jeg vil her se på 

hvordan ulike former for rasjonalitet i målsetninger om løsning av de subjektive negative 

konsekvenser og i likestillingsrettslig konfliktløsning kan være en måte å forstå dette 

motsetningsforholdet på.  
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Max Weber definerer fire mulige former for rasjonalitet for sosial handling: Handlinger som 

gjøres av vane ("vanerasjonalitet"), følelsesrasjonalitet, verdirasjonalitet og 

formålsrasjonalitet (Anleu 2003:21f).100 Han knytter disse rasjonalitetene til ulike former for 

rettslig handling, og peker på en økende grad av rasjonalitet gjennom i rettsutviklingen 

gjennom historien (Stjernquist og Widerberg 1989:24). Verdirasjonelle handlinger er 

rasjonelle fordi, og bare fordi, de stemmer overens med et normativt (religiøst eller etisk) 

standpunkt. Formålsrasjonaliteten som ligger til grunn for den rettslige rasjonaliteten slik 

den er beskrevet ovenfor, legger derimot en logisk rasjonalitet til grunn for en vurdering som 

har oppnåelse av formålet som målsetning for rettsanvendelsen (Ibid.).  

 

Formell rasjonalitet og verdirasjonalitet i rettslig prosess 

I kapittel 5 så jeg på hvordan forestillinger om retten basert moralske avveininger og hensyn 

som legges til grunn for behov, også legges til grunn i vurderingen av rettens muligheter for 

løsning av problem og behov. Målsetninger basert på disse er ikke i overensstemmelse med 

de målene likestillingsretten har som formål å oppnå.  I møtet med Ombudet kan slike 

rettslige målsetninger forstås som gyldige rettslige krav på to måter: 1.: Faktum i saken 

danner grunnlaget for en rettslig prosess, men resultatet av denne innfrir ikke behovet for å 

løse problemene fra den subjektive negative konsekvens. Eller 2.:Faktum i saken gir 

grunnlag for en rettslig prosess, og målsetningen om de subjektive negative konsekvensene 

løses som en bieffekt, slik jeg antydet i kapittel 5 

 

Weber skisserer verdi- og formålsrasjonalitet som to ulike former for rasjonalitet som ligger 

til grunn for ulike rettslige system. Denne motsetningen tegner seg som vidt ulike måter å 

forstå normativitet på. I tilfeller der moralske og rettslige kommunikasjonsformer møtes ved 

å kommunisere om den samme saken, men med ulik rasjonalitet, "er det ikke til å unngå at de 

støter sammen" (Weber 2002:133). I dette "sammenstøtet" vil retten, bundet av prosessuelle og 

materielle vilkår, ikke være fleksibel nok til å favne om kompleksiteten i målsetninger om 

subjektive negative konsekvenser (Bumiller 1992:110).  

 

                                                 
100 De to førstnevnte går inn under det Weber kaller formell og materiell irrasjonalitet, og vil ikke kommer til 
anvendelse i det følgende. 
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Forarbeidene for endringen av likestillingsloven i 2002 stadfester at de som valgte å føre 

saker etter den gamle ordningen ikke hadde "[…] noe å vinne på det" og at "[…] dette kan 

medvirke til at ulovlige handlinger ikke angripes." (Ot. prp. nr. 77:104). Departementet forstår 

eventuelle saksøkeres behov for materiell kompensasjon som en viktig forutsetning for 

rettsutviklingen. Det legges til grunn at det er økonomiske motiver, en kostnadsvurdering, 

som vil ligge bak et søksmål om erstatning, men denne slutningen gjøres uten at det 

reflekteres nærmere rundt dette spørsmålet. Legges en slik holdning til grunn der klagen 

realitetsbehandlet, forutsettes det at aktøren i disse tilfellene anså den rettslige 

konfliktløsningen som den økonomisk mest formålstjenelige. Kan en slik kostnadsvurdering 

med hovedvekt på økonomisk gevinst legges til grunn som hovedincitament for rettslig 

handling med mål om å løse problemer med subjektive negative konsekvenser?  

 

Informant E var en av informantene i utvalget som mottok en "erstatning" etter at et 

akseptert tilbud om et vikariat ble trukket tilbake etter at arbeidsgiveren fant ut at informant 

E var gravid. Rent formelt var utbetalingen lønn for de to ukene som gjensto etter at 

permisjonstiden var over, og ble av arbeidsgiver regnet som permisjon med lønn. Beløpet 

utgjorde om lag 10.000 kroner.  

 
FSF: Med tanke på penger eller erstatning, var det noe du tenkte på? 

 

Nei, jeg tenkte ikke i det hele tatt. Nei. Og hvis de hadde innrømmet at de hadde gjort feil, så ville jeg ikke hatt 

noen penger eller erstatning eller noe.[…] jobben jeg fikk [etter at engasjementet der hun ble 

forskjellsbehandlet var over, FSF] var som konsulent på forkontor. Jeg hadde jo utdannet meg til [yrkestittel], 

og jeg kunne ikke jobbe som [yrkestittel] på grunn av at jeg kranglet med kommunen. Jeg var ikke fornøyd i 

det hele tatt. Jeg var sint, egentlig, da jeg begynte der. For jeg hadde så dårlig lønn og en slags dårlig jobb - ta 

telefonen og kundebehandling og sånt. 

 

FSF: Hva synes du om erstatningen nå? 

 

Nei, ingenting. Jeg tenker ikke på penger." (Informant E) 
 

Blant informantene var ikke økonomisk vinning, utover det som må anses som tapt 

arbeidsinntekt eller tapte trygdeytelser, målsetning for å gå til sak. Dette gjelder også for de 
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av informantene som mottok en erstatning etter press fra ombudet. Hvis pengene fikk en 

betydning, var det som uttrykk for en unnskyldning.101  

 

Selv om pengene får en betydning for noen av informantene, legges ikke økonomisk vinning 

til grunn for disse som en målsetning for prosessen. Målsetningen bygger ikke på en 

kostnadsanalyse der løsningen med minst innsats er den mest fordelaktige, men på en 

verdimessig analyse der behovene er av en annen karakter.  

 

Under punkt 5.2.3 så jeg på hvordan egeninteresse i de fleste tilfeller overgikk hensynet til 

andre som motivasjon til å gå til sak. Montada peker på at avgjørelser fattet på grunnlag av 

rettferdighet kan være et resultat av en formålsrasjonell avveining hvor 

rettferdighetsprinsippene som vil være mest formålstjenelige legges til grunn (Montada 

2007). Rettferdighetsavgjørelser gis dermed et preg av å være en opurtunistisk disposisjon, 

på lik linje med formålsrasjonelle avgjørelser. Legges en slik forståelse til grunn, gjøres 

rettferdighetskravet til et middel for å oppnå et behov for å tilfredsstille egne interesser på lik 

linje med krav om å forbedre de objektive konsekvensene. Krav om rettferdighet framstår da 

som å være et virkemiddel og ikke et mål i seg selv. Dette står i motsetning til hvordan 

informant E forstår rettferdighe som en verdi i seg selv. Denne forståelsen bygger på en 

rasjonalitet som ikke stemmer overens med kostnadsrasjonaliteten som departementet legger 

til grunn for at erstatning skal tas i bruk.  

 

De moralske rettsforståelsene og målsetninger om å løse problemer med rot i de subjektive 

negative konsekvensene vil, selv om de anses som rettslige av avsenderen, være basert på 

moralske forestillinger. Når disse skal inn i rettslig behandling må de oversettes til de 

rettslige kodene. Temaene som skal introduseres i retten må "tilpasses rettens jordsmonn", 

som Skyberg (2001) kaller det. Solberg (2003) sier om barnefordelingssaker, en annen type 

rettskonflikt der man som part gjerne er følelsesmessig involvert: "[…] forklaringen på 

saksanlegget er kort sagt at foreldrene ofte blander sammen den følelsesmessige og den juridiske skilsmissen" 
(Solberg 2003:105).  

 

Konfliktkompleksets utforming vil være bestemmende for hvorvidt en rettslig løsning vil 

kunne oppnås (Stjernquist og Widerberg 1989:65). I den grad målsetningen i slike saker kan 

                                                 
101 Se under punkt 6.2.3 ovenfor. 
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korrespondere med rettslige krav og den grad de baserer seg på, eller korresponderer med, 

rettslige gyldige vilkår, kan disse legges til grunn for rettslig vurdering. Dette vil for 

eksempel gjelde alvorligheten av egne opplevelser som faktor ved utmåling av erstatning. På 

denne måten holdes hele eller deler av den opprinnelige målsetningen i saken utenfor den 

rettslige behandlingen, og den rettslige relevante delen av målsetningen blir den rettslige 

saken. Selv om denne lar seg løse på måter som etter sin hensikt skal gi oppreisning, er det 

ikke avgjort at slike løsninger er egnet til å løse problemer med de subjektive negative 

konsekvenser.  

 

6.2.5 Rettslige "løsninger"? 

I hvilken grad en prosess for Likestillingsombudet kan oppfylle begge målsetningene basert 

på behov for løsning av objektive konsekvenser og subjektive negative konsekvenser, er 

avhengig av både i hvilken grad det rettslig relevante kravet som fremmes er tungtveiende 

nok i en rettslig behandling, og i hvorvidt resultatet er egnet til å tilfredsstille behovet for den 

rettslige prosessen. De tre eksemplene jeg har gitt under punktene 6.2.2, 6.2.3 og 6.2.4 viser 

utfall av rettslig prosesser som i ulik grad tilfredsstiller informantenes behov og 

målsetninger. Eksemplene viser at i jo større grad man har behov for en forbedring av 

objektive konsekvenser, enten for å oppnå en materiell endring, eller for å forbedre 

subjektive negative konsekvenser, jo større er sjansen for at en rettslig prosess vil oppleves 

som vellykket. For de som ikke får sine problem etter diskriminering løst gjennom rettslig 

behandling hos Likestillingsombudet, aktualiseres dette problemet etter at saksbehandlingen 

er avsluttet. Dette er tema under punkt 6.3. 

 

6.3 Tilbaketrekning eller rasjonalisering? 

I kapittel 5 viste jeg hvordan rettslig subjektivitet legges til grunn for henvendelser til 

Likestillingsombudet. Under punktene 6.1 og 6.2 så jeg på hvordan slike rettslige 

subjektiviteter på ulike måter imøtekommes og avvises i møte med Ombudet. Under dette 

punktet vil jeg begynne å samle tråder fra kapitlene 4, 5 og punktene 6.1 og 6.2, før jeg vil 

oppsummere avhandlingen i kapittel 7. Men før det vil jeg se på ulike måter å tilfredsstille 

behovene for å finne løsninger på problemer med de subjektive negative konsekvensene etter 

at den likestillingsrettslige behandlingen er avsluttet, med eller uten realitetsbehandling. 
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Alternative strategier for å oppnå en slik løsning er et uttrykk for en utilfredsstillende rettslig 

behandling.  

 

Her vil jeg ta utgangspunkt i informantenes behov for å vise hvorfor ulike alternative 

strategier oppleves som plausible. Jeg vil også komme inn på aktualiteten av en 

erstatningssak etter Likestillingsombudets saksbehandling. 

 

6.3.1 Tilbaketrekning 

Som jeg slo fast under punkt 5.3, vil en avvisning av en rettslig forståelse av saken kunne 

føre til at man ikke beholder den rettslige identiteten, og dermed lar saken forbli uten en 

rettslig behandling. Under punkt 6.1 var jeg inne på saken informant B sendte til 

Likestillingsombudet for veiledning, og jeg viste hvordan hun opplevde seg avvist av 

Likestillingsombudet. Etter henvendelsen til Ombudet ville informant B skifte jobb.  
 

FSF: Hvordan forholdt du deg til det i ettertid? Hvordan var det å forholde seg til dem [arbeidsgiveren] etterpå? 

 

Jo det var jo greit, liksom, jeg bar jo litt nag fremdeles, må jeg jo si. Jeg gjorde jo jobben min og sånne ting, 

men jeg følte jo at jeg hadde lyst til å se etter et annet sted å jobbe, da, egentlig. Det var litt hardt liksom å 

fortsette og vite det, syns jeg. Så jeg har en annen jobb i dag da" (Informant B) 

 

Gjennom den rettslige behandlingen oppnår ikke informant B verken sitt ønske om forståelse 

eller det hun opplever som rettferdighet. Etter at problemene ikke lot seg løse gjennom den 

"bieffekten" informant B hadde ønsket seg, bar hun fremdeles "nag" til arbeidsgiveren.  

 

Reichle og Schmitt (2002) peker på to måter for mennesker å gjenopprette troen på 

rettferdighet. Den ene er gjennom handling - actionstrategier ("action strategies") - som 

innebærer aktive tiltak for å forandre det urettferdige eller gjenopprette en form for balanse 

gjennom straff (Ibid:127ff). Den rettslige handlingen kan være et forsøk på en slik aktiv 

handling. Forutsetningen for at en slik strategi kan velges er at man ser åpne muligheter for 

at den kan gjennomføres. Rettens manglende evne til å tilfredsstille behovet, slik jeg 

redegjorde for ovenfor, gjør ikke at det forsvinner. Det mister heller ikke aktualitet; det 

finner heller andre løsninger. Den tilsynelatende mangel for mulighet til løsning på 

informant Bs problem som Ombudet skisserer påvirker identifiseringen med den rettslige 
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subjektiviteten ogrettslige løsninger. Ut fra informant B s reaksjon kan det virke som om det 

negative svaret på henvendelsen om forbedring av den objektive konsekvens aksepteres, men 

at den subjektive negative konsekvens "står igjen"; behovet for rettferdighet er ikke borte. 

Nader (2002) mener det er å ikke gå til rettssak, men å finne seg i situasjonen og gå over i en 

tilstand av apati som er den vanligste måten å "løse" konflikter på (Nader 2002:45).  

 

Nærmest samtlige av informantene i mitt utvalg valgte løsninger som ikke er i 

overensstemmelse med Naders funn. Av de seks av informantene som ikke ble oppsagt fra 

arbeidet på grunn av diskrimineringen er bare én fremdeles i arbeid på samme arbeidssted. 

Tre av informantene har sluttet og to var i permisjon på intervjutidspunktet. Utvalget er ikke 

representativt, men fortellingene om hvordan problemene utvikler seg etter forsøksvise eller 

avsluttede rettslig behandling gir et innblikk i hvordan man forholder seg til arbeidsstedet 

etter opplevd diskriminering. Informant F forteller: 

 
"[arbeidsgiver sa at] bare så det var sagt, så ønska han meg ut. Han ønska ikke å jobbe med meg, og håpa at jeg 

etter permisjonen fant meg noe annet å gjøre, han ville ikke ha meg tilbake. `Nei det orker jeg ikke, jeg må bare 

få det litt på avstand og konsentrere meg om beibien […]`" (Informant F) 

 

Etter dette sluttet informant F i arbeidet. I Merrys (1979) undersøkelse blir retten brukt som 

en første konfliktløsningsmetode, men der den viser seg ikke å fungere, blir resultatet ofte at 

man unngår hverandre, noe som kan være omfattende og kostbart. Avvisningen av den 

rettslige subjektiviteten er ikke i veien for at rettferdighetsforståelsen opprettholdes, men 

kommer til uttrykk på andre konfliktløsningsarenaer. Ved å slutte i arbeidet operasjonaliseres 

rettferdighetsforestillingene på andre måter enn gjennom rettslige fora.  

 

Rettferdighetsforestillingene som eksistere før diskrimineringen, legges til grunn for valget 

om å slutte i arbeidet. Denne måten å løse konflikten på er ikke en actionstrategi på en så 

offensiv måte som det Riechle og Schmitt (2002) beskriver, og den påvirker eller straffer 

ikke den som har utøvd forskjellsbehandlingen. Men fordi konflikten avsluttes gjennom 

handling kan den sies å være en "defensiv actionstrategi". Slik Riechle og Schmitt (2002) 

beskriver, vil man kognitivt forandre situasjonen til at det er en selv, og ikke arbeidsgiveren 

som må foreta seg noe for at konflikten skal løses. Men denne måten å trekke seg ut av 

konflikten på er heller ikke en kognitiv rasjonalisering slik Riechle og Schmitt (2002) 

beskriver; forskjellbehandlingen oppleves som like urettferdig også etter at man har sluttet i 
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jobben. Snuprosessen fra å ville gjøre noe ovenfor arbeidsgiveren i arbeidssituasjonen, enten 

for å forbedre objektive konsekvenser eller subjektive negative konsekvenser, og til å trekke 

seg ut gjøres når det ikke er flere muligheter til å løse konfliktsituasjonen  

 

Den opurtunistiske karakteren ved slike handlinger er, som ved rettslige handlinger for å 

forbedre subjektive negative konsekvenser, ikke like framtredende som departementet anslår 

i Ot. prp. nr. 77, se 6.2.4 ovenfor. I motsetning til den apati Nader (2002) mener et rettslig 

nederlag fører til, er den defensive actionstrategien et uttrykk for vilje til å forandre sin egen 

situasjon, til tross for at den rettslige prosessen avsluttes uten resultat. 

 

Under punkt 6.2 ovenfor så jeg på hvordan initiativ var en viktig faktor for at et saksforhold 

skulle komme til rettslig behandling. Dette initiativet fortsetter etter endt kontakt med 

Likestillingsombudet, men slik informantene velger å handle kan tolkes som at den viktigste 

målsetningen er å forhindre å bli "sittende igjen" med de problemene med de subjektive 

negative konsekvensene. Dette gjøres ved å avslutte konflikten ved å forlate den. På denne 

måten innfris behovet, om enn på en noe annen måte enn det som kanskje var målsetningen, 

både fra lovgiver og informantens side. 

 

6.3.2 Utelukkelse 

Å slutte i jobben er ikke nødvendigvis en løsning som løser hele problemet ved den 

subjektive negative konsekvens. Erstatning vil da kunne være en passende måte å 

tilfredsstille behovene for rettslig prosess. Informant J sluttet i arbeidet for å slippe å bli 

utsatt for diskrimineringen. I ettertid forsøkte hun å få en attest fra arbeidsgiveren, både for å 

løse problemer relatert til objektive konsekvenser og subjektive negative konsekvenser. En 

slik attest fikk hun ikke, og henvendelsen til Likestillingsombudet førte heller ikke fram. Da 

hun innså dette så hun seg om etter muligheten for å gå til erstatningssak. Denne muligheten 

finner hun derimot avkortet: 

 
"[…] jeg er sint fordi jeg fremdeles ikke har fått en ordentlig attest, og jeg er sint fordi at jeg føler at det ikke er 

mulighet for meg å få hva skal jeg si… Rettferdighet? Hvis det å tape en slik sak ikke hadde gjort meg noe 

økonomisk så hadde jeg gjort det. Men jeg vet jo at hvis jeg hadde kjørt den saken og brukt uhorvelig mange 

tusen kroner på det og i tillegg tapt... Ja… Det ville vært et for stort nederlag. […] Ja, det er det som stoppet 
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meg: Utelukkende det at jeg ikke tør, for du må jo betale de selv dersom det ikke fører fram, så det tør jeg ikke. 

Det gjør meg litt sint at jeg ikke kan kjøre saken fordi at det koster for mye penger." (Informant J) 

 

Informant Js vurderinger om hvorvidt hun skal gå til erstatningssak er knyttet til den høye 

økonomiske innsatsen og følelsesmessige påkjenninger. Til grunn for vurderingen ligger en 

usikkerhet knyttet til rettssystemets vurderinger. Informant J har ingen kvalifiserte antagelser 

om usikkerheten rundt rettens avgjørelse eller om hvordan en slik sak vil gå. Under punkt 

5.3 trakk jeg fram rettens konsekvente "ja-" eller "nei"-svar som en egenskap som kan virke 

særlig tiltrekkende til rettslig behandling. Informant Js usikkerhet rundt denne avgjørelsen 

viser at denne samme muligheten for dikotomiske resultat også kan virke avskrekkende. For 

de som kommer så langt, vil økonomiske faktorer først og fremst få en avgjørende rolle når 

de knyttes til usikkerheten rundt utfallet av rettsbehandlingen. Denne usikkerheten kan også 

relatere seg til antagelser om retten som profesjon. Informant F forteller om vurderingene 

hun gjorde da hun opplevde seg trakassert på arbeidsplassen: 

 
"[Jeg var] veldig usikker på hva man skal gjøre […] skal jeg klage til Likestillingsombudet, skal jeg klage noe 

sted, får jeg noe støtte noe sted, må jeg ta hele økonomiske risikoen selv hvis jeg går videre med det, er det noe 

støttesenter, er det noen jeg kan snakke med om hva jeg skal gjøre bortsett fra en advokat som er veldig 

selvfølgelig og som meler sin egen kake?" (Informant F, min utheving) 

 

Informant F gir uttrykk for liten tillit til advokatens habilitet i sin yrkesutøvelse. 

Forventningene til advokatens interesser er at de er direkte motstridende til informantens 

økonomiske interesser. Hun regner med at disse interessene vil komme i konflikt med 

hverandre. Samtidig oppleves det å kontakte advokat som svært nærliggende. Rettens rolle 

som "ekspert", slik jeg beskrev det under punkt 5.3 har for informant F en dobbeltbetydning. 

Advokaten som ekspert er en nærliggende og selvfølgelig løsning på de problemene hun har.  

Samtidig svekker advokatens monopolsituasjon som "ekspert" tilliten til habiliteten ved 

yrkesutøvelsen. 

 

I motsetning til rettsforestillingene jeg la til grunn i kapittel 5, synker forventningene for hva 

en slik innsats vil kunne gi, stilt ovenfor en situasjon der innsatsen for rettslig behandling er 

høy. At de optimistiske rettsforestillingene får en så stor betydning for behandling hos 

Likestillingsombudet kan tyde på at Ombudets posisjon som et "lavterskeltilbud" har en 

viktig funksjon ved at flere tar sakene sine dit for vurdering. At disse sakene ikke kommer 
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videre til løsninger som er tilfredsstillende for den enkelte gjør derimot at potensialet i 

Likestillingsombudets rolle ikke synes å aktualiseres på en måte som er egnet til å 

tilfredsstille informantenes behov for løsning av problemene etter opplevd diskriminering.  

 

6.3.3 Rasjonalisering og forsoning 

De ulike måtene å løse konflikter etter opplevd diskriminering på arbeidsplassen jeg har sett 

på ovenfor overlater tilfredsstillelsen av behovet for løsning av problemet til kvinnen selv. 

Under dette punktet vil jeg se på hvordan slike konflikter kan løses, og hvorvidt rettsregler 

på en indirekte måte kan tilfredsstille behovene bak henvendelsen til Ombudet, også der den 

ønskede målsetningen ikke oppnås.  

 

I noen tilfeller vil det å vite at man har en rettighet, også selv om man ikke benytter seg av 

den, kunne ha en effekt (Bumiller 1992). Likestillingsombudets behandling av saken med 

utfall i klagerens favør kan ha positiv effekt, til tross for at målsetningen ikke oppnås. 

Informant H reflekterer slik over de valgene hun gjorde etter at behandlingen hos 

Likestillingsombudet var ferdigbehandlet: 
 

"`Kanskje vi nå skal legge et lokk på det og komme videre her i livet, det var det vi kom frem til [advokaten] og 

jeg. Så snakket jeg litt med samboeren min, men jeg visste at jeg hadde støtte fra [han] uansett hva jeg ville 

velge. Og faktisk, selv om vi ikke har så spesielt god økonomi, så fikk jeg lov å bruke 200 000 hvis det gjorde 

meg godt. Og det var ganske godt å vite, jeg kunne gjøre det, hvis jeg ville få det bedre. Det er klart at jeg 

tenker jo også på det at jeg syns det er bittert å bruke de 200 000 bare på å få det godt sånn, jeg kunne kanskje 

bruke de på noe helt annet. Det blir litt frem og tilbake, men siden det var så små utsikter til å vinne noe annet 

enn heder og ære, så har jeg på en måte klart å gjøre det allikevel. 

 

FSF: Ja, gjennom uttalelsen fra Likestillingsombudet? 

 

Ja." (Informant H) 

 

Informant H valgte å ikke gå til erstatningssak etter et vedtak i hennes favør hos 

Likestillingsombudet. For henne er de økonomiske hindringene for å gå til sak tilstede, men 

ikke i like presserende grad som for informantene F og J, slik jeg redegjorde for ovenfor.. 

Hun finner derimot ut at den tidligere arbeidsgiverens økonomi er så svak at hun ikke vil få 

utbetalt erstatning, selv om hun skulle få det tilkjent i retten. Dermed faller informant H ned 
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på samme resultat og går ikke til erstatningssak Dette slår hun seg til ro med. Hvordan kan et 

slikt resultat forstås? 

 

Riechle og Schmitt (2002) mener alternativet til actionstrategier, som jeg så på under punkt 

6.3.1 ovenfor, er kognitive strategier ("cognitive strategies"). I saker med rettferdighetskrav 

vil slike strategier innebære rasjonalisering av urettferdigheten, slik at balansen 

gjenopprettes gjennom at handlingen forstås på en annen og mer akseptabel måte enn den ble 

i utgangspunktet. Som jeg redegjorde for i kapitlene 2 og 4 vil tolkningsskjemaet for 

handling avgjøre hvordan en handling forstås. En slik kognitiv strategi vil innebære at det 

legges et nytt fortolkningsskjema til grunn for tolkningen av handlingen. I kapittel 2 så jeg 

på hvordan informantene i langt de fleste tilfeller hadde bearbeidet minnene av 

diskrimineringen på en måte som gjorde det relativt uproblematisk å snakke om dem. Jeg 

tolket dette som at diskrimineringen var akseptert som en del av fortiden og inngikk i deres 

"historie" (jmf. Widerberg 1995). Forsoningen framstår som en aksept av handlingen og de 

konsekvensene den har hatt. Også i dette leddet av konflikten spiller forholdet til motparten 

en mindre rolle.  

 

I kapittel 5 ovenfor skrev jeg om hvordan målsetninger om en autoritativ bekreftelse kan 

legges til grunn for rettslige disposisjoner. Informant H, som ikke fikk innfridd sine 

målsetninger for den rettslige prosessen, slår seg i stedet til ro med signaler etter vedtak fra 

Likestillingsombudet i hennes favør. Rettslige løsninger gir en bekreftende virkning i 

etterkant (jmf. Bumiller 1992). Vedtaket fungerer som en bekreftelse fra rettsreglene på at 

hun hadde "rett". Det kan synes som om det er tilstrekkelig å vite at man har en rettighet. Når 

retten "brukes" på denne måten, er den medvirkende til en rasjonalisering av de subjektive 

negative konsekvensene etter opplevd diskriminering.  

 

For informant H blir en slik rasjonalisering en mulighet til å kunne gå videre etter 

diskrimineringen. Selv om målsetningen for henvendelsen til Likestillingsombudet er en 

aksept fra arbeidsgiveren, tar hun utgangspunkt i Ombudets behandling, og aksepterer dette 

som hva jeg vil kalle en "seier nok". I tillegg til at målsetningen for den rettslige prosessen 

ikke oppfylles, går informant H også glipp av den erstatningen hun kunne oppnådd. I hennes 

tilfelle skyldes dette arbeidsgiverens økonomi. Rasjonaliseringen kan også forstås som en 

virkelighetstilpasning som gjør det mulig for informant H å leve videre med saken slik den 

forløp, selv om hun har lidd store økonomiske tap.  
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Når rettsforståelsen basert på rettferdighetsbetraktninger ikke finner bekreftelse i den 

rettslige behandlingen, krever dette en endring av målsetningen for rettslig prosess, slik jeg 

også viste i saken til informant B under punkt 6.1. For informant E er ikke denne 

rasjonaliseringen tilstrekkelig for at hun ikke lenger skal være "sint" for at hun måtte ta en 

annen jobb enn hun hadde utdannet seg til. I saken til informant J, som jeg behandlet under 

6.3.2, blir det heller ikke gått til erstatningssøksmål. I hennes tilfelle er det frykten for 

økonomiske og følelsesmessige konsekvenser som hindrer saken å bli rettslig behandlet. 

Også for henne er betraktningen om saken i ettertid at hun er "sint", i hennes tilfelle for at 

hun ikke føler hun kan gå til erstatningssøksmål. I hennes tilfelle får ikke erstatningsregelen i 

likestillingsloven anledning til å løse problemene i de subjektive negative konsekvensene. I 

saken til informant E er erstatningsutbetalingen liten, og dekker bare lønnstapet etter 

forskjellsbehandlingen. Informanten presiserer derimot at hvis hun hadde fått en beklagelse, 

ville dette i større grad enn penger, ha bidratt til å løse problemene med de subjektive 

negative konsekvensene. Den lille pengesummen får ikke, og en større sum vil ikke kunne 

få, den oppreisende effekt de i forarbeidene forutsettes å skulle få. Som jeg siterer henne 

under punkt 6.2.4: "Jeg tenker ikke på penger". Det verdirasjonelle kravet om rettferdighet 

lar seg ikke løse, selv der saken ble rettslig løst innenfor rammene av likestillingsloven. I 

tillegg får rettstapet omfattende konsekvenser, både økonomiske102 og følelsesmessige. 

 

Begge informantene må også legge behovene for den rettslige prosessen til side. For 

informant H, som ønsket arbeidsgiverens anerkjennelse av at hun var diskriminert, lykkes 

tilfredsstillelsen av behovet delvis når hun får en avgjørelse hos Likestillingsombudet. 

Allikevel må det ikke-oppfylte behovet rasjonaliseres på en måte som gjør det overkommelig 

for henne. I slike tilfeller vil hvilken grad rasjonalisering kan være en vellykket strategi for 

løsning av problemer etter diskriminering være avhengig av om behovet lar seg løse på andre 

måter enn gjennom fullt rettslig gjennomslag. Som for informant H kan det rettslige 

gjennombruddet medvirke til at en slik rasjonalisering ikke blir like omfattende som den 

ville vært uten et slikt gjennombrudd. For informant B tilfredstilles ingen av behovene hun 

har for den rettslige prosessen. Dermed overlates hun til å selv akseptere problemet. Hennes 

rettferdighetskrav er heller ikke oppfylt, men å skulle rasjonalisere behovet for rettferdighet 

ville for henne bety å gi opp alle behov for løsning av problemene etter opplevd 

                                                 
102 Både informant H og informant J har etter diskrimineringen hatt få eller ingen arbeidsengasjement. 
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diskriminering, som for informantene E og J. For å unngå å bli "sittende igjen" med 

problemet, løses det gjennom å slutte i arbeidet. Forskjellen mellom informantene H og B, 

og de to andre, synes å være at informantene H og Bs problemer etter diskriminering kan 

reduseres gjennom handling eller rasjonalisering. I disse er, eller kan, en løsning av den 

objektive konsekvens bli framtredende i den diskriminertes problemkompleks. Informantene 

E og J, som begge har sluttet ved arbeidsplassen og ikke vil tilbake, mangler denne 

muligheten.  

 

Formålet med likestillingsloven er ikke at problemer etter opplevd diskriminering skal løses 

ved at man slutter på jobben eller rasjonaliserer diskrimineringen slik at den kan aksepteres. 

I de eksemplene jeg har vært gjennom i dette kapittelet lar rettferdighetskravene til 

informantene seg vanskelig løse gjennom operasjonaliseringen av det likestillingsrettslige 

"rettferdighetskrav" uten at problemet, behovet eller målsetningen forflyttes, slik at de 

tilpasses den rettslige virkeligheten. I tilfeller der verken handling (action strategies), 

rasjonalisering (cognetive strategies) kan avlaste i løsningen av problem etter diskriminering, 

og særlig ved problemer knyttet til de subjektive negative konsekvenser, vil dette føre til at 

man blir stående igjen med "svarteper".  

 

De subjektive negative konsekvensene kan for utenforstående virke som uklare og 

uhåndterbare størrelser, og som jeg har vist i kapittel 6 er det ikke uproblematisk å forholde 

seg rettslig til dem. Hvordan skal man for eksempel ta for seg diskriminerte arbeidstageres 

søvnløshet på en måte som virker tilfredsstillende for henne? De rettslige forståelsesmåtene 

av rett og galt forenkler subjektive negative konsekvenser på en måte som gjør 

forskjellsbehandlingen håndterbar. For dem som har behov for å løse slike konsekvenser, og 

som ikke kommer til orde gjennom rettslig behandling, er de subjektive negative 

konsekvensene derimot høyst reelle. Fortellingene i avhandlingen handler om krenkelser, 

sinne og frustrasjon over at slike problem ikke har latt seg løse, hvordan de har latt seg løse, 

men også om løsninger der behovet tilfredsstilles på andre måter enn gjennom rettslige 

konfliktløsningsorgan. Ved at arbeidsforholdet avsluttes eller forskjellsbehandlingen 

rasjonaliseres til noe akseptabelt, finner slike konflikter sin løsning. I noen tilfeller med, i 

mange tilfeller uten drahjelp fra likestillingsretten.  
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7. Avslutning 
Avhandlingen tar utgangspunkt i betydelige endringer i likestillingsloven som anerkjenner 

kvinners subjektive negative opplevelse av kjønnsdiskriminering. Den manglende bruken av 

dette styrkede rettsvernet er avhandlingens hovedtema. I kapittel 3 redegjorde jeg for de 

senere års lovreformer og satte dem inn i en likestillingsrettslig og likestillingspolitisk 

kontekst. Jeg plasserte lovendringene inn i en lovoptimistisk tradisjon på likestillingsfeltet. I 

de senere år er denne drevet fram ikke bare av nasjonalt rettspolitisk arbeid, men gjennom 

internasjonal rettsutvikling med betydning for nasjonal rett, og da særlig EU-rett. 

 

At rettsutviklingen går langt i å nærme seg feministiske krav om anerkjennelse av subjektive 

opplevelser av diskriminering, for eksempel regelen om objektivt erstatningsvern, gjør det 

interessant å undersøke hvordan en slik rettsregel har fungert. Med tanke på at den nye 

erstatningsregelen i lovforarbeidene var tiltenkt både en individuell- og allmennpreventiv 

effekt, vil det være særlig interessant og nyttig for framtidig lovrevisjon og rettspraksis å 

undersøke hvordan en slik regel har fungert. På denne bakgrunn utarbeidet jeg følgende 

hovedproblemstilling "Hvilke forhold kan ligge til grunn for at likestillingslovens 

erstatningsregel for arbeidslivet ikke blir brukt?" 

 

Etter at jeg hadde gjennomført intervjuene valgte jeg på grunnlag av funn i materialet å 

presisere hovedproblemstillingen i to punkt. Det første var dette: "Kjønnsdiskriminertes 

forutsetninger for å ta kontakt med Likestillingsombudet er dannet av opplevelser av 

diskriminering og egne forestillinger om retten. Jeg vil undersøke hvordan disse 

forutsetningene spiller sammen og påvirkes gjennom kontakten med Likestillingsombudet." 

 

For å svare på problemstillingens første underpunkt analyserte jeg i kapittel 4 de intervjuede 

kvinnenes opplevelser av kjønnsdiskriminering. For å komme nær informantenes 

fortolkninger av forskjellsbehandling og prosessen i etterkant, tok jeg under intervjuene og i 

analyseprosessen utgangspunkt i en fenomenologisk metode inspirert av grounded theory. På 

grunnlag av informantenes fortellinger tegnet jeg et bredt bilde av forskjellige måter å 

oppleve kjønnsdiskriminering på arbeidsplassen. Gjennom analysen av disse forskjellige 

opplevelsene fikk jeg fram hvordan ulike fortolkningsskjema påvirker hvordan 

diskriminering oppleves. Jeg pekte på at diskriminering for mange av informantene kom som 
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en overraskelse, og beskrev opplevelsen av diskriminering som brudd på normative 

forventninger. Et viktig funn jeg gjorde her, var at kjønnsdiskriminering i større grad 

oppleves i et verdighetsperspektiv enn et likestillingsperspektiv. Jeg la så til grunn tre 

hovedkategorier for opplevd diskriminering og brukte disse som holdepunkt videre i 

analysen, og pekte på hvordan arbeidsgiver, helsepersonell og andre kan få den som 

opplever kjønnsdiskriminering til å endre tolkningsskjema for forskjellsbehandlingen de var 

blitt utsatt for. Også livssituasjonen ellers vil kunne ha betydning for dette, og jeg pekte 

særlig på hvordan graviditet kan gjøre at man opplever at man har blitt utsatt for "nok" 

diskriminering. 

 

Jeg la til grunn at det etter kjønnsdiskriminering oppstår problemer på grunnlag av 

diskriminering. På grunnlag av min analyse av informantenes fortellinger dannet jeg 

begrepene "objektive konsekvenser" og "subjektive negative konsekvenser" av 

diskriminering. De objektive konsekvensene begrenser seg til den observerbare, direkte 

konsekvensen av diskrimineringen, som at et arbeidsforhold opphører. Den subjektive 

negative konsekvensen er de personlige opplevelsene etter diskriminering; sinne, krenkelse, 

depresjon. Disse konsekvensene vil oppfattes som mer eller mindre alvorlige av den som 

opplever diskriminering. Jeg plasserte de objektive og de subjektive negative konsekvensene 

inn i et konfliktkompleks, som avhengig av informantenes forståelse av problemene 

reflekterer hva som oppleves som problematisk. 

 

Begrepsparet refererer seg til to forskjellige former for rasjonalitet som henger nært sammen 

med kvinnenes motivasjon for å gå til rettslige skritt i kjølvannet av diskrimineringen de var 

blitt utsatt for. Gjennom begrepet subjektive negative konsekvenser gir jeg disse 

opplevelsene av diskriminering en selvstendig rolle i problemer og konflikter etter 

kjønnsdiskriminering. De er egnet til å forstå opplevelsen og betydningen av 

kjønnsdiskriminering og danner utgangspunkt for en mer nyansert forståelse av grunnlaget 

for at kvinner henvender seg til Likestillingsombudet. Begrepene vil også kunne være 

anvendelige i rettssosiologisk forskning utenfor rammene av denne avhandlingen. 

Distinksjonen jeg gjør med de to begrepene bidrar til å besvare problemstillingens 

underpunkt 1, og danner også grunnlaget for den øvrige analysen. 

 

I kapittel 4 presenterte jeg en modell for den personlige prosessen forut for at kvinnene 

henvendte seg til Likestillingsombudet. Inndelingen i problem etter diskriminering, behov 
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for løsning og målsetninger for en rettslig behandling skiller mellom ulike stadier i denne 

prosessen. I kapittel 5 viste jeg hvordan de problemer med objektive konsekvensene og de 

subjektive negative konsekvensene danner grunnlaget for ulike behov for løsning av 

problemet etter opplevd diskriminering. I saker der de objektive konsekvensene framsto som 

en viktig del av konfliktkomplekset var det å bringe tilbake det materielle forholdet mellom 

partene slik det var før forskjellsbehandlingen. I saker der de subjektive negative 

konsekvensene var en viktig del av konfliktkomplekset, var det et gjennomgående trekk at 

informantene ønsket å oppnå rettferdighet.  

 

Under punkt 5.2 viste jeg hvordan ulike behov ble lagt til grunn for ulike målsetninger for en 

rettslig prosess. Disse målsetningene er konkrete uttrykk for hvilke endringer informantene 

ønsker som resultat av en rettslig prosess. Målsetningenes primære funksjon er å tilfredsstille 

behov for å løse problemer som oppstår som et resultat av diskrimineringen. Jeg viste at 

målsetninger om å forbedre de subjektive negative konsekvensene kunne variere fra å få en 

unnskyldning, til å ville forandre på de objektive forholdene og derigjennom løse 

problemene med den subjektive negative konsekvens.  

 

Under punkt 5.3 utdypet jeg det rettslige kunnskapsgrunnlaget for disse målsetningene. Jeg 

trakk fram hvordan det å ta rettslige skritt henger sammen med en forståelse av 

diskrimineringen som mulig lovstridig og en selv som en potensiell rettslig aktør. Med støtte 

i teori kalte jeg dette en "rettslig subjektivitet". I denne analysen tok jeg opp tråden fra 

kapittel 4, og undersøkte normene som lå til grunn for det normative bruddet jeg beskrev 

under punkt 4.1. Jeg drøftet flere måter å forstå disse normene, og la til grunn at de i ulik 

grad utgjorde rettferdighetsbetraktninger om likestilling og rettferdighet, noe som må forstås 

som verdirasjonelle forståelsesmåter. Med utgangspunkt i teori om kultur og rettsliggjøring 

diskuterte jeg hvordan forestillinger om rett kan oppstå og gjøres tilgjengelige for rettslige 

aktører gjennom common sense. Rettferdighetsbetraktningene bak behovet og målsetningen 

er særlig framtredende der det foreligger et behov for å forbedre subjektive negative 

konsekvenser. De juridiske kunnskapene viste seg å være lave hos flertallet av informantene, 

og jeg argumenterte jeg for at rettferdighetsforestillinger overføres til forestillinger om 

retten. Jeg viste at for mange var rettferdighetsforestillingene som lå til grunn for problemet, 

behovet og målsetningene de samme som grunnlaget for rettsforestillingene. Jeg trakk inn 

hvordan disse rettsforestillingene kan forsterkes av egenskaper ved retten som profesjon og 

institusjon. Disse egenskapene kalte jeg lovens "stråleglans".  
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Jeg konkluderte med at forholdet mellom kvinnen som opplever diskriminering og 

Likestillingsombudet må forstås i lys av den krenkede kvinnens behov for løsning av 

problemene og hennes rettsforestillinger. Disse konklusjonene dannet et grunnlag for en 

videre besvarelse av avhandlingens andre underpunkt, som jeg satte opp slik: 

"Likestillingsombudets møte med kjønnsdiskriminerte skjer på grunnlag likestillingsretten.  

Hvor egnet er disse rettsreglene og Likestillingsombudets anvendelse av dem til å løse den 

diskriminertes problemer?" 

 

I kapittel 6 så jeg på hvordan Likestillingsombudet baserer sin praksis på likestillingsretten. 

Som problemområder i møtet mellom forskjellsbehandlede kvinner og Likestillingsombudet, 

trakk jeg først fram veiledningssaker, og så på Ombudets respons og den juridisk-språklige 

formen. Jeg viste hvordan informantene opplevde at Likestillingsombudet hadde et 

janusansikt som snudde seg fra en aktiv til en passiv side i det saksbehandlingen begynte. 

Mange opplevde Ombudet som positive før saksbehandlingen, men fraværende og nøktern 

etter at den hadde startet. Informantenes fortolkning av Likestillingsombudets juridiske 

redegjørelse og råd stemte ikke alltid med det juridiske budskapet Ombudet forsøkte å 

formidle. Jeg fant også ut at en avvisning av en likestillingsrettslig behandling av en sak kan 

tolkes som at saken ikke kan gjøres rettslig i det hele tatt.  

 

Med tanke på at informantenes ønsker ikke bare var juridiske svar, men også støtte og 

bekreftelse, opplevdes denne kontakten som fremmedgjørende.  Det nåværende 

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan gjennom en økt uformell tone, og gjennom å 

vise utpreget forståelse for opplevelser av kjønnsdiskriminering, ha et potensial til å øke 

omfanget av rettslige løsninger på problemer etter opplevd diskriminering. Direkte 

veiledning som ikke begrenser seg til rettshjelp vil for mange kunne øke selvtilliten til å ta i 

bruk rettslige konfliktløsningsmekanismer. Slik veiledning kan også være nyttig også der de 

mest formålstjenelige rettslige løsningene ligger utenfor likestilingsretten. Begrensningene i 

Likestillings- og diskrimineringsombudets rettshjelpsfunksjon kan være et hinder for en slik 

forbedring. Videre viser funnene i avhandlingen at samtaler og imøtekommenhet er viktige 

behov for kontakten med Ombudet. I den grad dette ikke kan oppfylles av Ombudet selv, vil 

henvisninger til andre som kan gi slik støtte kunne være til stor hjelp for mange som har 

opplevd kjønnsdiskriminering. Dette forutsetter at disse diskriminerte kvinners behov kan 
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ivaretas andre steder. Behovet for en slik behandling gjelder også etter at en sak er 

ferdigbehandlet.  

 

Jeg gikk under punkt 6.2 videre, og så på hvordan rettsregler "fenomeniserer" hendelser og 

ikke evner å favne helheten i opplevelser av hendelsen. Her trakk jeg fram 

Likestillingsombudets måter å operasjonalisere diskriminertes målsetninger for rettslig 

behandling, slik jeg hadde beskrevet disse i kapittel 3. Gjennom å bruke tre hovedeksempler 

viste jeg hvordan rettslige løsninger i ulik grad er i stand til å tilfredsstille informantenes 

behov. Jeg pekte på problemkompleksets utforming og de ulike behovene til grunn for den 

likestillingsrettslige prosessen som årsaker til dette. Begrepene "objektiv konsekvens" og 

"subjektiv negativ konsekvens" tydeliggjør informantenes juridiske kunnskapers karakter av 

verdibetraktninger og rettferdighetsforestillinger. Dette bidrar til å tydeliggjøre at 

forventninger til Likestillingsombudets saksbehandling ikke alltid stemte overens med den 

responsen disse informantene fikk.  

 

Problemene i møtet mellom informantenes behov og rettsforestillinger basert på 

verdirasjonalitet, og rettens formålsrasjonalitet, forvansker møtet mellom dem og gjør det 

nærliggende å se hen til andre arenaer for løsning av konfliktene. For flere av disse 

informantene vil behovet for den rettslige prosessen også kunne latt seg løse på andre 

arenaer.  
 

Fordi den subjektive opplevelsen av diskriminering ikke har rettslig relevans i de sentrale 

likestillingsrettslige reglene for arbeidslivet, vil jussens måte å operasjonalisere 

rettferdighetskravene i likestillingsloven forvanske Likestillingsombudets og 

likestillingsrettens muligheter til å løse problemene etter opplevd diskriminering. Disse 

problemene er overførbare til dagens Likestilling- og diskrimineringsombud. Gjennom å 

legge vekt på ulike tolkningsskjema for erkjennelse, og å konstruere, utfylle og dokumentere 

begrepet "subjektiv negativ konsekvens", har jeg gjennom avhandlingen vist at det er et reelt 

behov for at subjektive opplevelser av diskriminering anerkjennes i likestillingsretten. Under 

punkt 6.2.3 viste jeg at subjektive negative konsekvenser kan løses gjennom 

likestillingsrettslig behandling der målsetningen for prosessen svarte til den rettslige 

løsningen som ble oppnådd. Dette kalte jeg for en løsning gjennom en "bieffekt". 
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Under punkt 6.2.4 så jeg på hvordan likestillingslovens regler for arbeidslivet i praksis ikke 

var i stand til å forbedre problemene relatert til de subjektive negative konsekvensene 

gjennom behandling hos Likestillingsombudet, selv der det var rettslig grunnlag for 

likestillingsrettslige vedtak. I et tilfelle der det var utbetalt erstatning etter et forlik fortalte en 

informant at hun ikke var interessert i penger, men en unnskyldning. Dette viser hvordan 

oppreisning ikke alltid vil være en passende løsning for å forbedre subjektive negative 

konsekvenser.  

 

Under punkt 6.3 viste jeg ulike måter å håndtere behov for forbedring av subjektive negative 

konsekvenser etter at slike behov ikke ble tilfredsstilt gjennom rettslig behandling. Der 

framholder jeg at behovet for rettferdighet ikke frafalles etter endt likestillingsrettslig 

behandling, men blir forsøkt løst på andre måter. Jeg peker særlig på å gå ut av 

arbeidsforholdet og rasjonalisering av konflikten som mulige løsninger. Dette viser at 

problemene med de subjektive negative konsekvensene ikke mister aktualitet, til tross for en 

mislykket rettslig behandling. Selv om slike problem lar seg "løse" gjennom andre kanaler, 

vil dette ikke undergrave at disse kvinnene i flere tilfeller vil kunne lide økonomisk rettstap 

som følge av Likestillingsombudet og likestillingsrettens manglende evne til å bringe slike 

saker til en løsning. Gjennom rettslig anerkjennelse av subjektive opplevelser av 

diskriminering, tilfredsstilles heller ikke behovene for å løse problemer knyttet til de 

subjektive negative konsekvensene. Opplevelse av eksklusjon fra rettslig behandling, eller 

økonomiske og følelsesmessige bekymringer for eventuelt tap i retten, kan være i veien for 

at man ikke går til domstolen for å oppnå erstatning.  

 

I de tilfeller der denne eksklusjonen skyldes at saken ikke oppfyller rettslige kriterier, utgjør 

ikke dette bare et problem i form av manglende rettslig gehør. Det fører også til at  kvinnene 

overlates til selv for å løse konflikten de er oppe i, og dette skjer ofte ved at de går ut av 

konflikten og forlater arbeidsplassen. Dette er ikke bare et problem for den enkelte, men 

undergraver også likestillingslovens sanksjonsmulighet, og derigjennom hele 

likestillingsretten på arbeidslivets område.  

 

Denne avhandlingen viser et nyansert bilde av lukkede, åpne og halvåpne dører som møter 

kvinner som opplever diskriminering. Ved at lovgivning brukes som det primære 

likestillingspolitiske virkemiddel oppstår flere problemer i møtet mellom det rettslige og 

verdirasjonelle fortolkningsskjema, til tross for at anvendelse av likestillingsloven kan anses 
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som en operasjonalisering av rettferdighetskrav. For å forstå dette motsetningsforholdet kan 

man ikke bare se isolert på det rettslige konfliktløsningsorganet. Det må forstås på bakgrunn 

av den subjektive opplevelsen av diskriminering. 

 

Gjennom avhandlingen viser jeg at hensynene bak utvidelsen av erstatningsansvaret er 

berettiget og svarer til reelle behov for løsning av problemer etter opplevd diskriminering. 

Den enkeltes opplevelser av diskriminering er av stor betydning for at saker bringes inn til 

likestillingsrettslig behandling. Den kvalitative analysen av intervjuene ser den manglende 

bruken av erstatningsregelen i sammenheng med lite påaktede mekanismer i 

kommunikasjonen mellom Likestillingsombudet og de som henvender seg dit etter opplevd 

diskriminering.  Ironisk nok er det de med størst behov for en anerkjennelse av sine 

opplevelser av diskriminering, som finner minst gehør for sine målsetninger for rettslig 

prosess. Likestillingsminister Karita Bekkemellem kommenterer den eneste kjente, 

betydelige erstatningsutbetalingen for kjønnsdiskriminering som har funnet sted i 

Aftenposten (5. mai 2007) med at denne "viser at likestillingsloven virker". I avhandlingen 

har jeg gitt innsikt i noen av de mange tilfellene der den ikke gjør det.
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Vedlegg 1 
 

Finn Skre Fjordholm 

c/o Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

Postboks 6706, St. Olavs plass 

0130 Oslo         Oslo, DATO 

 

 

 

 

Informasjonsbrev: Diskriminering på arbeidsplassen 
 

 

Jeg er masterstudent i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo og er for tiden i startfasen med 

min masteroppgave som skal leveres i mai 2007. Temaet for oppgaven er likestillingsloven 

og hvordan den fungerer i forhold til diskriminering i arbeidslivet. Jeg vil undersøke dette 

ved å intervjue kvinner som har opplevd diskriminering, og se på muligheten man har til å 

søke erstatning fra arbeidsgiver i etterkant. Bakgrunn for oppgaven er endringer i 

likestillingsloven i 2002 og 2005 hvor muligheten til slik erstatning ble utvidet. Etter disse 

lovendringene er det allikevel ingen som har gått til rettssak og fått tildelt slik erstatning. 

Oppgaven vil dreie seg om hva som kan være bakenforliggende årsaker til dette. 

 

I den innledende fasen av denne undersøkelsen har jeg fått innsyn i Likestillings- og 

diskrimineringsombudets arkiv over innkomne saker i perioden 2000 til 2005. Godkjennelse 

til dette er gitt særskilt fra Ombudet, og jeg er underlagt taushetsplikt om de opplysninger 

jeg har fått tilgang til. Jeg har i dette arbeidet lest det arkiverte materialet i forbindelse med 

din henvendelse til Likestillingsombudet i DATO. Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at hvis 

du ikke ønsker å delta i undersøkelsen vil ingen opplysninger jeg har hatt tilgang til om din 

sak bli brukt i oppgaven. Ettersom du har gitt ditt samtykke til å delta i undersøkelsen, vil jeg 

med dette brevet gi deg litt mer informasjon.  
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For å få materiale til masteroppgaven min, ønsker jeg å gjennomføre intervjuer med fem 

kvinner som har blitt utsatt for diskriminering på sin arbeidsplass. Jeg er interessert i ulike 

måter å oppleve og reagere på diskriminering. Alle som har opplevd diskriminering på 

arbeidsplassen er derfor aktuelle for undersøkelsen.  

 

Intervjuene vil bli gjennomfør i løpet av sommer/høst 2006, og hvert intervju vil vare i ca. én 

time. Under intervjuene ønsker jeg å bruke diktafon. Alle opplysninger som kommer frem 

under intervjuene vil i oppgaven bli brukt på en måte som gjør at det ikke vil være mulig å 

identifisere deltagerne i undersøkelsen. Prosjektet gjennomføres i tråd med norsk lovgivning 

for forskning, og som forsker er jeg underlagt taushetsplikt. 

 

Deltakelse i studien er frivillig, og du kan når som helst trekke ditt samtykke om deltakelse 

ved intervju tilbake uten videre konsekvenser hvis du ikke lenger ønsker å delta. Alle 

opplysninger som samles i prosjektet vil bli behandlet konfidensielt og vil bli anonymisert 

ved prosjektslutt den 30. juni 2007. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Prosjektets behandlingsansvarlige, og min 

veileder ved Universitetet i Oslo, er professor Anne Hellum, som kan kontaktes på telefon 

22850042 eller e-post anne.hellum@jus.uio.no. 

 

Ettersom du har takket ja til å bli intervjuet vil jeg ta kontakt med deg innen en ukes tid for å 

avtale nærmere om tid og sted for intervju. Skulle det i mellomtiden være noe du ønsker å 

snakke med meg om, er det bare å ta kontakt. 

 

 

Ønskes ytterligere informasjon om prosjektet, kan jeg kontaktes pr. post, e-post 

finnsf@student.jus.uio.no, eller på telefon 47 63 23 35. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

 

Finn Skre Fjordholm 
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Vedlegg 2 

Intervjuguide 

 

 

Selve diskrimineringssituasjonen 

  

Hva var det som skjedde som gjorde at du gikk til Likestillingsombudet? 

 

 

(Samtale) 

 

(Stikkord som bør tas opp: 

Var situasjonen/stemningen i seg selv det problematiske? 

Relasjon eller handling 

Konflikt bakenfor tvisten? 

Ville du fortsette å ha jobben? Hvorfor? 

 

 

Hva var det du reagerte mest på? 

 

En/flere ganger? 

 

Eller ”mindre” ting oftere? 

Evnt. i hvilken/hvilke situasjoner skjedde handlingen/e? 

    Formelle/uformelle situasjoner? 

 

En/flere personer – (hvilken stilling var den/de i forhold til deg) 

 

 

Opplevelse/reaksjon på diskriminering/trakassering 

 

 XX



 

HVA BLE DET OPPLEVD SOM? 

 Personlig krenkende?  

 Arbeidslivssak? 

 Hadde du opplevd noe slikt tidligere? Hva? 

  

 Flaut – Skamfølelse? Ovenfor hvem?   

HVA VAR MOTIVERENDE TIL Å GÅ VIDERE? 

Følte du deg krenket/såret som kvinne på denne tiden? FRA NÅR 

   

Opplevde du det som skjedde som noe personlig? Eller var det fordi du var kvinne? 

    

   

Grad av problematisk. 

Reagerte du der og da? 

Til hvem? Den diskriminerende, arbeidsgiver, fagforening? 

 

  Hvordan? Hvilke tilbakemeldinger fikk du? 

  reaksjoner på arbeidsplassen  

-diskriminerende 

       -arbeidsgiver 

       -kolleger  

    Hvordan tolket disse konflikten? 

   

Var det noen du gjerne ha skullet kunne snakke med som du ikke gjorde/kunne?  

 Hjelpeapparat 

Hva skjedde så i søker/arbeidsforholdet? 

 (fikk du jobben/fortsatte?) 

  Hvordan var det for deg å forholde seg til den/de i ettertid? 

 

Hva tenkte du om situasjonen etterpå? (i kort tid etter) 

 Ville du fortelle det til noen? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 Hvem fortalte du det til? 

  Venner, kjæreste/ektemann, familie, andre? 

 XXI



   HVORFOR/HVORFOR IKKE akkurat den? 

  

Hvilke reaksjoner fikk du fra dem? 

 

 Tror du det har påvirket det deg personlig? 

I forhold til 

 Jobb/Arbeidsliv 

 Menn på jobb 

 Menn 

 Kjæreste 

     Åpen for endringer over tid 

 

 

Opplever du deg selv som et offer? 

 

 

GRENSER - seksuell trakassering 

Uavhengig av hva som ble sagt/gjort og hvordan du oppfattet den – hvor alvorlig ment 

virket det? 

 

Hva tror du nå, i ettertid at var formålet med diskrimineringen/trakasseringen? 

(var det noe formål/hva var formålet?)     

 

  (Evnt.:Var det bare seksuell hensikt?) 

 

  

Vet du om andre tilfeller ved denne arbeidsplassen/bransjen? 

På hvilken måte ligner de ditt tilfelle? 

Da dette hendte, hva hadde du tenkt om hvilket steg i karrierestigen den arbeidsplassen 

kunne/være? 

 

Opplever du at det har påvirket karrieren din at det skjedde? 

 

(Hvor lenge hadde du arbeidet der?) 
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(Hvilken rolle spilte denne jobben i ditt karriæreløp?) 

 

Formell reaksjon - klagesak  

 

Hvis ikke nevnt: 

Gjorde du noe for å endre vedtak/forandre situasjonen ved arbeidsplassen før du sendte 

saken til ombudet? 

 

Hvordan/  

NÅR ble du bevisst på at dette kunne være diskriminering/seksuell trakassering? 

        Skjønte etter en stund?  

 

Når sendte du saken til Ombudet? 

 

Hva ønsket du å oppnå?    Dette kontra behov? 

  

 (samtale) 

 

 Hvordan opplevde du:  

 

-Evnt. møter?  

-Lese brev/arbeidsgivers svarbrev? 

  Hvordan reagerte arbeidsgiver på dine påstander? 

   Hvordan var den i forhold til din faktafremstilling? 

    Hvorfor? Hvordan opplevde du det? 

 

Hvordan så du på Ombudets behandling? 

 

Hvordan opplevdes det å ha en slik sak inne for et formelt organ? 

   

  

 SYNES DU OMBUDET/RETTEN FORSTO DITT PROBLEM? (uavhengig av 

hvordan saken gikk) 

 

 XXIII



 

 Var du fornøyd med ombudets uttalelse? OG HVA DU OPPNÅDDE MED DEN? 

  Hvorfor? 

   Brukte du den ovenfor arbeidsgiver? 

     

 

 Var noe annerledes før/etter svar fra ombudet for deg personlig? 

   Opplevde du at du fikk gjennomslag? 

 

Endret det synet på hendelsen/diskrimineringen?  

 

Utvikling 

   

Hvordan ser du på saken i dag? 

 Endringer? Når? 

 

 

 

 (Hvilke konsekvenser fikk klagesaken for ditt arbeidsforhold?) 

 

 Hvilke konsekvenser hadde denne saken for deg økonomisk? 

 

Hvis JA:  

Når begynte du å vurdere det? 

 

 

  Hvilke positive/negative konsekvenser av å søke erstatning vurderte du? 

 

       maskulint? 

Hva sa advokaten/andre om erstatning? 

 

Hvorfor valgte du å gjøre det da du gjorde det? 

 Var det sider ved selve trakasseringen/situasjonen? 

 XXIV



  Kunne noe ”ødelegges”? 

     på jobben 

Din egen situasjon? 

 

Hvilke sjanser ville du ha tatt ved å søke erstatning tidligere? 

 

  Andres situasjon?  

 

HVA ville du oppnå nå? 

   

  Erstatning eller Oppresining 

 

Hvordan gikk saken? 
ALLE: 
 

Hva tenker du om dette i dag? 

 

    Angrer/Angrer ikke 

Hva tenker du om de som går til erstatningssøksmål? 

 

Tror du det hadde hatt en betydning andre enn deg selv? 

   På hvilken måte? 

   

  Har du noen meninger om en slik ordning generelt? 

  Er du opptatt av hvordan slike saker behandles i sin alminnelighet? 

 

 

Forbedringspotensiale: 

 

Er det noe du har savnet i denne prosessen? 

 

Ifht. rettslige ordninger/informasjon 
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Ifht. andre ting? 

 

 

Til slutt: 

Alder 
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