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Flere kvinner 
nær maktens 
sentrum

 � ...men fortsatt underrepresentert i alle grupper

Silje Sundt KvadSheim
SSK@finanSaviSen.no

I 2015 gjennomførte Human Assets 
Consulting for første gang en ana-
lyse under navnet HA-Barometeret. 
Selskapet har studert primærinnsi-
derlisten for alle selskaper notert 
på Oslo Børs, for å finne ut hvor 
mange kvinner som er i nærheten av 
maktens sentrum i de børsnoterte 
bedriftene. 

Primærinnsidere sitter på virk-
somhetskritisk informasjon, og i til-
legg til topplederen og ledergruppen 
inkluderer primærinnsiderne også 

andre sentrale personer i selskapet. 
Eksterne advokater og revisorer er 
imidlertid fjernet fra analysen. 

Blant primærinnsidere med 
styreverv er andelen kvinner på 
35,5 prosent, noe som ikke er så 
rart ettersom det i de børsnoterte 
selskapene er lovpålagt med en 
kvinneandel på 40 prosent blant de 
aksjonærvalgte styremedlemmene. 

liten bedring
Men blant dem som er primærinn-
sidere fordi de har en lederposisjon, 
er bare 19,8 prosent kvinner. 

– Selv om det er en bedring, er 
andelen fremdeles overraskende 
lav. Og vi har faktisk sett en ned-
gang i kvinneandelen på det aller 
høyeste ledernivået, sier Petter 
Berg, partner i Human Assets 
Consulting. 

– Denne skjevheten fortsetter å 
ha en selvforsterkende effekt da den 
lave andelen kvinner blir nærmest 
brukt som et argument for at kvin-
ner ikke vil. Vi mener det vel så mye 
skyldes at de ikke får anledning.

I analysen er lederne delt inn i 
fire grupper; inngangsnivå, mellom-

ledere, ledergruppe og konsernsjef. 
Kvinneandelen i de ulike gruppene 
er henholdsvis 31,9 prosent, 23,1 
prosent, 15,5 prosent og 6,4 prosent. 

Dataene er innhentet i oktober/
november i fjor. 

På det laveste ledernivået som 
regnes som primærinnsidere er det 
imidlertid en økning, for i 2015 var 
kvinneandelen her på 26,2 prosent. 

Skjevt grunnlag
Likevel tror de to at det er lang tid før 
kjønnsbalansen endres vesentlig, og 
begrunner det med to årsaksfaktorer: 

– Et av problemene er at kvin-
ner er underrepresentert i alle 
grupper, også de laveste, sier Bente 
Slaatten, også hun partner i Hu-

man Assets Consulting. 
– Og det er en utfordring, fordi 

de som blir valgt inn i toppleder-
gruppene gjør det basert på sin erfa-
ring, evner og resultater. Den eneste 
måten å oppnå dette er gjennom ek-
sponering i utfordrende prosjekter 
og stillinger. Når bare én av tre på 
det laveste ledernivået er kvinner, 
blir kandidatutvalget til en senere 
toppsjefstilling skjevt allerede fra 
begynnelsen av. Derfor mener Hu-
man Assets Consulting at selskaper 
må kompensere for denne skjevhe-
ten, først og fremst ved å være be-
visst skjevheten. Viktigst er det at 
toppledelsen lager systematisk ut-
viklingsplaner for talentfulle kvin-
ner som sikrer riktig eksponering.  

19,8 av lederne som er oppført som primærinnsidere på Oslo Børs 
er kvinner. Det er en liten økning på ett prosentpoeng fra 2015. 
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Labre tider i mange bransjer til tross: 
Antallet børsnoterte selskaper som 
fikk ny konsernsjef i fjor var lavt 
sammenlignet med tidligere år. I fjor 
var antallet 19, mens det i 2015 var 
20 børsnoterte bedrifter som fikk ny 
leder. I 2014 kom 27 nye sjefer inn, 
mens det i 2010 var hele 32 sjefsbyt-
ter i de børsnoterte selskapene. 

25 år i stolen
Flere av lederne som takket av i 2016 
gjorde det etter svært lang tjeneste. I 
Arendals Fossekompani hadde Sverre 
Valvik i fjor sommer sin siste arbeids-
dag som konsernsjef, etter hele 25 år 
i den samme stillingen. Valvik ble 
erstattet av Jarle Roth, tidligere adm. 
direktør i Eksportkreditt Norge. 

Fem år mindre i sjefsstolen enn 
Valvik hadde Geir Mork hatt, da 
han ved inngangen til 2016 takket av 
som konsernsjef i Gyldendal. Stolen 
ble da overlatt til John Tørres Thuv, 
som kom fra stillingen som adm. 
direktør for ARK bokhandel. 

To perioder
I 1996 overtok Leif Inge Nordham-
mer som konsernsjef i laksepro-
dusenten SalMar, og etter 15 år i 
jobben ba han om avløsning. Det 
fikk han, av Yngve Myhre. Men 
da Myhre i januar 2014 varslet sin 
avgang, takket Nordhammer ja til 
jobben – igjen. Dermed hadde han 
nesten 18 års erfaring som konsern-
sjef i SalMar bak seg da han i 2016 
takket av for andre gang. 

For å fylle sjefsjobben i SalMar 
hentet selskapet inn Trond Williksen, 
som kom fra stillingen som adm. di-
rektør i Akva Group. Dermed måtte 
også dette børsnoterte oppdretts-
selskapet på lederjakt, og i juni i fjor 
kunne Akva Group kunngjøre at de-
res nye leder var Hallvard Muri. 

Like mange kvinner
Finansavisens oversikt viser at det 
var like mange kvinnelige leder i 
norske børsnoterte bedrifter ved 
inngangen til 2017 som ved inngan-
gen til 2016. Men det betyr ikke at 
det ikke har vært endringer. 

En av kvinnene som forsvant ut 
som leder av et børsnotert selskap 
er Irene Waage Basili. Men det er, 
ifølge en børsmelding fra novem-
ber, bare midlertidig. Waage Ba-
sili er nemlig midlertidig innsatt 
som toppsjef for det nystartede 
seismikkselskapet Shearwater 
GeoServices, et selskap som eies av 
GC Rieber Shipping og Rasmus-
sengruppen i fellesskap. 

«Jeg har bedt styret om å fristille 
meg i en periode slik at jeg kan ha 
fullt fokus på Shearwater», sa Waage 
Basili til Finansavisen i november.

Ble eiendomsselskap
I mai i fjor overtok Unni Hjelmaas 
rollen som midlertidig toppsjef i Bio-

nor Pharma. Så kjøpte selskapet So-
lon Eiendom, og dermed skiftet også 
det børsnoterte selskapet navn til So-
lon Eiendom. Her overtok Andreas 
Martinussen lederrollen. Imidlertid 
ble Unni Hjelmaas utnevnt til leder 
for Bionor Immuno, som igjen skif-
tet navn til Bionor Pharma. 

I løpet av fjoråret kom også to 
kvinner inn på toppen. 

Toril Eidesvik har overtatt rollen 
som konsernsjef i TTS Group, mens 
Birgitte Vartdal gikk fra rollen som 
finansdirektør i Golden Ocean 
Group til jobben som toppleder i 
samme selskap. 

Firmanavn Tidligere leder Ny leder
Akva Group  Trond Williksen Hallvard Peter Borgh Muri 
Arendals Fossekompani  Sverre Valvik Jarle Kjell Roth
GC Rieber Shipping Irene Waage Basili Einar Ytredal*
Golden Ocean Group Herman Billung  Birgitte Vartdal
Goodtech  Arve Teie* Eric Staurset 
Gyldendal  Geir Mork John Tørres Thuv
Hiddn Solutions Jørgen Pleym Ulvness Tore Viana-Rønningen
NEL Lars Christian Stugaard* Jon Andre Løkke
Norwegian Energy Com.  Tommy Sundt Silje Christine Augustson 
NRC Group Lennart Flem* Øivind Omar Horpestad
NTS Espen Ledang Harry Asmund Bøe
Q-Free Roar Østbø* Håkon Rypern Volldal 
Renonorden Staffan Anders Ebenfelt Harald Rafdal 
Salmar  Leif Inge Nordhammer Trond Williksen
Solon Eiendom Unni Hjelmaas* Andreas Martinussen
Storm Real Estate Erik Mogens Mathiesen Einar André Pedersen 
Techstep Carl Fredrik Johansson*  Gaute Eskild Engbakk 
TGS Nopec Robert Hobbs Kristian Kuvaas Johansen 
TTS Group Björn Andersson Toril Eidesvik

* Konstituert.

Børsnoterte selskaper med lederskifter i 2016

19 børsnoterte selskaper 
fikk ny leder i fjor. 

UT: Leif Inge Nordhammer sluttet som 
adm. direktør i SalMar, igjen. Foto: IváN KverMe

INN: toril eidesvik overtok som  
konsernsjef i ttS Group.  Foto: NtB ScaNpIx
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Færre børssjefer skiftet ut

UT: Geir Mork takket av som leder for Gyldendal.  Foto: IváN KverMe

SKJEVT FRA STARTEN: – Og det er en utfordring, fordi de som blir valgt 
inn i toppledergruppene gjør det basert på sin erfaring, evner og resultater, sier 
Bente Slaatten og Petter Berg i Human Assets Consulting.  Foto: SILje SuNdt KvadSheIM

Velger stab 
Den andre faktoren som Human 
Assets Consulting ser vil påvirke 
antallet kvinnelige toppsjefer, er at 
det blant kvinnene i lederposisjo-
ner er en høy andel som leder en 
stabsavdeling, for eksempel HR, 
juridisk eller økonomi. Men når 
det skal velges en toppsjef, ønsker 
mange bedrifter seg en kandidat 
med linjeerfaring. 

– Det er fullt forståelig at bedrif-
tene ønsker et bevis på at man takler 
et linjeansvar før man kvalifiserer 
for en toppsjefstilling, sier Berg. 

Historisk har også de aller 
fleste toppsjefer vært i linjeleder-
stillinger før de er blitt plukket til 
topplederstillingen. 

Faktisk viser undersøkelsen at 
hele 91,7 prosent av dagens kon-
sernsjefer kom fra en linjerolle. 
Av de 8,3 prosentene som kom 
fra en stabsrolle, kom majorite-
ten fra rollen som finansdirektør. 

– Hvis ambisjonen er at flere 
kvinner skal bli toppsjefer, må 
selskapene sikre at flere kvinner 
eksponeres for og velger linjeleder-
stillinger fremfor stabslederstillin-
ger, sier Slaatten. 

– Vi har også sett tilfeller der 
kvinner er forfremmet fra mellom-
lederstillinger i linjen til et høyere 
nivå i en stabsfunksjon. Og til tross 
for at kvinnene dermed får større 
innflytelse, er sjansen for senere å 
få en topplederstilling svært liten.


