


Vi må jobbe  
systematisk for  

å få flere kvinner  
til topps.

Tove Selnes,
HR-direktør Storebrand

Gjennom programmet har deltakerne utarbeidet mål og tiltak 
for hvordan bedriftene skal lykkes i å rekruttere flere kvinnelige 
ledere helt til topps i organisasjonene. Disse har vi samlet i en 
tiltaksrapport som ble overlevert til Regjeringen på konferansen 
Mangfoldsledelse 2018, 24.04.2017. 

12 store ansvarlige virksomheter har deltatt i programmet:  
Orkla, Yara, Posten Norge AS, Cognizant, Coop, Forsvaret,  
ManpowerGroup, Evry, Advokatforeningen, Veidekke, Norsk 
Tipping og Storebrand. Til sammen har over 100 kvinner fra 
disse bedriftene deltatt i programmet og hver bedrift har hatt 
deltakere fra ulike nivåer i virksomheten. 

PROGRAMMET
Programmet har bestått av fire workshops, i tillegg til praktiske 
problemstillinger i bedriften mellom hver samling. Hovedfo-
kuset har vært å bevisstgjøre seg om hvordan man styrker sin 
lederprofil, hvilke erfaringer som er gode å ha med seg for å nå 
høyere stillinger, og hvorvidt det finnes strukturelle hindre på 
veien. Målet har vært å styrke og utvikle kvinnene i de respektive 
virksomhetene og definere tiltak som kan iverksettes for å møte 
målsetningen. 
 

Programmet FiftyFifty tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål 
nummer 5, likestilling, og har igjennom 2017 samlet kvinner fra 
noen av de største bedriftene i Norge, fra forskjellige bransjer, 
med mål om å definere konkrete tiltak på individ-, bedrift- og 

samfunnsnivå og målsettinger for hvordan lykkes med å  
rekruttere flere kvinnelige ledere til høyere nivåer.

Fire samlinger  
i 2017
1. Synlig og bevisst (Kick-off 19. juni)

2. Bygge bærekraftige nettverk (13. september)

3. Ta riktige valg (26.-27. oktober)

4. Sjef i eget liv! (11. desember)

2 3



LÆRDOM FRA PROGRAMMET
FiftyFifty skiller seg fra andre programmer ved å 
legge vekt på å skape løsninger, for individet, for 
bedriften og for samfunnet. Gjennom programmet 
har bedriftene forpliktet seg til en rekke tiltak for å 
styrke kvinneandelen tilpasset egen bransje- og 
bedriftskultur, og deltakerne har videreutviklet 
egen kompetanse og bygget nettverk med andre 
kvinnelige ledere fra flere bransjer. Dette er aspire-
rende ledere på førstelinjenivå til toppledere som 
har kunnet dele av sin erfaring med gruppen og vist 
hvordan kvinner kan komme seg til topps på lik linje 
med menn. 

ROLLEMODELLER
Deltakerne har uttrykt hvor viktig det har vært for 
dem å jobbe med sitt eget nettverk internt i bedriften 
og eksternt med andre ledere i løpet av programmet. 
Så godt som alle bedriftene ser det som en viktig del 
av sine tiltak å legge til rette for at kvinnelige ledere 
bør oppmuntres til å finne seg en coachende mentor 
eller en leder som støtter og utfordrer den enkelte 
til å ta lederansvar. En ledende stilling krever hardt 
arbeid, uavhengig kjønn og det er viktig å lære seg å 
prioritere oppgaver, men også å synliggjøre sin egen 
kompetanse og sin interesse for å ta lederansvar. 

REKRUTTERING
For å kunne gjøre rekrutteringsprosessen til 
topplederstillinger mer mangfoldig, går det igjen i 
rapporten at flere av bedriftene har satt seg som 
mål å gjennomgå sine retningslinjer og prosesser 
for rekrutteringer for å unngå ubevisst kjønnsdis-
kriminering, sørge for et mer kjønnsnøytralt språk i 
sine stillingsannonser og å ha som uttalt mål at det 
alltid skal være en mannlig og en kvinnelig kandidat i 
sluttrunden til topplederstillinger. 

MÅLRETTET TOPPLEDELSE
Fokus på mangfold er en topplederoppgave. 
Ledelsen i bedriften må kommunisere at mangfold  
er viktig, sette mål for kjønnsbalanse og også følge 
opp og evaluere måloppnåelse kontinuerlig. Dette er 
noe alle de 12 bedriftene som har deltatt i FiftyFifty 
har forpliktet seg til gjennom de tiltakene de 
presenterer i denne rapporten. 
   

Felles tiltak  
på samfunnsnivå
Målet for de deltagende selskapene i FiftyFifty er 
50/50 kjønnsbalanse. For å nå dette målet foreslår 
 vi følgende tiltak på samfunnsnivå:

1. EIERSKAPSMAKT 
Staten og investorer bør aktivt bruke sin eiermakt til å 
kreve at selskapene de har eierandeler i skal forplikte 
seg å jobbe mot et mål om å få 50/50 kjønnsbalanse 
i deres toppledelse. FiftyFifty-selskaper vil jobbe mot 
50/50 kjønnsbalanse i sine respektive toppledelser.

2. INNKJØPSMAKT
Offentlige myndigheter bør innføre mangfold som et 
kriterium som kan forbedre kvaliteten på offentlige 
anbud. Myndighetene bør støtte kjønnsbalanse i 
samfunnet ved å kreve kjønnsbalanse i toppledelsen 
hos leverandører, og/eller gi fordeler til leverandører 
som tilbyr kvinnelige ressurser.

3. #METOO FRIE ARBEIDSPLASSER
En sunn kjønnsbalanse oppnås best på arbeids-
plasser hvor det er stor grad av organisasjonsfrihet, 
hvor det finnes retningslinjer og gode varslings-
rutiner som igjen bygger opp under en sunn organi-
sasjonskultur og et støttende arbeidsmiljø. 

4. MANGFOLD OG KARRIEREMULIGHETER
FiftyFifty-selskaper er beredt til å delta i den offent-
lige debatten og til å presentere de mange karriere-
mulighetene som finnes for alle - og spesielt kvinner 
- til studenter og elever i Norge, fra barneskole til 
videregående skole og universiteter.  

5.  BEKJEMP DISKRIMINERING  
Vi oppfordrer Kunnskaps- og integreringsdeparte-
mentet til å påse at elever og studenter får kurs og 
opplæring i hvordan ubevisst kjønnsdiskriminering 
og stereotyper påvirker oss alle, arbeidsplassene 
våre og samfunnet generelt. 

For å oppnå større mangfold, må 
den enkelte bedrift sette identi-

fisering av talenter og utvikling av 
disse høyt på agendaen.

Marit Kamark,
Partner Flensby & Partners
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SAMARBEIDSPARTNERE
Storebrand tok initiativ til FiftyFifty i forbindelse med 
vårt 250-årsjubileum i 2017 og har gjennomført 
programmet i samarbeid med de deltakende bedrif-
tene, AFF og rekrutteringsbyrået Flensby & Partners.

Beate Karlsen,  
Direktør AFF

Marit Kamark,
Partner Flensby & Partners

Tove Selnes, 
HR-direktør Storebrand
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