
Kristiansand

Dobbelt så mange kvinner som 
menn, søker ikke på jobben der-
som de ikke behersker krave-
ne i stillingsannonsen. Det viser 
en fersk undersøkelse fra leder-
rekrutteringsfirmaet Selection-
Partner. 

27 prosent av de spurte kvin-
nene sier de må beherske 90 pro-
sent eller mer av kvalifikasjons-
kravene i en stillingsannonse, 
for å søke. 16 prosent av menne-
ne sier det samme.

– Det er helt tydelig at når kvin-
ner skal søke lederjobb, legger de 
listen høyere enn det menn gjør, 
sier Stefan Jensen, partner i Se-
lectionPartner.

Åsta Louise Einstabland, leder 
for Senter for likestilling ved UiA, 
tror kvinner generelt er reddere 
for å stikke seg ut.

– Mange kvinner ønsker å være 
ledere, men de har et større be-
hov enn menn for å bli oppmun-
tret til å søke. De trenger gjerne 
det lille puffet for å få troen på seg 
selv. Og mange kvinner har høye 
ambisjoner om karriere, men 
sliter kanskje litt med å finne ut 
hvordan de skal vise seg fram.

For strenge
Stefan Jensen mener kvinner kan 
være for strenge med seg selv, og 
bør våge å søke jobber uten å opp-
fylle alle kvalifikasjonskravene 
helt perfekt.

– De som møter omtrent 75 
prosent av de viktigste kvalifika-
sjonene, ligger som regel godt an 

til å bli invitert til neste trinn i re-
krutteringsprosessen, sier han.  

Bare 13 prosent av topplederne 
i norsk næringsliv er kvinner, vi-
ser tall fra Institutt for samfunns-
forskning. I politikken og det of-
fentlige, er andelen kvinnelige 
toppledere rundt 40 prosent, iføl-
ge Aftenposten.

Jensen tror at dersom flere 
kvinner hadde lagt listen litt lave-
re, og søkt flere sjefsjobber, ville 
det sannsynligvis vært flere kvin-
ner i sjefsstillinger.

– Hvis flere kvinner søker, så 
vil de oftere komme til intervju 
og ha større mulighet til å få stil-
linger de fortjener like mye som 
mennene.

– Flere må søke
Han får støtte fra Claus Jervell, 
fagdirektør i Likestillingsombu-
det. 

– Å få flere kvinner til å søke 
stillinger, er et viktig førstesteg 
for å få flere kvinnelige ledere. Da 
får man flere kompetente perso-
ner i søknadsbunken.

Han mener undersøkelsen er 
viktig for å sikre likebehandling 
i rekruttering. 

– Vi er bekymret for at man job-
ber for lite med utforming av kva-
lifikasjonskrav, og at man derfor 
ender oppe med å rekruttere en 
som er lik de som er i virksomhe-
ten fra før. Da går man glipp av 
mange kompetente søkere.

Appellerer til menn
Einstabland tror at jobbannon-
senes utforming kan påvirke om 
kvinner søker eller ei på sjefsstil-

linger. 
– Tekstene og uttrykket kan for 

eksempel være slik at de appel-
lerer mer til menn enn kvinner. 
Bruker du ord som resultat- el-
ler konkurranseorientert i utlys-
ningsteksten, kan nok disse ap-
pellere mer til menn, sier hun og 
fortsetter: – Bruker du bilder av 
kvinner i jobbannonsen, treffer 
du nok flere damer enn du ville 

gjort dersom du ikke gjorde det.
Jensen i SelectionPartner tror 

at bedrifter som lyser ut sjefsstil-
linger, kan tjene på å profilere seg 
selv som en attraktiv virksomhet 
med takhøyde for motiverte ta-
lenter.  

– Arbeidsgivere bør ikke lage 
jobbannonser med en kvalifika-
sjonsliste som er for omfatten-
de. Det er lett å ønske seg mye og 

så føre dette opp i jobbannonsen, 
som en slags uttømmende ønske-
liste. 

– Men hvis listen blir for strin-
gent, kan man miste gode søke-
re, spesielt kvinner, avslutter han. 

TeksT:    
Christine Gulbrandsen
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kvinnelige ledere. kvinner stiller høyere krav til seg selv

Fakta

Kvinner i sjefsstolen
 ● 27,4 prosent av kvinnene søker 

kun jobber hvor de møter 9 av 10 
kvalifiseringskrave, viser Selection-
Partners jobbundersøkelse februar 
2015. 16,3 prosent av mennene sier 
det samme. 

 ● Undersøkelsen er basert på 
informasjon fra 354 kvinner og 
menn, hovedsakelig i lederstil-
linger.

 ● 13 prosent av topplederne i norsk 
næringsliv er kvinner.

 ● I det offentlige og i politikken 
er andelen kvinnelige toppledere 
nærmere 40 prosent.
KIlder: SelectIonPartner, InStItUtt for 

SamfUnnSforSKnIng, aftenPoSten.

–  Vi kan ikke tillate oss 
å være ofre, sier Cecilie 
thunem-saanum.

Funnene til SelectionPartner be-
krefter gamle myter, mener Ce-
cilie Thunem-Saanum, fore-
dragsholder og rådgiver. Hun er 
ikke overrasket, og tror noe kan 
forklares med at kvinner er mer 

pliktoppfyllende 
og trygghetssø-
kende enn menn.

– Vi må tøffe 
oss opp litt, for 
hvis vi vil ha le-
derstillinger, må 
vi gå ut og ta dem. Vi kan ikke til-
late oss å være ofre, sier hun.

– Men det er også viktig å få 

frem at ikke alle kvinner eller 
menn har lyst til å bli ledere. Hvis 
noen har lyst til å være hjemme 
og bake boller, så må det være 
greit.

Thunem-Saanum tror også 
noen av forskjellene skyldes at 
Sørlandet fortsatt er et slags gub-
bevelde med gammeldags tanke-
sett.

– Det er ikke nødvendigvis 
bare menn i dette gubbeveldet, 
men også kvinner. Og det hand-
ler ikke om alder eller kjønn, men 
om tankesett.

Hun oppfordrer kvinner til å bli 
flinkere til å gi blaffen i det per-
fekte, og heller bestemme seg for 
hva de skal være dyktige på. Man 
kan ikke være god i alt.

– Vi trenger kvinnelige ledere 
som kan være en rollemodell for 
andre, som våger å si at de ikke er 
gode i alt. Det kan man motivere 
flere kvinner til å tørre å gå etter 
en sjefsstilling. De ser at de ikke 
må mestre alt perfekt for å være 
kvalifisert. 

Christine Gulbrandsen

– Vil du ha en lederjobb, må du gå ut og ta den

Kvinner Menn

Hvis du skulle søke på en annonsert stilling: 
I hvilken grad vil du som minimum fylle kvalifika-
sjonskravene i stillingsannonsen for å søke?

16%27%

27 prosent av kvinnene sier de vil 
beherske mer enn 90 prosent av 
kvalifikasjonskravene i en stillingsan-
nonse, før de vil søke på lederjobben. 

Til sammenligning, 16 
prosent av mennene sier 
det samme.

GRAFIKK: TROND B. HEITMANN

Nesten hver tredje kvinne sier hun må beher-
ske 90 prosent eller mer av kvalifikasjonskra-
vene i en stillingsannonse for å søke jobben. 
– Kvinner trenger gjerne å bli oppmuntret til 
å søke, sier Åsta Louise Einstabland ved UiA.
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Eyde-Nettverket vil erstatte 
fossilt koks og kull med 
kortreist trekull. Utslipps-
reduksjoner er bare én av 
gevinstene.

KRISTIANSAND

– Grovt regnet vil prosessindus-
trien trenge omtrent like mye 
trevirke som landsdelens tre-
foredlingsvirksomhet normalt 
brukte, før den langt på vei for-
svant, sier forskningssjef Ronny 
Glöckner i Eyde-Nettverket.

Han og nettverkets daglige le-
der, Helene Falch Fladmark, sit-
ter i et møterom hos Glencore 
Nikkelverk og snakker med stor 
innlevelse om Eyde Biokarbon, 
miljøprosjektet Fædrelands-
vennen kort omtalte i forbin-
delse med klima- og miljømi-
nister Tine Sundtofts besøk på 
Lista 20. februar. Enkelt uttrykt 
går det ut på å erstatte impor-
tert, fossilt koks og kull («re-
duksjonsmateriale») i metall-
produksjon med lokalt fremstilt 
trekull. Riktignok vil også det 
medføre brenning og utslipp – 
først når trevirket skal omdan-
nes til trekull, deretter i selve 
produksjonsprosessen – men i 
henhold til internasjonalt aner-
kjente regler, regnes det som 
nullutslipp fordi skogen fanger 
ny CO2 når den gror opp igjen.

Stort potenSial
– Klarer vi å erstatte 40 prosent 
av det som går med av fossilt 
koks og kull i dag med kortreist 
trekull, vil det gi reduserte CO2-
utslipp som nærmer seg dobbel 
effekt av elektrifisering av Utsi-
rahøyden, opplyser Helene Fal-
ch Fladmark.

De Eyde-bedriftene det er 
snakk om, fremstiller spesiali-
teter som aluminium, silisium, 
ferrosilisium, silisiumkarbid, 
ferromangang og siliconman-
gan. (Nikkelverket, hvor de to 
befinner seg i annet ærend, bru-
ker en produksjonsmetode uten 
kull, red.anm.)

Teknova er engasjert som pro-
sjektleder for Eyde Biokarbon. 
Både Forskningsrådet og Inn-
ovasjon Norge støtter opp om 

prosjektet. Skogeierorganisa-
sjonen AT Skog, med dattersel-
skapet AT Biovarme, er involvert 
og det jobbes med tilpasning og 
oppskalering av teknologi som 
allerede finnes på Kontinentet – 
ingen liten oppgave.

Fabrikk på Sikt
– Kostnadsmessig, isolert sett, 
kan det være gunstigere å im-
portere tettvokst trevirke fra 
tropiske områder. Jobben blir 
å utvikle «resepter» basert 
på kortreist trevirke – å set-
te sammen elementer i en bæ-
rekraftig verdikjede, forklarer 
Glöckner og Fladmark i felles-

skap.
– Ser dere for dere en trekull-

fabrikk?
– På sikt, ja. Og den må være 

plassert her på Sørlandet, hvor 
vi skal bruke skogen. Den tren-
ger en energikilde som eksem-
pelvis kan være spillvarme fra 
en prosessindustribedrift el-
ler overskuddsmateriale fra 
sagbruk, antyder Helene Falch 
Fladmark.

Hun legger til:
– Ut fra den produksjons-

prosessen vi ser for oss, vil det 
komme rundt regnet 30 pro-
sent trekull, 50 prosent olje og 
20 prosent gass. Og det hører jo 

med til historien at både oljen 
og gassen kan utnyttes på ver-
difullt vis.

Dersom Eyde Biokarbon blir 
vellykket, vil det åpenbart ska-
pe arbeidsplasser på Sørlandet. 
I tillegg kan gjengroingen av Ag-
der-skogen dempes, eller kan-
skje stoppes.

– Pluss at vi unngår etiske fel-
ler knyttet til import av tropisk 
trevirke, som regnskog og for-
hold til urbefolkning, bemerker 
Ronny Glöckner. 

TeksT:    
Rune Øidne ReineRtsen
rune.o.reinertsen@fvn.no - 90523820

Agder-skog gir klimagevinst
METALLPRODUKSJON. Bærekraftige innsatsfaktorer

Forskningssjef Ronny Glöckner og daglig leder Helene Falch Fladmark i Eyde-Nettverket ser store miljø-
gevinster i å erstatte fossilt kull og koks med sørlandsk trevirke i metallproduksjon. Miljøgevinster betyr 
samtidig økt konkurransekraft. Her er de avbildet hos Eyde-bedriften Glencore Nikkelverk.  
FoTo: Rune Øidne ReineRTsen
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Eyde Biokarbon
 ● Ett av flere miljørettede pro-

sjekter i regi av Eyde-Nettverket. 
Et annet er «Zero Vaste», eller 
null avfall.

 ● Nettverket består for tiden 
av 13 bedrifter med til sammen 
rundt 2500 ansatte og omsetning 
på ti milliarder kroner.

 ● Eksportandelen er cirka 90 
prosent.

Går det som Eyde-Nettverket og AT Skog vil, blir Agders store skoger 
en bærekraftig ressurs for landsdelens prosessindustri i en helt an-
nen grad enn før.  aRkivFoTo: nTB scanpix 

– Dette er et strategisk viktig 
prosjekt som AT Skog stiller seg 
helt og fullt bak. Vi er også pro-
sjekteier og Forskningsrådets 
kontraktspart, sier daglig leder 
Gaute Finstad i AT Biovarme AS 
– datterselskap av AT Skog, som 
opprinnelig het Agder og Tele-
mark Skogeierlag og inngår i 
samvirket Norges Skogeierfor-
bund.

– Jeg håper veien fram ikke 
blir kronglete, men det er klart 
at utvikling av ny industri og 
teknologi tar tid, fastslår Fin-

stad.
Første, konkrete målsetting er 

å ha et demoanlegg klart innen 
tre år.

– Hvor vi kan produsere tonn 
i stedet for kilo. Og så håper vi 
å ha det endelige, industrielle 
anlegget på plass i 2020. Da vil 
skogeierne få avsetning for mas-
sevirke, pluss at det vil skape ar-
beidsplasser, sier Gaute Finstad 
og gjentar at dette står AT Skog 
bak.

– Vi vil være katalysator.

AT Skog: – Fabrikk i 2020
– Allerede før jul merket vi at 
kompetanse er lettere tilgjen-
gelig. Nå er det jo ikke sånn at 
Eyde-bedriftene er inne i en opp-
bemanningsfase, men det er po-
sitivt at kompetansen finnes, og 
det er viktig å beholde den i re-
gionen, sier Helene Falch Flad-
mark. Den daglige lederen for 
sørlandsk prosessindustris 
klyngeorganisasjon, Eyde-Nett-
verket, snakker om tilløpene til 
nedbemanning i «søsterklyn-
gen» Node, hvor strømmen av 
ordre på utstyr til offshorevirk-

somhet jo har avtatt.
– Automasjon, for eksem-

pel, er et relevant fagfelt i begge 
klynger. Ellers tilsier erfaringe-
ne fra Ericsson-nedbemannin-
gene i Grimstad at vi kan kom-
me til å se knoppskyting. Det er 
rart med det; når familien er eta-
blert på Sørlandet, vil den gjer-
ne fortsette å bo her, bemerker 
Fladmark.

Merker Node-kutt

KviNNELigE LEDERE. kvinner stiller høyere krav til seg selv

Bedrifter bør tenke på hvordan de 
utformer stillingsannonsene, iføl-
ge Åsta Louise Einstabland ved 
Senter for likestilling ved UiA. 
– Lag en tekst som appellerer til 
begge kjønn, sier hun.  
aRkivFoTo: ToRe andRé BaaRdsen

For enkelt å si det, hevder 
direktør ved kjønnsfors-
kningssenter.

Linda Marie Rustad, direktør ved 
Kilden, et informasjonssenter for 
kjønnsforskning, mener det er for 
enkelt å si at dersom flere kvinner 
hadde søkt, ville flere kvinner fått 
lederjobbene. 

– Det er mye som spiller inn i 
en ansettelsesprosess, og det fin-
nes visse forestillinger om hvem 
som vil være best egnet i jobben 
utover det som forekommer fra 
CV og søknad. For forskning har 
vist at kvinner og menn blir vur-
dert ulikt.

Hun viser til et forskningsar-
beid ved Yale University i 2012, 
hvor det kom fram at like kvalifi-
kasjoner ble vurdert ulikt avhen-
gig av hvilket kjønn søkerne had-
de. For da jobbsøkere med lik CV 
ble vurdert, var det mindre sann-
synlig at den kvinnelige avsende-
ren fikk jobben.

–  Men samtidig kan man godt 
si at kvinner kan bli tøffere. Og 
at menn kan bli mer realistiske 
og moderate. Men dette alene vil 
være forenkling av utfordringen 
vi ser. ChRistine GulbRandsen

– Må kvinner 
bli tøffere?
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