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resultat av at situasjonen 
oppleves som krevende av 
omgivelsene, som at den faktisk 
er spesielt krevende. Jo mer 
objektive kriterier som brukes på 
bedriftens eller organisasjonens 
tilstand når leder blir ansatt, jo 
mindre ser man tegn til glass-
klippefenomen. Dermed må 
man også lete etter andre 
forklaringer.

Kan det være at kvinnelige 
toppledere er mer utsatt for å 
miste jobben simpelthen fordi de 
er kvinner?

Forskningen avviser ikke 
dette. Vi er for eksempel i 
mindre grad villige til å aksep-
tere feil eller kontroversielle 
beslutninger fra ledere som 
avviker fra lederstereotypien. 
Hvis en kvinne leder en manns-
bastion, eller en virksomhet der 
man forventer å ha mannlige 
ledere, så vil feil bli vurdert som 
mer alvorlige enn hvis det er en 
mannlig leder som gjør de 
samme feilene. Men dette går 
begge veier. Menn som leder 
organisasjoner typisk ledet av 
kvinner, er også mer utsatte. 
(Det siste er imidlertid ikke 
særlig vanlig).

Forskning viser også at denne 
type diskriminering ikke bare 
gjør seg gjeldende på ledernivå, 

men også lenger nede i 
organisasjonen. Personer som 
oppfattes som atypiske for en 
gitt situasjon (eksempelvis 
kvinne i mannsyrke), får mer 
oppmerksomhet og er mer 
utsatt for kritikk.

I SSB håper man nå på ro i 
rekkene. En mann har tatt over.

Ola Kvaløy, professor i økonomi, 
Handelshøgskolen ved Universi-
tetet i Stavanger og NHH

cliff theory» – glassklippeteo-
rien. Man bryter gjennom 
glasstaket, men balanserer ved 
kanten av klippen.

De første studiene av glass-
klippefenomenet dokumenterte 
en positiv sammenheng mellom 
utnevnelse av kvinnelige ledere 
og svingninger i aksjekurs. Men 
disse resultatene inneholder 
mange tolkningsmuligheter. 
Kontrollerte eksperimenter gir 
mer robust dokumentasjon av 
fenomenet. Eksperimentdelta-
gere som blir bedt om å foreslå 
lederkandidater for ulike 
bedrifter, har en tendens til å 
velge kvinneligere ledere for de 
bedriftene som har de største 
utfordringene.

Det finnes en rekke mulige 
forklaringer på fenomenet, alt 
fra stereotypiske oppfatninger 
om kvinnelige ledere som 
ryddepiker, til mer rasjonelle 
forklaringer som at bedrifter og 
organisasjoner gjerne prøver noe 
nytt når behovet for noe nytt er 
sterkest.

Glassklippefenomenet er 
imidlertid neppe den fulle 
forklaringen på hvorfor kvinne-
lige ledere oftere mister jobben. 
Nyere funn tyder på at utnevnel-
sen av kvinner i mer krevende 
situasjoner er vel så mye et 

krevende. Gjerne for en bedrift i 
krise, eller en organisasjon som 
må effektiviseres, endres eller 
omstilles. I det hele tatt: 
Kvinnelige ledere blir i større 
grad rekruttert til risikofylte 
lederstillinger hvor sjansene for 
å mislykkes er større.

Fenomenet kalles «the glass 

Glassklippen

Kvinnelige ledere er mer utsatt for kritikk og må oftere forlate 
jobben enn sine mannlige kolleger.

O
rganisasjonen 
trengte omstil-
ling. Tiden var 
inne for en ny 
ledertype, gjerne 
rekruttert fra et 

annet miljø enn det som til nå 
hadde vært vanlig, og gjerne en 
kvinne. En kvinne ble ansatt, 
den første kvinne til å bekle 
stillingen. Hun gikk i gang med 
omstillingsprosessen. Den 
krevde fornyelse og effektivise-
ring. Men det ble, ikke uventet, 
masse bråk. Og etter bare to år i 
jobben, måtte hun gå. Det ble 
visket om et gubbekupp, men 
hei, å dra frem kjønnskortet 
virket spekulativt.

Det kunne selvsagt vært 
Christine Meyer vi snakket om. 
Den nylig avgåtte sjefen for 
Statistisk sentralbyrå. Histo-
rien er imidlertid mer allmenn-
gyldig enn som så. Kvinnelige 
toppledere blir nemlig oftere 
bedt om å forlate jobben enn 
sine mannlige kolleger. En 
studie av verdens 2500 største 
selskaper viste at det for 
perioden 2004 til 2013 var 40 
prosent flere tilfeller av 
ufrivillig avgang blant kvinne-
lige toppledere.

Hvorfor er det slik?
Kvotering er en nærliggende 

forklaring. Hvis kvinner blir 
kvotert inn i topplederstillin-
ger, vil de i gjennomsnitt kunne 
ha lavere kompetanse enn sine 
mannlige kolleger. Dermed er 
også sannsynligheten høyere 
for at kvinnelige ledere utfører 
jobben dårlig nok til å få 
sparken.

Denne hypotesen har 
imidlertid ikke støtte. Langs 
målbare kriterier er kvinnelige 
ledere minst like kompetente 
som menn.

En annen mulig forklaring er 
at kvinner får lavere bonuser 
enn sine mannlige kolleger, og 
at de også responderer 
dårligere på økonomiske 
incentiver enn menn. Dermed 
lykkes de ikke på samme måte 
som ledere.

Igjen, forklaringen er 
teoretisk interessant, men har 
ikke empirisk støtte.

De siste ti årene har fors-
kningen imidlertid dokumen-
tert en annen sammenheng: 
Når kvinner først bryter 
gjennom glasstaket og blir 
toppledere, er det i situasjoner 
hvor lederjobben er spesielt 

Personer som oppfattes som atypiske for en gitt situasjon (eksempelvis kvinne i mannsyrke), får mer oppmerksomhet og er mer utsatt for 
kritikk, skriver artikkelforfatteren.   Foto: Istock/Getty Images

Når kvinner først 
bryter gjennom 
glasstaket og blir 
toppledere, er det 
i situasjoner hvor 
lederjobben er 
spesielt krevende. 
Gjerne for en 
bedrift i krise, 
eller en organisa-
sjon som må  
effektiviseres
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For flertallet av 
butikkene er 
denne «kjøpef-
esten» et selvmål. 
Kundene er 
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Reidar G. Mueller, partner i 
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