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Lìkestillîng - et ideal for
velutdannede !winner?
Likestilling innebærer lik fordeling
av goder og byrder for kvinner og
menn. Dette er et ideal som i den
offentlige politikken spesielt har

Mt likestilling mellom
Winner og menn har
vært et mål for den offentlige politikken i
Norge, og mye er oppnådd på dette områ:let. I denne artikkelen
;par vi om hvilken
coppslutning likestilling har blant kvinner i
alike sosiale lag. Er
likestilling et ideal
Forst og fremst for
kvinner med god
utdanning og gode
muligheter til å lykkes
poå arbeidsmarkedet?

Anne Lise Ellingsæter,
Fund Noack og

Warit Ronsen

nedfelt seg i arbeidet med å gi
kvinner og menn de samme muligheter innen utdanning og yrkesliv.
For likestillingsforkjempere har en
jevnere fordeling av tid brukt til
yrkesarbeid og familie vært et særskilt viktig mål. I denne artikkelen
spør vi om disse idealene deles av
kvinner i alle sosiale lag, eller om
det er slik at kvinners ulike muligheter når det gjelder utdanning og
jobb fører til ulik oppslutning om
likestillingspolitikken. Satt på spissen: Blir likestilling et ideal først og
fremst for kvinner med god utdanning og gode muligheter til å lykkes på arbeidsmarkedet?
Utdanning er i dag en av de viktigste faktorene som skaper sosiale
skiller i samfunnet (se for eksempel Colbjørnsen et al. 1987). Kvinners utdanningsnivå er avgjørende
for deres muligheter i yrkeslivet.
Med økt utdanning øker også sjansene for at arbeidslivet blir en
arena for identitet, selvrealisering
og belønning. Alternativet kan
være en mer tradisjonell kvinneTolle med sterkere forankring i familien. Kvinners status på arbeidsmarkedet, målt i f.eks. lønn og arbeidstid, kan også tenkes å påvirke
deres forhandlingsstyrke i familien,
ikke minst med hensyn til arbeidsdeling og familieøkonomi (se for
eksempel Brandt & Kvande 1992).
Mål på likestilling blant unge
og middelaldrende kvinner

Vårt mål for holdning til likestilling
bygger på oppslutning om fire
ulike utsagn (se ramme 2). De to
første utsagnene tar opp forhold
som har stått sentralt i den offentlige likestillingspolitikken, nemlig
kvinners rett til utdanning på lik
linje med menn og kjønnskvotering

ved ansettelser. Deretter ser vi på
to spørsmål som i større grad er
unndratt offentlig politikk, arbeidsdelingen i hjemmet og normer for
den gode mor.
Spørsmålene blir først analysert
enkeltvis. Dernest blir de slått sammen til en additiv indeks og analysert under ett som et mer generelt
mål på kvinnenes likestillingsorientering.
Vi tar utgangspunkt i holdningene
til de unge kvinnene, kvinner som
er født i 1960. Disse representerer
de "nye" kvinnegenerasjonene som
i langt større grad ble eksponert
for likestillingsverdier i oppveksten, og som fikk flere muligheter til
utdanning enn tidligere generasjoner av kvinner. Fra tidligere analyser vet vi at de unge kvinnenes
holdninger til en del spørsmål er
mer radikale enn holdningene
blant eldre kvinner (Ellingsæter et
al. 1993). For å undersøke om
sammenhengen mellom utdanningsnivh og holdninger er særegen for denne generasjonen av
kvinner, sammenligner vi med
kvinner født i 1945.

Datagrunnlaget
Analysen bygger på data fra
Familie- og yrkesundersøkelsen
1988. I denne artikkelen er det
bare resultater fia et underutvalg, kvinner født i 1945 og
1960, som presenteres. Datainnsamlingen var basert på besøksintervju, og frafallsprosenten var
22 prosent for kvinner født i
1945 og 15 prosent for kvinner
født i 1960.
De to fødselskohortene var henholdsvis 43 og 28 år ph intervjutidspunktet.
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Spørsmålene
Holdning til likestilling ble målt
ed at intervjupersonene ble
le
v
bedt om å ta stilling til (enig/
uenig/ingen mening) følgende
fire utsagn;
" Selv om eit kvinne e
.
bør hun ha hovedansvaret
for de : 1:piikti
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,

Tabell 1. Oppslutning om liketillingssaker blant to kohorter 4110
av kvinner, etter utdanningsnivå.
Prosent
Kohort
1960

Andel
Positiv til kvinners like
rett til utdanning

Alle utdanningsnivå
Grunnskole (9 år)

88
85
84
Videregående skole (10 år)
"Jenter bør velge utdanning uten
år) 90
(11-12
Videregående
skole
hensyn til at desom oftest
Universitet/høgskole (13-14 år) 88
blir
mødre og husmødre"
Universitet/høgskole (15- år) 194

"Kvinner som har barn under
skolealder, bør selv ta seg av
sine barn og ikke være yrkesaktive"

87
81
89
88
84
92

Positiv til kjønnskvotering

41
37
31
Videregående skole (10 år)
Videregående skole (11-12 år) 40
"Fordi kvinner i dag stiller svake(13-14 år) 48
Universitet/høgskole
Universitet/høgskole (15- år) 159
re på arbeidsmarkedet, bør kvin-

ner gis fortrinnsrett ved ansettelse dersom søkerne ellers er likt
kvalifisert"

1945

(28 år) (43 år)

Alle utdanningsnivå
Grunnskole (9 år)

37
39
33
25
43
59

Negativ til skjev arbeidsdeling i hjemmet
Alle utdanningsnivå

90

82

De to kohortene var ikke like gam76
78
Grunnskole (9 år)
88
78
Videregående skole (10 år)
le da de ble intervjuet, men hen83
Videregående
holdsvis 28 og 43 år. Det forhind- skole (11-12 år) 91
87
Universitet/høgskole (13-14 år) 96
rer ikke at y kan se på mulig sam92
Universitet/høgskole (15- år) 197
variasjon mellom utdanning og
likestillingsholdninger, men tillater
Negativ til tradisjonell
morsrolle
ikke analyser av hvordan holdninger endrer seg mellom generasjo70
50
Alle utdanningsnivå
ner. De samme spørsmålene ble
43
32
Grunnskole (9 år)
imidlertid også stilt i en tilsvarende
58
42
Videregående skole (10 år)
undersøkelse i 1977. Blom (1992) skole (11-12 år) 71
50
Videregående
viser at oppslutningen om like74
(13-14 år) 86
Universitet/høgskole
85
Universitet/høgskole (15- 60 195
stillingsideene økte fra 1977 til
lCand.mag.-nivå eller høyere.
1988, men ikke like mye for alle de
fire utsagnene.
syn til at de som oftest blir mødre
Lik rett til utdanning sterk
og husmødre" (tabell 1). Aller sternorm blant unge kvinner
kest er oppslutningen blant unge
kvinner med utdanning på cand.
Kvinners rett til utdanning på lik
linje med menn er en norm som
mag.-nivå eller høyere hvor 94 prostår sterkt blant de unge kvinnene
sent støtter dette utsagnet.
uansett hvor mye utdanning de
selv har. 88 prosent mener at "JenKvinnene født i 1960 har gjennomter bør velge utdanning uten hengående mer utdanning enn kvin-

nene født i 1945 (figur 1). Holdningene til jenters utdanningsvalg
blant de middelaldrende kvinnene
er likevel omtrent som de unge
kvinnenes, både når vi ser kohortene under ett, og når vi sammen-

ligner kvinner med samme utdanning (tabell 1). Kvinner på samme
utdanningsnivå deler stort sett de
samme holdningene.
Det er tidligere vist at utdanning
blir ansett å være et kjønnsnøytralt
gode. I de to aldersgruppene vi ser
på her, var det ikke nevneverdig
flere menn enn kvinner som mente
at kvinner skal velge utdanning ut
fra at de i framtiden kommer til å
bli mødre (Ellingsæter et al. 1993).
Nærmere ni av ti både av kvinner
og menn mente at kvinner ikke
skulle la sine utdanningsvalg styres
av framtidige familieforpliktelser.
Som vi senere skal se, står imidlertid dette i en viss motsetning til det
som ventes av kvinner når de er
blitt mødre. Da er det delte meninger om hvor ønskelig det er at
kvinner bruker sin utdanning, det
vil si kombinerer yrke og barn.
Høyt utdannede kvinner oftest

for kjønnskvotering

Moderat kjønnskvotering (når søkerne er likt kvalifisert skal kvinner
ha fortrinnsrett) ved ansettelser er
den likestillingssaken det er minst
oppslutning om av de sakene vi har
tatt for oss her. Utsagnet "Fordi
kvinner i dag stiller svakere enn
menn på arbeidsmarkedet, bør
kvinner gis fortrinnsrett ved ansettelse dersom søkerne ellers er likt
kvalifisert" støttes av 41 prosent av
de unge kvinnene. Dette kan synes
forbausende ettersom det her er
snakk om positiv særbehandling av
kvinner. Oppslutning om kjønnskvotering varierer imidlertid sterkt
med utdanning. De mest velutdannede kvinnene er mest positive.
Dette er sannsynligvis også de som
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Figur i: Utdanningsnivå blant to
kohorter av kvinner. Prosent

ow

Tabell 2: Likestillingsorientering blant to kohorter av kvinner, etter eget
utdanningsnivå (prosent) 1

1110

Kohort
1945

1960

år

Oppslutning om antall saker

10 år
Alle utdanningsnivå

11-12 år

Grunnskole (9 år)
Videregående skole (10 år)
Videregående skole (11-12 år)
Universitet/høgskole (13-14 år)
Universitet/høgskole (15- 60'

13-14 år
15-år

I alt

2 eller
færre

3

4

Ialt

2 eller
færre

3

4

100
100
100
100
100
100

27
46
38
25
17
5

44
44
44
48
42
40

28
10
18
27
41
55

100
100
100
100
100
100

44
56
49
51
24
11

38
38
38
30
50
35

19
7
13
19
26
54

'Indeksen er basert bare på dem som gir positivt eller negativt svar på samtlige spørsmål.
Cand.mag.-nivå eller høyere.
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(ilde: Familie- og yrkesundersøkelsen 1988

lar mest å hente på kvotering. De
ril ofte konkurrere med menn om
le samme jobbene, mens lavere
itdannede kvinner oftere konkurerer med andre kvinner. Mens 37
)rosent av de unge kvinnene med.
are grunnskole er for kjønnskvoering, støtter hele 59 prosent av
winner med utdanning på cand.nag.-nivå eller høyere en slik poliikk (tabell 1).
-

fi finner den samme sterke samnenhengen mellom utdanning og
;ynet på kvotering også blant de
niddelaldrende kvinnene. Stort
;ett er oppslutningen lik i de
;amme utdanningsgruppene i de to
cohortene. Utdanningsnivået ser
tltså ut til å ha mye å si for holdlinger til kjønnskvotering.
.ikestilling i hjemmet

,angt de fleste av de unge kvinlene synes ikke det er riktig med
!n skjev arbeidsdeling i hjemmet
lår begge er i jobb. 90 prosent er
'enig i påstanden "Selv om en
:vinne er yrkesaktiv, bør hun ha
iovedansvaret for det praktiske
Lrbeidet med hjem og barn" (tabell
.). Men også her finner vi en klar
ammenheng med utdanning - jo

mer utdanning, jo mer uenig. Mens
76 prosent av unge kvinner med
bare grunnskole tar avstand fra påstanden, gjelder dette så godt som
alle kvinner med utdanning på
minst cand.mag.-nivå, 97 prosent.

sine femten år yngre medsøstre. Og
som for de yngre kvinnene, er det
færre som går inn for det tradisjonelle idealet med hjemmeværende
mor jo mer utdanning kvinnene
har.

Den samme sammenhengen med
utdanning finner vi også igjen
blant de middelaldrende kvinnene,
men de er gjennomgående litt mer
tradisjonelle enn de unge kvinnene.

Grad av likestillingsorientering

Den gode mor

Så langt har vi sett at mer utdanning går parallelt med større oppslutning om likestilling for alle de
fire utsagnene vi har brukt som indikatorer på likestilling. Dette bildet blir enda klarere når vi slår
sammen de fire utsagnene til en
samlet likestillingsindeks (tabell
2). Å være utpreget likestillingsorientert, det vil si å gi likestillingsorienterte svar på alle fire spørsmålene, er sterkt knyttet til kvinnenes utdanningsnivå. Mens 55 prosent av de unge kvinnene med høyest utdanning har en utpreget
likestillingsorientert holdning til
alle fire sakene, gjelder dette bare
10 prosent av kvinnene med bare
grunnskoleutdanning (tabell 2).

Det store flertallet, 70 prosent, av
de unge kvinnene tar avstand fra
en tradisjonell morsrolle og er uenige i utsagnet " Kvinner som har
barn under skolealder, bør selv ta
seg av sine barn og ikke være yrkesaktiv". Holdningene til det vi
kan kalle normen om "den gode
mor" er det spørsmålet som skiller
mest mellom kvinnene. Mens hele
95 prosent av de unge kvinnene
med det høyeste utdanningsnivået
er uenig i at mødre bør være hjemme, tar bare 43 prosent av kvinner
med utelukkende grunnskoleutdanning avstand fra denne normen
(tabell 1). Synet på mødres plass i
yrkeslivet er altså mest delt blant
de unge kvinnene med lav utdanning, mens det har en total oppslutning blant velutdannede unge
kvinner.

Også for de middelaldrende kvinnene finner vi den samme tendensen, men sammenhengen med utdanning ser ut til å være mindre
lineær enn blant de unge. Blant de
middelaldrende kvinnene er det
særlig de med cand.mag.-utdanning eller høyere som er mest
likestillingsorienterte.

De middelaldrende kvinnene er
også i dette spørsmålet gjennomgående litt mer tradisjonelle enn

Dersom vi ser på de kvinnene som
gir likestillingsorienterte svar på
tre av utsagnene, altså en mer mid-
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dels oppslutning, finner vi langt
større grad av støtte til likestilling.
Blant de unge kvinnene støtter 44
prosent tre av de fire utsagnene. Å
være middels likestillingsorientert
er det vanligste på alle utdanningsnivåer, bortsett fra det høyeste der
de med utpreget likestillingsorientering dominerer (tabell 2).
Blant de middelaldrende kvinnene
er det mest vanlig 5. nøye seg med
å støtte to av de fire likestillingsutsagnene. 44 prosent av de middelaldrende kvinnene sier seg enig i to
utsagn. Her er kvinnene med universitets- og høgskoleutdanning
unntaket. Blant dem er det vanligere å være middels eller utpreget
likestillingsorientert avhengig av
hvor mange års studier de har bak
seg (tabell 2).
Vi har også sett på sammenhengen
mellom utdanning og likestilling
dersom vi sløyfer det mest radikale
av de fire utsagnene, utsagnet om
kjønnskvotering ved ansettelser.
Om vi baserer indeksen på de tre
øvrige utsagnene, det vil si de utsagnene som hadde klart størst
oppslutning, finner vi for begge
kohorter fortsatt store forskjeller i
likestillingsorientering etter utdanningsnivå.
Likestilling - en sak for velutdannede kvinner?

Analysen viser for det første at
oppslutningen om likestillingspolitikk eller -idealer er sterkt avhengig av hvilken sak det er snakk om.
Visse likestillingssaker har nesten
total oppslutning, mens andre er
langt mer kontroversielle. Det betyr at man skal være forsiktig med
bruke enkeltspørsmål som indikatorer på holdninger til likestilling.
For det andre kan vi svare ja på det
spørsmålet vi reiste innledningsvis.

Oppslutningen om likestilling, i det
minste slik vi har malt likestillingsholdninger, henger i sterk grad
sammen med hvilket utdanningsnivå kvinnene har. På alle spørsmålene er det forskjeller i holdninger mellom høyeste og laveste
utdanningsnivå. De største forskjellene finner vi på de to områdene
som er mest kontroversielle, nemlig kjønnskvotering og normen for
"den gode mor". Kvinner med ulik
utdanning har ulike muligheter i
forhold til arbeidsmarkedet, og
dermed har de ulike interesser i
disse spørsmålene. Det nye, likestilte kvinneidealet ønskes mest, og
lar seg best realisere for kvinner
med høy utdanning. Likestillingspolitikk og ideologi bæres først og
fremst oppe av kvinner med høy
utdanning.
Funnene åpner opp for interessante perspektiver på oppslutningen om likestillingssaker blant
framtidens unge kvinner. Resultatene fra sammenligningen av kohortene tyder på at høyt utdannede
kvinners holdninger til likestilling
ikke nødvendigvis er normdannende, det vil si at de i liten grad fungerer som trendsettere, for andre
grupper av kvinner over tid. Holdninger skapes primært gjennom
egen ervervelse av utdanning. Å gi
flere kvinner høyere utdanning ser
ut til å være en av de mest effektive
måtene å skape likestillingsbevisste
kvinner pa. økende kvinneandeler
på de høyeste nivåene i utdanningssystemet lover godt i så måte.
Høsten 1993 var kvinnene for forste gang i flertall blant kandidatene
som avla embetseksamen ved landets universiteter (Statistisk sentralbyrå 1994).
Resultatene understreker at man i
større grad ma rette søkelyset mot
ulikheter blant grupper av kvinner.
Dersom man fortsetter å snakke

om "kvinner" som en homogen
gruppe, tilsløres viktige sosiale skillelinjer og interesseforskjeller.
Mange av de tradisjonelle likestillingspolitiske virkemidlene kan antas å ha særlig betydning for økt
likestilling blant velutdannede
kvinner, som for eksempel kvotering av kvinner i yrkeslivet og flere
heldagsplasser for barn i barnehage. Noe av utfordringen framover vil være å utforme en politikk
som kan gjøre likestilling til noe
ønskelig og realiserbart også for
kvinner med mindre utdanning.
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