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Bakgrunn

www.regjeringen.no

Kommuner  
Alta, Vestnes, Sigdal, 

Løten, Norddal,  
Øygarden, Enebakk   

Kommunenettverk
•Steinkjer, Verdal, 

Rissa, Osen
•Sel, Dovre, 
Lom, Luster

•Hå, Karmøy, Strand
•Skien, Bamble, 

Siljan, Porsgrunn

• Lav andel kvinner 
i norske kommunestyrer

• KRD-prosjekt: 
”Utstillingsvindu for 
kvinner i lokalpolitikken”

• Alta kommune ønsker 
50% kvinner i 
kommunestyret (2011)
– Rekrutteringsgrunnlag? 



To spørreundersøkelser

• Kvinneundersøkelsen
– 1650 tilfeldig valgte kvinner 

i Alta kommune
– 710 kvinner deltok

• Politikerundersøkelsen
– Sendt ut til125 kvinner med politiske verv i 

Alta kommune de siste tre valgperiodene
– 57 kvinner deltok (34 fra innev. periode)

• Verv: Kommunest., formannsk., råd/utvalg/styrer



Kvinneundersøkelsen
Politisk arbeid og deltakelse

• Like mange menn/kvinner i 
kommunestyret viktig

• Viktig at kvinner har 
lederverv i politikken

• Hvem som velges inn og saker i 
kommunestyret har betydning

• Respekt for de med lokalpolitiske verv
• Politisk arbeid krevende, men viktig
• Stemme har betydning

www.alta.kommune.no



Kvinneundersøkelsen
Medlemskap i politiske parti

• Mange er/ønsker 
medlemskap i parti
– Vil påvirke Alta-samfunnet
– Interesse for politikk 

og partienes saker 
• For hvert medlem er det tre potensielle

– Avtar med alder og andre frivillige verv
• Medlemskap øker motiv. til politiske verv

www.nho.no



Politikerundersøkelsen
Frafallsproblem

• Under halvparten av 
dagens politikerkvinner 
ønsker stille til valg i 2011

• Ingen (uten verv i dag) 
sier de ble vraket

• Frafall henger sammen med
– Å ikke bli spurt
– Kvinnenes prioriteringer av andre ting

www.crestock.com



Politikerundersøkelsen
Erfaringer, makt og innflytelse

• Ikke fornøyd med støtte fra partiet
– Ikke nødvendig informasjon til ivareta verv 
– Få fortrolige rådgivere fra eget parti
– Ferske politikere lite støtte i eget parti

• Politisk maktkamp naturlig
– Kvinner taper kamp om posisjoner
– Halvparten får ønskede politiske utfordringer

• Får kunnskap og innflytelse



Politikerundersøkelsen
Tilrettelegging

• Tilfreds med 
– Møter på dagtid
– Dekning av faktiske kostnader 

til barnepass
– Tilrettelegging fra arbeidsgiver
– Støtte fra egen familie

• Lite tilfreds med medieskolering

www.crestock.com



Politikerundersøkelsen
Politisk arbeid og media

• Media
– Lite brukt som arbeidsverktøy
– Liten erfaring med
– Negative erfaringer
– Forhold bedre med erfaring

• Viktige arbeidsmåter
– Personkontakt
– Internt i eget parti

www.ukings.ca/uimages/



Kvinne- og politikerundersøkelsen
Viktige poeng

• Mange faller fra
• Behov for 

– Mer enn ”familievennlige” tiltak
• Opplæring og støtte

– Mer nyansert bilde av hva det vil si 
å være politiker og hva som kreves

• Partiene har nøkkelrolle
– De nye politikerne finnes her
– Mange potensielle partimedlemmer

www.crestdoc.com



Todelt utfordring: 
Rekruttering og gjenvalg

• Partiene: Rekruttere, motivere, beholde
– Spørre kvinner
– System for opplæring og oppbygging
– Reelt bilde av hva politisk delt. innebærer

• Kommunen: Beholde (tilrettel.+ opplær.)
– Møteledelse/deltakelse, mediehåndtering, 

kommunal virksomhet, politiske systemet
– Skape rom for kvinners stemme

• Kvinnene selv: Søke kunnskap, støtte



Forskergruppa – Norut Alta-Áltá

Trine Kvidal
trine@norut.no

78 45 71 07 / 97 98 56 24

Birgit Abelsen

Eva Josefsen

Vigdis Nygaard

Les mer på: www.fifo.no/utstillingsvindu

mailto:trine@norut.no�
http://www.fifo.no/utstillingsvindu�
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