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Institutt for samfunnsforskning (ISF) vil gjerne takke for muligheten til å komme med innspill i en 
tidlig fase i dette arbeidet. Vi vil gjerne knytte en kommentar til det første spørsmålet som stilles i 
brevet: «Hovedutfordringer som bør omtales i meldingen». 
 
En viktig dimensjon som ikke omtales i høringsbrevet, men som bør inkluderes i meldinga, er 
kjønnsforskjellene i utdanningsvalg og arbeidsliv.  
Institutt for samfunnsforskning og CORE, vårt senter for likestillingsforskning har, i flere tiår forsket 
på kjønnsforskjeller, herunder kjønnsforskjeller i utdanning og arbeidsliv.  
 
Når det gjelder utvikling av kjønnsforskjeller i valg av høyere utdanning viser vår forskning blant 
annet at kvinneandelen på mannsdominerte utdanninger har økt kraftig siden 1970-tallet, mens 
mannsandelen på kvinnedominerte utdanninger ikke har økt tilsvarende. Kvinneandelen har særlig 
økt i utdanninger til yrker som medisin, psykologi, juss og økonomi, men det har også vært en 
betydelig økning i andelen kvinner på en del av ingeniørutdanningene. 
 
En viktig årsak til at det norske arbeidsmarkedet er så kjønnsdelt er at relativt få menn jobber i de 
aller største yrkesgruppene, for eksempel som grunnskolelærer, sykepleier eller helsefagarbeider. 
 
Vi har i 2019 utarbeidet en rapport på oppdrag fra Bufdir som gir en kunnskapsoppsummering av hva 
vi vet om årsaker til kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg. I rapporten trekkes det også fram flere 
tiltak og initiativer som er gjort for å motvirke kjønnssegregering i utdanningsløpet, herunder høyere 
utdanning.  
 
Hvordan utdanningene innrettes, og også hvordan utdanningene og yrkene framstilles, har betydning 
for hvilke utdanningsvalg ungdom gjør og hvor kjønnsdelt utdanninger og yrker blir. Vi vil anbefale at 
slike perspektiver trekkes inn i arbeidet med stortingsmeldinga.  
 
Rapporten «Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg. En kunnskapsoppsummering» er skrevet av Liza 
Reisel, Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag og er tilgjengelig her: 
http://hdl.handle.net/11250/2592572 
Se også: CORE Senter for likestillingsforskning: www.samfunnsforskning.no/core/ 
 
Med vennlig hilsen 
Tanja Storsul 
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