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Forventninger til kjønnsbalanse blant SFF-søkerne  

Kjære ledere,  

Forskningsrådet planlegger neste utlysningsrunde for Sentre for fremragende forskning (SFF-V). Vi legger 

opp til søknadsfrist 18. november 2020. Fordi det er krevende å skrive en SFF-søknad og mange forskere 

erfaringsmessig allerede er i gang med arbeidet, vil vi med dette informere om våre forventninger til 

kjønnsbalanse blant SFF-søkere allerede nå.  

Mens kjønnsbalansen blant stipendiater og forskere i sentrene har utviklet seg svært positivt, er det 

fremdeles en stor utfordring at forskningens toppnivå er mannsdominert. Ved forrige SFF-tildeling var 

kvinneandelen blant de nye senterlederne 10 %. Forskningsrådet lanserte i sommer en ny policy for 

kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver som skal sette fart i endringer i kjønnsbalansen blant SFF-lederne. 

Policyen er et viktig tiltak i arbeidet for å øke kvinneandelen i toppen av norsk forskning. 

Forskningsrådet forventer nå at forskningsinstitusjoner som sender inn flere enn fire søknader til SFF-V, 

har kvinnelig senterleder på minst 40 % av søknadene. Dersom det er en kvinnelig senterleder ved 

senterets start, eller det er planlagt å bytte til en navngitt kvinnelig senterleder når minst halvparten av 

perioden gjenstår, regnes dette som en kvinnelig senterleder. 

Forskningsrådet vil følge opp kjønnspolicyen i utlysning og søknadsprosess for SFF. Institusjoner som 

sender flere enn fire søknader må sende Forskningsrådet en samlet liste over alle sine søknader innen 1. 

oktober 2020. Dersom listen fra din institusjon ikke har minst 40 % kvinnelige senterledere, vil vi be om 

en plan fra institusjonene for hvordan man har tenkt å oppnå riktig kjønnsbalanse. Institusjonen kan 

endre listen ved å trekke fra eller legge til søknader, endre prosjektleder, eller søknader kan trekkes 

tilbake av vertsinstitusjonen etter søknadsfristen. Vi vil offentliggjøre hvordan de forskjellige 

institusjonene har møtt forventningene fra Forskningsrådet når det gjelder kjønnsbalanse. 

Forskningsrådet understreker at det er et lederansvar ved institusjonene å følge opp forventningene til 

kjønnsbalanse i SFF-utlysningen. 
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SFF-ordningen skal finansiere det beste av norsk forskning. Nye sentre vil velges ut etter vitenskapelig 

kvalitet og potensial for vitenskapelige gjennombrudd. Senterleders tidligere vitenskapelige resultater 

vurderes, som før, som helt sentrale for senterets suksess.    

Jeg håper at vi i fellesskap kan bidra til å løfte fram de beste kvinnelige forskerne som potensielle SFF-

ledere.  

 

Vennlig hilsen 

John-Arne Røttingen 

Norges forskningsråd 

 

 

 
 
  

 


