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Oppsummering  

Likestillingsrapporten skal gi en oversikt over resultatene av og arbeidet med 
Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-20201 ved UiO i 
2018, samt rapportering på lønn, permisjoner, sykefravær, diskriminering og 
aktiviteter knyttet til de andre diskrimineringsgrunnlagene.  

 
Handlingsplanen har fire hovedmål i perioden 2018 -2020: 

 Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell 
trakassering 

 Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal 
øke 

 Styrke arbeidet med mangfold ved UiO 

 Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer 
 
UiO har i 2018 hatt et særlig fokus på forebyggende arbeid knyttet til trakassering og 
seksuell trakassering. Det er blant annet nedsatt en ressursgruppe som har gått 
igjennom retningslinjer og prosedyrer, og som har kommet med innspill til 
forebyggende tiltak og holdningsskapende arbeid. Det er også gjennomført 
heldagskurs for 210 ledere ved UiO i håndtering og forebygging av trakassering med 
hovedvekt på seksuell trakassering. 
 
I 2018 økte andelen kvinner blant faste vitenskapelige til 39,9 %, mens andelen 
kvinner i professor II-stillinger har gått ned sammenlignet med de to foregående 
årene. Andelen kvinner i faglige lederstillinger har gått ned fra 40,4 % i 2015 til 
35,4% i 2018. Studenttallene er relativt stabile. Kvinneandel blant studentene ved 
UiO er i 2018 61,1%, men det er store variasjoner mellom studieprogrammene når det 
kommer til kjønnsfordeling. Figuren under oppsummerer status for kjønnsbalanse 
ved UiO i 2018. 
 
Figur 1: Status for kjønnsbalanse ved UiO i 2018 (SAP)  

 

                                                        
1 Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020: https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/rapporter/handlingsplan-likestilling-2018-2020.pdf  

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/rapporter/handlingsplan-likestilling-2018-2020.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/rapporter/handlingsplan-likestilling-2018-2020.pdf
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Det er en vertikal kjønnssegregering med en overvekt av kvinner på lavere nivå, mens 
det på høyere nivå er langt færre kvinner. Krysningspunktet er på postdoktornivå.  
 
UiO setter av 6,5 millioner kroner årlig til arbeid med likestilling, kjønnsbalanse og 
mangfold. 4 millioner av disse blir fordelt på fakultetene etter størrelses for at 
arbeidet skal bli tilpasset de lokale utfordringene og problemstillingene. Resterende 
midler benyttes til arbeid i regi av UiO sentralt blant annet igjennom å tilby 
mentorprogram for kvinnelige postdoktorer, tiltak rettet mot kvinnelige 
førsteamanuensiser, samt UiOs deltagelse i Oslo Pride.   
 
Denne rapporten ser også på lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Kvinner 
tjener i gjennomsnitt 92,7% av menns gjennonsmittslønn ved UiO.  

Innledning 

UiOs likestillingspolitikk er forankret i Strategi 20202, hvor målsettingen er at UiO 
skal ha en tydelig profil for likestilling ved rekruttering og skal tilstrebe bedre 
kjønnsbalanse på de ulike stillingsnivåene, samt ha insentivordninger som fremmer 
kvinner til toppstillinger. Likestillingspolitikken er videre konkretisert i 
Handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 
 
Denne rapporten gjør rede for status for likestilling ved Universitetet i Oslo og 
måloppnåelse i henhold til handlingsplanen, og den skal gi et bredt overblikk over 
arbeidet som gjøres ved UiO for å forhindre diskriminering.  
 
Rapportens første del gir oversikt over måloppnåelse i henhold til handlingsplan og 
hvordan kjønnsbalansen blant vitenskapeligansatte og studenter er ved UiO. Deretter 
gis det oversikt over likestillingsaktiviteter ved UiO, samt at det rapporteres på 
aktiviteter knyttet til de andre diskrimineringsgrunnlagene. Den siste del av 
rapporten tar for seg lønn, permisjoner og sykefravær fordelt på kjønn.  
 
Alle utregningene tar utgangspunkt i andel årsverk så sant det ikke er oppgitt noe 
annet. Tallene er hentet fra SAP pr 31.12.18 og fra FS. 

Handlingsplanen 2018-2020 

Handlingsplanen gir retning for arbeidet med likestilling og kjønnsbalanse på 
sentralt og lokalt nivå, og den retter seg spesielt mot vitenskapeligansatte og 
studenter. Alle fakulteter, museer og sentre skal i tillegg ha egne tiltaksplaner for 
likestilling og kjønnsbalanse. De lokale planene skal inneholde tiltak som tar 
utgangspunkt i lokale utfordringer.   
 
Universitetsstyret vedtok i 2018 en ny handlingsplan for dette området. For første 
gang er mangfold satt inn som en eksplisitt del av denne planen. Videre er 
trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering gitt et større fokus i denne 
handlingsplanperioden.  
 

                                                        
2 Strategi 2020: http://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf  

http://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf
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Det er i handlingsplanperioden prioritert følgende fire hovedmål: 
 

 Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell 
trakassering 

Den overordnede målsettingen for handlingsplanperioden er en økt innsats for å 
forebygge trakassering med hovedvekt på arbeidet med seksuell trakassering. 
Arbeide skal omfatte både ordinær gjennomgang av retningslinjer og 
varslingsrutiner, og mer holdningsskapende og forebyggende arbeid. 
 

 Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger 
skal øke 

UiO har en overordnet og langsiktig ambisjon om en 50/50 fordeling av kvinner og 
menn ved universitetet. Likevel må det settes realistiske mål som tar utgangspunkt i 
dagens fordeling, se tabell 1. Fakultetene og enhetene setter egne måltall jfr. lokale 
problemstillinger. 
 

 Styrke arbeidet med mangfold ved UiO 
Den overordnede målsettingen for handlingsplanperioden er en økt bevissthet på 
mangfold og et økt kunnskapsgrunnlag for å identifisere hvilke 
mangfoldsutfordringer UiO har, og gi retning for målrettede tiltak og aktiviteter på 
sikt.  
 

 Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer 
UiO har som landets største utdanningsinstitusjon et stort samfunnsansvar, hvor 
både ansatte og studenter bør speile befolkningen og samfunnet vi lever i. Også 
universitetets egen strategi, Strategi 2020 understreker betydningen av å møte 
utfordringene knyttet til studier med unormalt skjev kjønnsfordeling. Sammensatte 
miljøer med ulike type mennesker og erfaringstilfang kan bidra til å sikre at man 
undersøker og utforsker de beste og mest relevante løsningene, og til at studentene 
gis en kompetanse med størst mulig relevans for arbeidslivet. Det er derfor et mål 
med jevn kjønnsbalanse og god representasjon av begge kjønn ved alle 
studieprogrammer. For noen av studieprogrammene er situasjonen særlig kritisk. 
Kjønnsbalanse i rekrutteringsgrunnlaget er av særlig betydning innenfor helsefagene 
hvor man skal behandle mennesker. 

Et tydeligere lederansvar for likestilling  

Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er et ledelsesansvar og skal løftes fram på 
ledermøter og i styringsdialog med enhetene. Rektor leder UiOs koordineringsgruppe 
for likestilling. Koordineringsgruppen for likestilling har ansvar for å løfte fram 
strategiske spørsmål og sørge for oppfølging av handlingsplanen igjennom blant 
annet å foreta prioriteringer og bringe saker opp til dekanmøtet. Likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold er viktige perspektiver som skal integreres i all 
lederopplæring og annet opplæringstilbud ved UiO. 
 
Rektor har igjennom bloggen sin og i flere mediesaker hatt en tydelig stemme i 
arbeidet med å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Handlingsplan for 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold løftets fram i personaldirektøren presentasjon 
i introduksjonsprogrammet for nytilsatte ved UiO som tilbys jevnlig igjennom året. 
Avdeling for personalstøtte tilbyr innføringskurs i personalledelse, hvor 

https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/koordineringsgruppe-likestilling/index.html
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handlingsplanen presenteres som del av det personalpolitiske grunnlaget til UiO, og 
hvor kjønnsperspektivet også er integrert i flere tema som for eksempel lønn, 
permisjoner og rekruttering. 
 
I 2018 ble det gjennomført 3 lederutviklingsprogrammer for faglige ledere:  
 
• The UiO Research Leadership Programme – Consolidating level (FLP12) for 

erfarne forskningsledere. I 2018 gjennomførte 39 deltakere hvorav 20 kvinner 
og 19 menn.  

• The UiO Research Leadership Programme – Starting level (RLP-Start 2018) 
for forskere som nylig har fått oppgaver innen forskningsledelse. I 2018 var 25 
av de i alt 41 deltakerne kvinner.  

• Utdanningslederprogrammet ved UiO (ULP5) for vitenskapelige og 
administrative utdanningsledere med ansvar for et eller flere studieprogram. I 
2017 gjennomførte 38 deltakere programmet, hvorav 25 kvinner og 13 menn. 

 
Kjønnsbalanse er ikke eget opptakskriterium til noen av disse programmene, og i 
2018 var det noe større ubalanse enn tidligere.  
 
Forsknings- og utdanningslederprogrammene benytter i utstrakt grad deltakernes 
egne case og erfaringsutveksling i faste basisgrupper som basis for læringsprosessene, 
og erfaringer har gjennom flere år vist at likestillings- og mangfoldstemaer sjelden 
fungerer godt som eget, separat tema. I 2018 prøvde FLP-Consolidating level likevel 
ut en ny sesjon med todelt fokus: «Lederoppmerksomhet på kulturelt mangfold» og 
«Kjønnsaspekter i forskningsledelse».  Sesjonen ble bra, men deltakerne melder som 
tidligere tilbake at dette er tematikk som fungerer best når den er helt integrert i 
programmet. Dette må det jobbes videre med.  
 
Lederes ansvars- og omsorgsplikt i ulike konfliktsituasjoner (inkl. trakassering) er nå 
innarbeidet i programmet. Det er i 2018 også utarbeidet forslag til case med seksuell 
trakassering som tema, men dette er ennå ikke prøvd ut. 
 
Flere enheter ved UiO har særlig fokus på leders ansvar for likestilling, og dette 
omtales nærmere under avsnittet Hvordan jobber fakultetene med likestilling og 
mangfold?  

Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på 
seksuell trakassering  

I handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er et av hovedmålene at 
UiO skal ha økt fokus på å forebygge trakassering og seksuell trakassering. En rekke 
tiltak og aktiviteter er satt inn i planen og fler av disse er gjennomført eller igangsatt i 
2018. 
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Ressursgruppe 
Et av tiltakene i handlingsplanen er å nedsette en ressursgruppe for arbeid med å 
forebygge seksuell trakassering. Ressursgruppen for forebygging av seksuell 
trakassering ble etablert høsten 2017 for å jobbe med forebyggende tiltak ved UiO. 
Gruppens arbeid ble avsluttet desember 2018. Gruppen har vært bredt sammensatt 
av både vitenskapelig personale og administrativt ansatte, hvor flere har en særlig 
kompetanse på dette området. Arbeidet har vært ledet av tidligere prorektor, 
professor Ragnhild Helene Hennum. 

 
Gruppens mandat har vært å gjennomgå gjeldende retningslinjer og prosedyrer, samt 
identifisere konkrete forebyggende tiltak og holdningsskapende aktiviteter.  
Følgende aktiviteter ble foreslått for gruppen til vurdering: 
 

• Lage en langsiktig plan som gjelder både ansatte og studenter  
• Utarbeide tiltak med grunnlag i forskningsbaserte og erfaringsbaserte 

argumenter 
• Foreta en risikovurdering og vurdering av risikosituasjoner 
• Vurdere å gjennomføre kvalitative undersøkelser 

 
Det ble gjennomført 5 møter på våren, og 3 møter høsten 2018. Høsten 2018 ble 
gruppens arbeid organisert etter tre temagrupper som hver hadde arbeidsmøter 
mellom gruppemøtene for å jobbe fram konkrete forslag og tiltak, se avsnitt under. 
Gruppen har hatt to overleveringsmøter med universitetsledelsen i 2018, hvor på det 
siste møte, desember 2018, ble avgitt en sluttrapport.  
 
Ressursgruppens leder har i tillegg deltatt i flere fora ved UiO for å informere om 
gruppens arbeid og innhente innspill, eksempelvis i koordineringsgruppen for 
likestilling og på dekanmøte. Videre har hun i sin rolle som gruppeleder og fagperson 
bidratt på flere arrangementer både i regi av UiO og eksterne aktører.  
 
Våren 2018 ble det gjennomført en workshop med ressursgruppen og hvor flere 
relevante personer ble invitert til å delta, blant annet studentparlamentet, 
verneombud, SIO helse, studentpresten, UiO doc og fagforeningene. På workshopen 
ble det gjennomført en risikokartlegging med utgangspunktet i tre perspektiver; hva 
kan være risikofaktorer ved UiO, hvilke risikosituasjoner og hvilke risikogrupper har 
vi ved UiO. Denne risikokartleggingen dannet utgangspunkt for hvordan det videre 
arbeidet ble organisert innenfor tre temagrupper:  

 Retningslinjer  

 Vær varsom plakaten/sosiale medier og alkoholpolicy 

 Prioritere forslagene til forebyggende tiltak og utvikle langtidsplan 

Gruppen har overlevert flere forslag og innspill til forebyggende tiltak og arbeid.  

Under vil det kort redegjøres for de ulike leveransene fra gruppen og hvordan disse 
skal følges opp videre i organisasjonen.   

 

Tekst til etiske retningslinjer: UiO har per i dag ikke egne overordnede etiske 
retningslinjer. Gruppen gjennomgikk derfor nettsiden med UiOs retningslinjer for 
dette området. På grunnlag av denne gjennomgangen ble det utarbeidet et forslag til 
ny og forbedret tekst til nettsiden om etiske retningslinjer ved UiO. Det er blant annet 
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skrevet mer utfyllende om flere områdene som allerede står, men det er også tatt inn 
avsnitt om blant annet: 

 regler som styrer virksomheten 

 mobbing, rasisme, diskriminering og trakassering 

 doble relasjoner og habilitet er også fremhevet  

 den enkeltes ansvar for arbeids- og læringsmiljøet  

Dekanene har behandlet dette og nettsiden er oppdatert.  
 
Plakat med forventinger til adferd ved UiO: Sammen mot trakassering. Spilleregler 
ved Universitet i Oslo er en plakat med forventinger til adferd ved UiO. Plakaten 
gjelder både ansatte og studenter og er et bevisstgjørende og holdningsskapende 
tiltak som gruppen foreslår. Spillereglene er overlevert og behandlet i dekanmøte. 
 
Rektor vil legge fram for styret den overnevnte plakaten, men også en versjon av 
plakaten som rektor har bearbeidet våren 2019.  
 
Mal til introduksjonssamtale for nytilsatte: Risikokartleggingen som ble gjennomført 
våren 2018, viste at nytilsatt er en viktig gruppe. Ressursgruppen har derfor gitt 
innspill til de som har ansvar for kurset som tilbys nytilsatte ved UiO, og det er 
utviklet en mal til bruk i introduksjonssamtalen med nytilsatte. Foruten å få 
informasjon om praktiske ting som nøkkelkort og trening i arbeidstiden er det viktig 
å få fram at UiO har nulltoleranse for trakassering. Det er også viktig at man vet hvor 
man skal henvende seg hvis noe likevel skulle skje. Dette kommer fram igjennom 
presentasjonsmalen som er overlevert Avdeling for personalstøtte (AP). Foruten å 
informere dekanene, vil AP informere om malen i relevante møter og nettverk, 
eksempelvis HR-ledernettverket og direktørnettverket.   
 
Innspill til ruspolicy: Alkohol øker risikoen for seksuell trakassering og annen form 
for trakassering. Risikokartleggingen var tydelig på dette punktet, derfor har gruppen 
laget et innspill til ruspolicy. Innspillet er overlevert AP for videre behandling og 
oppfølging. AMU har også kommet med en bestilling når det gjelder ruspolicy. Begge 
disse innspillene følges derfor opp under ett, og forslag til ruspolicy kommer til å bli 
behandlet i AMU og i relevante lederorganer før vedtak. 
 
Innspill til sosiale medier: Skille mellom jobb og privat kan være ganske uklar og i 
noen sammenhenger overlappende. Sosiale media er en arena hvor dette skillet er 
særlig vanskelig. UiO har en vær varsom plakat for sosiale medier med noen enkle 
retningslinjer for UiO-ansattes profiler på sosiale medier. Ressursgruppen har laget 
et innspill til videreutvikling av hva som bør inngå i vær varsom plakaten for å unngå 
at det oppstår situasjoner knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell 
trakassering. Innspillet er overlevert Avdeling for fagstøtte (AF) for videre oppfølging.   
 
Verktøykasse med tiltak: Gruppen har laget et forslag til en verktøykasse på nett som 
søker å samle råd, retningslinjer og UiOs nettsider om trakassering. 
Hovedoverskrifter: 

 Tydelig lederansvar (vise vei og forebygge, håndtere og Omsorgs- og 
aktivitetsplikten) 

 Rutiner for håndtering (si fra systemet og varsling) 

https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sosiale-medier/varsom/index.html
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 Kulturendring og dannelse (spilleregler, snakk om det og 
kompetanseutvikling) 

 Konsekvenser (setter spor og reaksjoner) 
 
Forslaget er overlevert AP for videre bearbeiding og oppfølging.  
 
Langtidsplan: Det er laget en langtidsplan som samler og systematiserer arbeidet 
framover. Bakgrunnen for planen er Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og 
mangfold 2018-2020, og risikokartleggingen som ble foretatt av ressursgruppen. 
Langtidsplanen omfatter både ansatte og studenter og tar utgangspunkt i aktivitetene 
som er skissert i handlingsplanen, i tillegg til å omfatte det videre arbeidet med 
tiltakene som er foreslått av ressursgruppen. 

Avdeling for personalstøttes arbeid med forebygging av seksuell 
trakassering 
Avdeling for personalstøtte (AP) har foruten å ha sekretariats funksjon for 
ressursgruppen for forebygging av seksuell trakassering hatt en aktiv rolle i 
ressursgruppens arbeid. Videre har AP arbeidet parallelt med flere forebyggende 
tiltak. Tematikken har vært høyt på agendaen og var også tema for universitetets 
8.mars arrangement i 2018 med seminaret #Metoo – veien videre? Ulike 
perspektiver på seksuell trakassering, hvor også rektor deltok i paneldebatten.  

Det ble våren 2018 gjennomført heldagskurs om håndtering og forebygging av 
trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering (7 totalt). Kursene ble 
gjennomført i samarbeid med Likestilling og diskrimineringsombudet. Målgruppen 
var ledere på nivå 1,2 og 3 ved hele UiO og totalt har 210 vært igjennom kurset. Våren 
2019 skal avdeling for personalstøtte i gang med videreføring av kurs for lederne på 
lavere nivå. Kurset skal på sikt, trolig fra høsten 2019, tilbys som del av UiOs 
kursportefølje.   
 
AP har påbegynt arbeidet med å utvikle en informasjon- og kompetanse pakke for 
ledere som skal undersøke og følge opp varslingssaker. Intensjonen er å gi lederne 
opplæring og verktøy, slik at de kan håndtere sakene som skal håndteres lokalt på en 
betryggende måte og i overensstemmelse med regelverket. AP har bred erfaring med 
oppfølging av komplekse varslinger og er innforstått med at enkelte av sakene er 
såpass krevende og omfattende, at AP også må sette av ressurser til å bistå i den 
individuelle oppfølgingen. Arbeidet skal ferdigstilles første kvartal 2019 og vil gjøres 
kjent via nettsidene, i relevante møter og nettverk og ikke minst som del av kurset for 
ledere våren 2019. 
 
AP har i samarbeid med AF hatt en gjennomgang og videreutvikling av UiOs 
nettinformasjon om trakassering og seksuell trakassering. Flere relevante aktører har 
vært koblet på dette, eksempelvis BHT, og det er gjennomført brukertest av 
nettsiden. 
 
AP håndterer og undersøker enkelte varslinger når disse kommer inn. AP bistår de 
lokale enhetene med saker som skal følges opp lokalt, både ved at det gis individuell 
rådgivning, men også ved at det er utarbeidet prosedyrer og praksis for oppfølging av 
sakene.  
 

https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2018/metoo-%E2%80%93-veien-videre-.html
https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2018/metoo-%E2%80%93-veien-videre-.html
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/trakassering/index.html
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Det ble på styremøte 5.des 2017 informert om håndtering av varslinger. Det er 
opprettet et sentralt varslingsmottak ved UiO, hvor AP og Studieavdelingen 
samarbeider om saker som gjelder både studenter og ansatte. AP samarbeider også 
tett med Enhet for internrevisjon om innkomne saker som kun gjelder ansatte.  
 
AP har håndtert og bistått totalt med 8 varslinger i 2018 hvorav 3 av sakene er meldt 
inn som seksuell trakassering. I ingen av sakene har det blitt konkludert med at det 
har forekommet trakassering. 

Kartlegging av mobbing og trakassering 
UiA har invitert alle medlemsinstitusjoner i UHR til å delta i gjennomføring av 
kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren. UiO har signalisert at det er 
ønskelig å delta i denne kartleggingen, og vil i tillegg til å delta på den nasjonale 
rapporten ta ut tall på institusjonsnivå. 

Enhetene skal i tillegg jfr. UiOs årsplan 2019/20 gjennomføre risikovurdering av 
hvilke typer trakassering som kan forekomme ved enhetene. 

Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige 
lederstillinger skal øke  

Økning i kvinneandelen i vitenskapelige stillinger er et viktig mål på likestilling for 
hele UH- sektoren, og er det et av hovedmålene i handlingsplanen for likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold ved UiO. Måltallene for handlingsplanperioden for dette 
hovedmålet vil bli gjort rede for i tabellen under. Videre vil denne delen av rapporten 
gå i dybden på flere stillingskategorier fordelt på kjønn, fakulteter og enheter. 
 
Tabell 1: Måltallene i handlingsplanperioden 2018-2020 (SAP) 

Måltall 2018-2020 
 

2018 tallene 

Øke andel kvinner i faste vitenskapelige 
stillinger til over 40 % (39,2 % i 2017) 
 

Andelen kvinner i faste vitenskapelige 
stillinger har økt til 39,9 % i 2018 

Øke andelen kvinner i professor stillinger til 
35 % (31,9 % i 2017) 
 

Andelen kvinner i professor stillinger økte i 
2018 til 32,7 % 

Øke andel kvinner i professor II-stillinger til 
40 % (28,3 % i 2017) 
 

Andelen kvinner i professor II-stillinger har i 
2018 gått ned til 27,6 % * 

Øke andel kvinner i faglige lederstillinger til 
40 % (34,7 % i 2017) 
 

Andelen kvinner i faglige lederstillinger har 
økt i 2018 til 35,4 %  

*antall, ikke årsverk 

 
Tabellen viser hvordan måltallene fordeler seg i 2018.  Det har vært en jevn økning i 
andelen kvinner i vitenskapelige stillinger. Det har vært en nedgang blant kvinner i 
professor II-stillinger, mens andelen har økt noe blant professorene og i faglige 
lederstillinger. Utviklingen er beskrevet nærmere i tabeller og teksten under. For å 
vise utviklingen over tid er statistikken i stor grad tatt ut for flere år.  
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Faste vitenskapelige stillinger 
Det har over tid vært en positiv utvikling med en gradvis økning i andelen kvinner i 
faste vitenskapelige stillinger ved UiO. Figuren under viser andelen kvinner og menn 
i faste vitenskapelige stillinger fra 2016-2018. 

 
Figur 2: Andelen kvinner og menn i faste vitenskapelige stillinger ved UiO i 2016-2018 (SAP) 

 
 
Figuren viser at andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger har økt fra 38,4% i 
2016 til 39,9% i 2018.  

Kvinnelige professorer ved UiO – 32,7 % 
Andelen kvinnelige professorer er et viktig måltall på likestilling i akademia. Ved UiO 
har det vært en gradvis økning over tid. Tabellen under viser andelen kvinnelige 
professorer ved UiO i 2016 - 2018.  

 
Figur 3: Professor (SKO 1013) fordelt på kjønn i 2016, 2017 og 2018 (SAP) 
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Figuren viser at kvinneandelen blant professorene har økt med 1,9 prosentpoeng fra 
2016 til 2018. Andelen kvinnelige professorer var i 2018 på 32,7%. Til sammenligning 
var gjennomsnittet ved universitetene i Norge 30,6% samme år. 
 
Tabell 2: Andel kvinnelige professorer (SKO 1013) fordelt på fagmiljø i 2017 og 2018 (SAP) 

 
*Sentre direkte under Universitetsstyret, UiO: ledelse og støtteenheter og rektoratet 

 
Tabellen viser at antall årsverk i professorstilling har økt. Det har også kvinneandelen 
blant disse totalt ved UiO. Det har ved flere enheter vært en økning i andel kvinner i 
stillingskode 1013, som ved JUR, OD, SV og KHM. Ved noen enheter er andelen 
nesten uendret eller man kan se en liten nedgang. 4 enheter har lavere andel 
kvinnelige professorer enn gjennomsnittet ved UiO.  

Kvinnelige førsteamanuensis ved UiO – 48,5 % 
Det vanligste karriereløpet for vitenskapelig ansatte ved UiO er fra førsteamanuensis 
til professor. Andelen kvinner i førsteamanuensis stilling er derfor en god indikator 
på hvordan det ligger an med kjønnsbalansen for de faste vitenskapelige stillingene. 

 
Figur 4: Andel førsteamanuensis (SKO 1011) fordelt på kjønn i 2016, 2017 og 2018 (SAP)  

 

2017 2018

Fakultet/enhet Totalsum Kvinner Prosent Totalsum Kvinner Prosent

HF 145,2 54,7 37,7 152,5 56,4 37,0

JUR 63,5 21,7 34,2 69,9 21,7 31,0

MN 239,0 47,9 20,0 236,4 48,8 20,6

MED 113,8 41,6 36,6 117,1 42,9 36,7

OD 29,6 14,1 47,6 31,5 16,2 51,4

SV 116,8 38,6 33,1 115,3 40,7 35,3

TF 14,0 3,0 21,4 15,3 3,0 19,7

UV 44,3 22,3 50,3 54,0 27,5 50,9

KHM 9,0 3,0 33,3 8,0 3,0 37,5

NHM 13,0 1,0 7,7 11,0 1,0 9,1

Andre* 8,4 5,8 69,0 9,6 7,0 72,9

Totalsum 796,5 253,7 31,9 820,4 268,2 32,7
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Figuren viser at andelen kvinner i førsteamanuensis stilling ved UiO i 2018 er 
uendret fra året før. Andelen er relativt stabil sammenlignet med tidligere år. 
Tabellen under går inn på andelen kvinnelige førsteamanuensis fordelt på fakultet. 
 
Tabell 3: Kvinnelige førsteamanuensis fordelt på enhetene fra 2016-2018 (SAP) 

 
*Sentre direkte under Universitetsstyret, UiO: ledelse og støtteenheter og rektoratet 

 
Tabellen viser at sammenlignet med 2016 har andelen årsverk i stillingskode 1011 økt 
fra 462,7 til 490,1. Det er en svak nedgang fra 2017 til 2018 i andelen årsverk totalt. 
Det har ved de fleste enhetene vært en økning i andelen kvinnelige førsteamanuensis. 
Ved JUR har andelen økt kraftig med 24,1 prosentpoeng fra 2017 til 2018. 
Sammenligner man 2017 og 2018 tallene har andelen kvinner i førsteamanuensis 
stilling ved gått ned ved HF (1,8 prosentpoeng), SV (7,8 prosentpoeng) og TF (8,6 
prosentpoeng). Tallene for HF og SV kan til dels ses i sammenheng med tabellen 
under som viser kompetanseopprykk, hvor flere kvinner har fått opprykk til 
professor. 

Undervisningsstillinger 
Andelen årsverk førstelektorer og universitetslektorer i 2018 er henholdsvis 63,8 og 
137,9. Det er en økning i andel årsverk for stillingskoden førstelektor sammenlignet 
med 2017, hvor det var 48 årsverk, mens det for stillingskoden universitetslektor har 
det vært en nedgang fra 141,9.   

Tabellen under viser prosentandelen kvinner i begge disse stillingskategoriene for 
2017 og 2018 fordelt på enhetene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsverk 

(totalt)
%kvinner

Årsverk 

(totalt)
%kvinner

Årsverk 

(totalt)
%kvinner

HF 101,9 49,4 114,6 52,8 110,9 51,0

JUR 21,0 42,9 19,0 36,8 15,1 60,9

MN 91,5 34,1 104,6 36,2 109,5 37,1

MED 67,8 46,6 67,0 44,6 72,8 47,7

OD 18,8 60,3 24,5 51,1 23,6 53,5

SV 70,6 49,3 64,4 50,0 62,1 42,2

TF 3,0 66,7 7,2 69,9 8,2 61,3

UV 58,2 66,7 59,7 67,8 57,9 70,3

KHM 13,0 46,2 16,0 43,8 18,0 44,4

NHM 11,0 18,2 11,0 18,2 10,2 21,6

Sentre* 6,0 100,0 4,0 100,0 2,0 100,0

Sum 462,7 48,2 491,8 48,5 490,1 48,5

Fakultet/enhet

2016 2017 2018
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Tabell 4: Andelen kvinner i førstelektorstilling og universitetslektorstilling ved fakultetene i 2017 og 
2018 (SAP) 

 
*Sentre direkte under Universitetsstyret, UiO: ledelse og støtteenheter og rektoratet 
**Enheten har ingen i denne stillingskategorien på dette tidspunktet 

 
Tabellen viser at andelen kvinnelige førstelektor har økt fra 52,0% til 62,0% fra 2017 
til 2018. Som nevnt over har andelen årsverk i denne stillingskategorien også økt i 
samme periode og det betyr at det fra 2017 til 2018 er ansatt flere kvinner enn menn i 
denne stillingskategorien. Det er likevel viktig å huske på at det er snakk om få 
årsverk og at det innebærer store utslag prosentvis. Det har vært en økning i andelen 
kvinnelige førstelektorer ved de fleste enhetene, bortsett fra ved OD hvor det har vært 
en nedgang. Andelen kvinnelige universitetslektor har også godt opp ved flere 
enheter. SV har den største økningen i prosentpoeng. Forklaringen på dette er at 
antall årsverk kvinner har gått fra 1,3 i 2017 til 1,8 i 2018, mot antall årsverk menn 
som har gått ned fra 2,5 i 2017 til 1,0 årsverk i 2018.  
 
Det er totalt 4,6 årsverk i stillingskode Dosent. Disse er ansatt ved HF. Andelen 
kvinner utgjør 43,5 %.  
 
Nytilsatte 
For å sikre kjønnsbalanse ved nyrekruttering er det satt inn som tiltak i 
handlingsplanen at hovedregelen for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger er 
at de skal lyses ut som førsteamanuensis. Tabellen under viser fordelingen av 
nytilsatte i 2018 fordelt på fakultetene. Her er ikke sentre under universitetsstyret 
tatt med i beregningen. Det er videre tatt utgangspunkt i tilsettingsrådets vedtak om 
ansettelser i 2018, dette på tross av at flere som tilsettes ikke begynner før året etter.  
 
Tabell 5: Andelen nytilsatte i førsteamanuensis (SKO 1011) og professor (SKO 1013) i 2018 

 

2017 2018 2017 2018

% Kvinner % Kvinner % Kvinner % Kvinner

HF 46,9 58,5 50,7 50,7

JUR 0,0 0,0 50,0 50,0

MN 60,8 69,3 39,7 45,0

MED Ingen ** 75,0 36,7 40,7

OD 100,0 71,4 56,7 48,6

SV 60,8 60,8 34,2 63,0

TF 34,7 50,4 3,4 5,1

UV 40,0 66,7 71,8 75,9

KHM 75,0 77,8

NHM 64,3 66,7 66,7 57,1

Andre* 100,0 Ingen ** 51,4 51,3

Totalt 52,0 62,0 49,3 51,1

Førstelektor                       

(SKO 1198)

Universitetslektor                 

(SKO 1009)

**Ingen 

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Førsteamanuansis 8 2 4 7 3 4 6 8 5 2 2 1 3

Professor 1 2 3 2 1 2

Totalt 8 2 4 8 3 6 6 11 7 3 2 1 0 2 3 0

TF OD
Stilling

SV HF UV MN MED JUR
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Tabellen viser at det var totalt 66 nytilsatte i disse stillingskodene i 2018. Det er flest i 
stillingskoden førsteamanuensis 1011 (55 av 66) jfr. hovedregelen i handlingsplanen. 
Det fordeler seg på henholdsvis 31 kvinner og 24 menn. Det ble tilsatt 2 kvinner og 9 
menn i stillingskoden 1013, professor.  

Opprykk  
UiO bruker en stor del av likestillingsbudsjettet til å stimulere til at flere kvinnelige 
førsteamanuensis søker om kompetanseopprykk til professor igjennom blant annet 
utlysning av kvalifiseringsstipend. Hensikten med stipendet er at man kan få frigjort 
tid fra for eksempel undervisning eller administrasjon, slik at man får mer 
sammenhengende tid til å drive forskning, skrive artikler eller andre aktiviteter som 
gjenstår for å kvalifisere seg til professor.  

Enhetene rapporterer på andelen som får innvilget kompetanseopprykk i 2018 
igjennom et nettskjema for rapportering på likestilling. Tallene viser med andre ord 
kun tilsettingsrådenes vedtak om kompetanseopprykk for 2018.  
 
Tabell 6: Antall kompetanseopprykk i 2018 fordelt på kjønn og fakultet (tall fra enhetene) 

 
*Senter for utvikling og miljø er et senter direkte under Universitetsstyret 

 
Totalt fikk 39 innvilget opprykk i 2018, av disse er det 20 kvinner og 19 menn.  

Faglige lederstillinger 
Som fagliglederstillinger regnes dekan og instituttleder. UiO har som målsetting i 
handlingsplanen å øke andelen til 40% i 2020. I 2017 var andelen 34,7%, mens det i 
2018 hadde gått opp til 35,4%. 

Figuren under gir en oversikt over dekan og instituttleder fordelt på kjønn i perioden 
2014 til 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhet Kvinne Mann

JUR 4

MN 2 1

SV 6 4

HF 4 4

SUM* 3

MED 1 2

UV 3 3

OD 1 1

Totalt 20 19
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Figur 5: Faglige ledere (Dekan SKO 1474 og Instituttleder SKO 1475) ved UiO fra 2014-2018 (SAP) 

 
 
Figuren viser at andelen kvinner og menn i faglige lederstillinger holder seg relativt 
stabil, selv om totalt prosenten kvinner har økt noe fra 2017 til 2018. Forklaringen på 
det er at det er et årsverk mindre blant de mannlige instituttlederne ved UiO 
sammenlignet med året før. Det er fortsatt kun en kvinnelig dekan ved UiO, og 16 av 
40 instituttledere er kvinner.  

Kvinnelige professor II ved UiO – 27,6 % 
Andelen kvinnelige professor II er et av måltallene i handlingsplanen for likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold. Professor II-stillingene kan bidra til å synliggjøre 
kvinner i toppstillinger og kan gi grobunn for nye forskningssamarbeid. Et 
virkemiddel for å oppnå bedre kjønnsbalanse i akademia over tid er derfor å tilsette 
kvinner i professor II-stillinger. I UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse 
og mangfold har UiO satt som mål å øke andelen kvinner i professor II-stilling til 
40% i 2020. 

Tabellen under viser antall personer i professor II-stilling ved UiO fordelt på fakultet. 
 
Tabell 7: Antall professor II (SKO 8013 og 9301) fordelt på kjønn og enhet ved UiO i 2016, 2017 og 
2018 (SAP) 

 
*Sentre direkte under Universitetsstyret, UiO: ledelse og støtteenheter og rektoratet 

Totalt % Kvinner Totalt % Kvinner Totalt % Kvinner

HF 24 45,8 30 43,3 24 41,7

JUR 7 28,6 7 28,6 9 33,3

MN 76 17,1 80 15,0 71 9,9

MED 212 27,4 207 28,5 201 28,9

OD 9 33,3 4 25,0 4 25,0

SV 49 32,7 29 41,4 31 38,7

TF 1 100,0 2 50,0 3 33,3

UV 17 47,1 18 44,4 15 46,7

KHM 1 100,0 2 0,0 3 0,0

Andre* 2 50,0 2 0,0 2 50,0

Totalsum 398 28,1 381 28,3 363 27,6

Fakultet/enhet
2016 2017 2018
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Tabellen viser at antall personer i professor II-stilling har gått ned de siste tre årene. 
Det var en svak økning i prosentandelen kvinner fra 2016 til 2017, mens det i 2018 
var en nedgang til 27,6%. Det er store forskjeller mellom fakultetene når det kommer 
til antall professor II-stillinger. Det er flest i disse stillingskodene ved MED (201 
stykk) og MN (71 stykk), selv om andelen har gått ned ved begge enheter 
sammenlignet med året før. Kvinneandelen er på henholdsvis 28,9% ved MED som er 
en svak oppgang, og 9,9% ved MN som er nedgang med 5,1 prosentpoeng fra 2017 til 
2018.  

Forsker  
Forskerstilling skal benyttes til forskningsaktivitet, men det kan også knyttes andre 
arbeidsplikter med relevans for forskningsprosjektet til stillingen. De aller fleste som 
er ansatt i forskerstillinger er midlertidig ansatt på eksternt finansierte 
forskningsprosjekter.  

I figuren under viser kjønnsfordelingen blant de ansatte i forskerstillinger, 
henholdsvis stillingskode 1108, 1109, 1110 og 1183. Figuren skiller mellom fast og 
midlertidig forskerstilling.  
 
Figur 6: Andel forskerstillinger som er midlertidig og fast fordelt på kjønn ved UiO i 2016, 2017 og 
2018 (SAP) 

 
 
I 2018 var det totalt 118,2 årsverk fast ansatt forskere (SKO 1108, 1109, 1110 og 1183), 
av disse var 35,2% kvinner. Det er en økning i antall årsverk sammenlignet med året 
før da antall årsverk var 67,7. Andelen årsverk midlertidig ansatt forskere i disse 
stillingskategoriene har gått ned fra 338,3 til 299,5 årsverk. Kvinne andelen utgjør 
42,7%. Tabellen viser at andelen kvinner i faste forskerstillinger er nesten tilbake på 
andelen i 2016, mens andelen i midlertidig stilling har økt jevnt.    
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Ph.d-kandidater  
Andelen som tar en doktorgrad i Norge har vært økende over flere år, men i 2018 var 
det en liten nedgang, fra 2416 i 2017 til 2341 aktive ph.d-kandidater. 1326 av disse er 
kvinner og 1015 er menn. Tabellen nedenfor viser aktive ph.d-kandidater totalt ved 
det enkelte fakultet, og hvor stor andel av dette som er kvinner.  

 
Tabell 8: Oversikt over totalantall aktive ph.d-kandidater og prosentandel kvinner per fakultet 

 
 
Tabellen viser at kvinner utgjør 57 % av alle ph.d-kandidater. MED og MN skiller seg 
klart ut med flest ph.d-kandidater totalt.  
 
I figuren nedenfor viser en grafisk fremstilling av ph.d-kandidater fordelt på kjønn 
per fakultet. Kjønnsfordelingen samsvarer grovt sett med kjønnsfordelingen blant 
studenter.  
 
Figur 7: Ph.d-kandidater ved UiO fordelt på fakultet og kjønn i 2018(FS). Merk at disse tallene er 
oppdatert etter rapporteringsfristen til styret.  

 
 
Tabellen viser at ved UV og OD er andelen kvinnelige ph.d-kandidater på 70% eller 
mer, mens ved MN utgjør kvinnene 41%. 

Enhet Totalt % Kvinner

HF 170 61

JUR 69 59

MED 1031 64

MN 661 40

OD 56 73

SV 267 60

TF 14 57

UV 73 74

Totalt 2341 57
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Kvinner er også i flertall når det gjelder fullførte ph.d-grader. I 2018 var det 55,3 % 
kvinner som fullførte sin doktorgrad. Tabellen under viser andelen som har oppnådd 
doktorgrad ved UiO i 2018. 
  
Tabell 9: Andelen som har oppnådd doktorgrad ved UiO i 2018 fordelt på kjønn og fakultet (FS). Merk 
at disse tallene er oppdatert etter rapporteringsfristen til styret.  

 

Tabellen viser at det er avlagt flest doktorgrader ved MED og MN i 2018, med 
henholdsvis 201 og 131 doktorgrader. Av disse er kvinneandelen 64,2% ved MED, noe 
som er en økning siden i fjor, og 35,9% ved MN, noe som er en nedgang fra året før.  

Postdoktorer  
Postdoktorstillingene er åremålsstillinger som defineres som kvalifiseringsstillinger, 
hvor hovedvekten av arbeidet består i forskning. Tabellen under viser andel 
kvinnelige postdoktorer i perioden 2015 – 2018. 

 
Tabell 10: Andel kvinnelige postdoktorer (SKO 1352)fra 2015-2018 fordelt på fakultet (SAP) 

 
*Sentre direkte under Universitetsstyret, UiO: ledelse og støtteenheter og rektoratet 

 
I 2018 var det 52,2% mannlige postdoktorer og 47,8% kvinnelige postdoktorer ved 
UiO. Andelen kvinnelige postdoktorer har økt med 0,7 prosentpoeng fra 2017 til 
2018, samtidig som det har vært en nedgang i antall årsverk postdoktorer fra 532,6 i 
2017 til 500,4 i 2018. Det er stor spredning i antall årsverk og kjønnsfordelingen ved 
enhetene.  

Enhet Totalt % Kvinner % Menn

TF 4 50 50

HF 43 58,1 41,9

JUR 14 42,9 57,1

MED 203 64 36

MN 131 35,9 64,1

OD 6 50 50

SV 45 66,7 33,3

UV 16 75 25

Totalt 462 55,3 44,7

Enhet Totalt  % Kvinner Totalt  % Kvinner Totalt  % Kvinner Totalt  % Kvinner

HF 57,9 55,1 54,5 56,9 65,8 65,0 64,8 72,2

JUR 11,0 45,5 13,0 69,2 16,5 63,6 16,5 45,5

MN 197,6 33,8 201,8 32,8 208,9 35,4 189,9 35,8

MED 99,0 55,8 147,8 51,8 138,9 49,6 133,9 48,5

OD 11,2 53,6 9,3 53,8 7,1 65,2 10,5 71,3

SV 53,8 40,4 63,2 48,5 59,7 48,9 56,6 48,8

TF 6,1 22,2 4,7 42,2 5,2 47,7 3,5 57,1

UV 12,7 69,3 21,0 71,4 21,0 66,7 14,7 81,6

KHM 5,0 40,0 4,0 50,0 3,0 33,3 2,0 50,0

NHM 3,8 47,4 2,0 50,0 1,0 100,0 3,0 33,3

Andre* 16,5 57,6 2,0 50,0 5,5 45,5 5,1 21,6

Sum 474,6 44,3 523,3 45,7 532,6 47,1 500,4 47,8

2015 2016 2017 2018
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Styrke arbeidet med mangfold ved UiO 

UiOs handlingsplan for likestilling har tradisjonelt hatt fokus på likestilling og 
kjønnsbalanse. Da handlingsplanen i 2018 skulle fornyes og oppdateres ble det 
besluttet å inkludere mangfold i denne planen. Siden dette var et nytt perspektiv inn i 
en slik handlingsplan, som krever tiltak og oppfølging både sentralt og ute på 
enhetene, ble målsettingen satt på et mer overordnet nivå for handlingsplanperioden 
2018-2020. Hovedfokus for mangfoldsarbeidet ved UiO skal i perioden være «(…)en 
økt bevissthet på mangfold og et økt kunnskapsgrunnlag for å identifisere hvilke 
mangfoldsutfordringer UiO har, og gi retning for målrettede tiltak og aktiviteter på 
sikt».  
 
Det ble høsten 2018 gjennomført et mangfoldseminar for dekanene, direktørene og 
fakultetsdirektørene ved UiO. Oppfølgingen av seminaret var deretter oppe til 
diskusjon i dekanmøte 31.oktober. Tilbakemeldingen fra dekanene var at arbeidet 
med mangfold må konkretiseres før enhetene kan tilpasse sine tiltaksplaner og arbeid 
etter målene som settes for UiO.  
 
I handlingsplanen defineres mangfold som følgende: «Mangfold kan referere til en 
rekke faktorer som kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell 
orientering, sosio-økonomisk bakgrunn, alder osv. For UiO er det viktig å 
understreke at det skal være like muligheter til å påvirke og delta for alle – 
uavhengig av tilhørighet eller bakgrunn. Inkludering handler om anerkjennelse, 
respekt og forståelse av forskjellighet for å sikre like muligheter og rettferdig 
behandling, samt dra nytte av de positive effektene av et mangfoldig sammensatt 
universitet». Videre vil oppfølgingen av arbeidet skille mellom internasjonalisering 
igjennom International Staff Mobility Office (ISMO), og som definisjonen over viser 
til «andre former for mangfold» hvor hovedansvaret er knyttet til 
likestillingsrådgiverens arbeidsområde. Begge områder er lagt under Avdeling for 
personalstøtte. 
 
Forum for internasjonalisering, mangfold og integrering (FIMI) ble etablert høsten 
2018. FIMI er et forum med utgangspunkt i administrativt ansatte som jobber med 
mangfolds relaterte arbeidsoppgaver, men er åpent for alle relevante personer som 
jobber med internasjonalisering, mangfold og integrering ved UiO. Dette er et 
samarbeid mellom ISMO og likestillingsrådgiveren ved UiO og avdeling for fagstøttes 
likestillingsrepresentant. Formålet er økt bevissthet og kompetanse om 
internasjonalisering, mangfold og integrering sett fra et administrativt perspektiv ved 
UiO, gjensidig utveksling av erfaring og samarbeid på tvers i organisasjonen. Det vil 
arrangeres to innspillsmøter i året, ett hvert semester.  

Internasjonalisering  
Økt fokus på internasjonalisering er sterkt kommunisert igjennom Strategi 2020. 
Foruten internasjonale samarbeid er større andel internasjonale forskere ved UiO en 
av målsetting. Tabellen under viser antall kvinner og menn i noen utvalgte 
stillingskategorier i 2018.  

 

https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/koordineringsgruppe-likestilling/moter/2018/2018-03/2018-08-22-mangfoldsseminaret.pdf


  

20 
 

 
 
 
 
Tabell 11: Antall utvalgte stillingsgrupper fordelt på kjønn og statsborgerskap i 2018(SAP)  

 
 
Tabellen viser at det blant professorene og førsteamanuensene er flest med norsk 
statsborgerskap. Det er mer jevnt blant forskerne, med en liten overvekt av menn 
med utenlandskstatsborgerskap. Blant postdoktorene er det flest med 
utenlandskstatsborgerskap og andelen går i mennenes favør.  
 
International Staff Mobility Office (ISMO) 
Universitetet i Oslo og strategi 2020 legger betydelig vekt på å styrke UiOs arbeid 
med internasjonal rekruttering, og ISMO ble som et ledd i denne styrkingen etablert 
januar 2018. International Staff Mobility Office er et strategisk verktøy for å gjøre 
UiO i bedre stand til å rekruttere internasjonalt og styrke UiOs posisjon som et 
ledende europeisk forskningsuniversitet. Kontoret er en serviceinstans for den 
enkelte innreisende ansatt og har en spesialisert støttefunksjon for fakulteter, 
institutter og sentre. Oppgavene til ISMO er i all hovedsak knyttet til informasjon, 
veiledning og tilrettelegging for den enkelte medarbeider og lokale enheter med 
oppgaver som er særegne ved rekruttering og mottak av internasjonale 
medarbeidere. Seksjonen har i tidsperioden 4.april – 31.desember 2018 hatt 993 
førstegangshenvendelser, og figuren under viser de ulike temaene seksjonen har fått 
forespørsler om.  
 
Figur 8: Andelen førstegangshenvendelser i perioden 4.april – 31.desember 2018 fordelt på tema 

 
 
Figuren viser at det de fleste henvendelsene ISMO mottok i denne perioden var 
spørsmål knyttet til bosted, skatt og trygd, og visum og arbeid- og oppholdstillatelse.  

Kvinner Menn Kvinner Menn

Forsker 73,8 130,8 17,7 % 31,3 % 95,5 117,6 22,9 % 28,2 %

Førsteamanuensis 53,4 68,2 10,9 % 13,9 % 184,4 184,1 37,6 % 37,6 %

Postdoktor 144,2 181,5 28,8 % 36,6 % 95,2 79,6 19,0 % 15,9 %

Professor 52,0 106,4 6,3 % 13,0 % 216,2 445,8 26,4 % 54,3 %

% Menn av 

totalt årsverk i 

stillingsgruppe

Utenlandsk statsborgerskap Norsk statsborgerskap

Stilling % Kvinner av 

totalt årsverk i 

stillingsgruppe

% Menn av 

totalt årsverk i 

stillingsgruppe

Årsverk Årsverk

% Kvinner av 

totalt årsverk i 

stillingsgruppe

https://www.uio.no/english/about/jobs/ismo/
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Forskerboligkontoret ved ISMO har i tillegg i samme periode hatt 1024 
førstegangshenvendelser. Til sammen har ISMO fått 2017 førstegangshenvendelser i 
perioden 4.april – 31.desember 2018. Henvendelser til ISMO er i all hovedsak fra 
ansatte og gjesteforskere ved UiO. ISMO har prioritert å få opp sine administrative 
tjenester i 2018 og vil også prioritere videreutvikling av disse tjenestene i 2019 - 
2020. Seksjonens tjenester ble gradvis rullet ut i organisasjonen og i desember 2018 
var alle fakulteter koplet på ISMOs nye ordning. Oversikten under viser antall 
førstegangshenvendelser fordelt på fakultet. 
 
Figur 9: Andelen førstegangshenvendelser i perioden 4.april – 31.desember 2018 fordelt på fakultet 

 
 
Figuren viser at det har kommet inn flest henvendelser fra MN, SV, den 
internasjonale sommerskolen og MED. Tallene har sammenheng med både 
enhetenes størrelse og når de ble koblet på den nye ordningen. 
 
ISMO har i 2018 laget en aktivitetsplan som skal tydeliggjøre de ulike fokusområdene 
seksjonen har. For å lykkes med det strategiske fokuset på internasjonal rekruttering 
ved UiO er det svært viktig at seksjonen bidrar til økt fokus på enkelte områder som 
for eksempel integrering og informasjon. Punktene i aktivitetsplanen skal bidra til at 
UiO lykkes enda bedre med mottak av internasjonale ansatte og gjesteforskere. 
Punktene i aktivitetsplanen kommer i tillegg til de administrative tjenestene ISMO 
jobber med, og vil oppdateres årlig. 
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Tabell 12: Aktivitetsplan for International Staff Mobility Office for aktiviteter gjennomført i 2018 

 
 
Aktivitetsplanen viser at ISMO har hatt fokus på informasjonsarbeid gjennom 
videreutvikling av nettsidene, deltatt i prosjekt om forskerboliger og har etablert 
kontakt med viktige relevante aktører ved UiO og utenfor UiO som NAV og UDI. Det 
har også vært gjennomført ulike arrangementer i regi av ISMO.  

Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer 

Et av målene i handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2018-2020 er en 
jevnere kjønnsbalanse og god representasjon av begge kjønn ved alle 
studieprogrammer. Det har over flere år vært en overvekt av totalandelen kvinnelige 
studenter ved UiO, men det er store forskjeller på fagområder og noen fakulteter har 
utfordringer knyttet til skjev kjønnsbalanse på noen av sine studieprogram. Et 
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langsiktig mål er en 40/60 fordeling ved alle studieprogrammer ved UiO. For noen av 
studieprogrammene er situasjonen særlig kritisk med en kjønnsbalanse på om lag 
20/80. Det jobbes både fra sentralt hold og ute på enhetene med å rekruttere 
studenter av begge kjønn. UiO har bedt Kunnskapsdepartementet om endring i 
nasjonalt opptaksregelverk for å innføre kvote for underrepresentert kjønn 
(guttekvote) på profesjonsstudiet i psykologi. Høsten 2018 ble det besluttet at det kan 
tas i bruk kjønnspoeng for mannlige søkere til profesjonsstudiet i psykologi.  

Studenter ved UiO 
I høstsemesteret 2018 var den totale andelen semesterregisterte kvinnelige studenter 
på 61,1%. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2017. Tabellen under viser 
fordelingen i antall studenter totalt fordelt på enhetene, og hvordan kvinneandelen av 
dette er prosentvis. 

Tabell 13: Andel semesterregistrerte studenter fordelt på kjønn i høstsemesteret i 2014-2018 (FS) 

 
 

Tabellen viser at det gjennomgående er flere kvinnelige studenter ved alle fakulteter 
bortsett fra ved MN. Andelen kvinner ved MN øker for øvrig litt. Andelen holder seg 
relativt stabilt ved de fleste fakulteter, men det er verdt å legge merke til at andelen 
kvinner går noe ned ved MED og HF. Det er også en liten økning ved UV. Fra 2014 til 
2018 har andelen kvinnelige studenter økt med 2,3 prosentpoeng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner

Andre* 156 57,0 % 185 61,2 % 195 61,0 % 227 62,6 % 237 59,5 %

HF 6293 60,5 % 6293 59,4 % 6175 60,0 % 6200 60,8 % 6125 59,8 %

JUR 4565 65,3 % 4567 65,5 % 4470 66,3 % 4346 66,5 % 4069 66,6 %

MED 2226 69,7 % 2298 70,6 % 2310 73,0 % 2264 74,1 % 2230 72,7 %

MN 5766 37,2 % 6016 37,4 % 6199 38,5 % 6337 38,5 % 6285 39,3 %

OD 394 78,7 % 411 76,0 % 402 77,0 % 398 78,2 % 143 78,5 %

SV 4929 66,7 % 5042 66,3 % 4822 66,9 % 4784 66,3 % 4720 66,3 %

TF 317 56,1 % 305 54,1 % 319 61,7 % 321 61,1 % 354 61,0 %

UV 3355 73,4 % 3582 72,5 % 3516 72,5 % 3586 73,5 % 3648 74,3 %

Totalt 28001 58,8 % 28699 59,5 % 28408 60,3 % 28463 60,5 % 27811 61,1 %

20182014 2015 2016 2017
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Figur 10: Studenter (høstsemesteret) i 2018 fordelt på kjønn og fakultet (FS) 

 
 
Figuren viser at andelen kvinnelige studenter også i år er høyest ved OD, UV og MED, 
med henholdsvis 78,5 %, 74,3 % og 72,7 %. Sammenlignet med året før har andelen 
kvinner på OD og UV økt, mens den har gått noe ned på MED, jfr. tabellen over. 

Kjønnsbalanse i utvalgte studieprogrammer  
Enkelte studieprogram skiller seg spesielt ut når det gjelder kjønnsubalanse i 
rekrutteringsgrunnlaget, derfor er det ved flere studieprogram satt i gang tiltak for å 
bedre kjønnsbalansen blant studentene. Under følger en oversikt over utviklingen ved 
utvalgte studieprogram.  

 
Tabell 14: Andel semesterregistrerte studenter ved utvalgte studieprogram ved UV fra 2012-2018 

 
 

Tabellen over viser kjønnsfordeling ved utvalgte studieprogrammer ved UV i 
perioden 2012-2018. Det er gjennomgående flere kvinner enn menn ved disse 

Årstall Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann

2012 57,6 % 42,4 % 61,0 % 39,0 % 44,4 % 55,6 % 64,7 % 35,3 % 86,9 % 13,1 % 90,4 % 9,6 %

2013 56,5 % 43,5 % 65,8 % 34,2 % 40,0 % 60,0 % 61,7 % 38,3 % 84,6 % 15,4 % 90,7 % 9,3 %

2014 62,5 % 37,5 % 65,1 % 34,9 % 40,0 % 60,0 % 63,5 % 36,5 % 79,2 % 20,8 % 90,2 % 9,8 %

2015 65,2 % 34,8 % 60,9 % 39,1 % 64,0 % 36,0 % 64,1 % 35,9 % 75,7 % 24,3 % 91,4 % 8,6 %

2016 54,0 % 46,0 % 61,1 % 38,9 % 60,0 % 40,0 % 63,2 % 36,8 % 76,2 % 23,8 % 92,5 % 7,5 %

2017 54,8 % 45,2 % 61,7 % 38,3 % 61,7 % 38,3 % 64,0 % 36,0 % 79,6 % 20,4 % 92,2 % 7,8 %

2018 63,6 % 36,4 % 61,0 % 39,0 % 61,0 % 39,0 % 65,2 % 34,8 % 78,0 % 22,0 % 92,3 % 7,7 %

Praktisk-pedagogisk 

utdanning, ettårig 

studium

Praktisk-pedagogisk 

utdanning, deltid

Praktisk-pedagogisk 

utdanning Teach First 

Norway

SpesialpedagogikkLektorprogrammet Pedagogikk
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programmene. Pedagogikk og spesialpedagogikk merker seg ut med særlig lave 
andeler mannlige studenter. Pedagogikk har klart å øke andelen menn ganske 
betydelig i perioden, mens spesialpedagogikk har en liten nedgang i andelen menn.  
 
UV-fakultetet har over flere år hatt et tilbud om deltakelse i et mentorprogram for 
mannlige førsteårsstudenter ved bachelorprogrammene i pedagogikk og 
spesialpedagogikk. Mentorene er mer erfarne studenter ved de samme 
studieprogrammene og tilbyr kurs i studieteknikk, veiledning, samt sosiale 
aktiviteter. 22 studenter fikk plass på mentorprogrammet som fikk gode 
evalueringer, til tross for noe frafall. Det er ikke besluttet om ordningen skal 
videreføres. Fakultetet har også en skolebesøksordning for å gjøre fagområdene 
pedagogikk og spesialpedagogikk mer kjent for elever i videregående skole, særlig 
mannlige elever og minoritetselever, og ringer mannlige førsteprioritetssøkere ved 
bachelorprogrammene for å sikre at disse har god informasjon om studiene, og 
gjennom dette øke sannsynligheten for at de skal ta imot studieplassen. 
 
Tabell 15: Semesterregistrerte studenter fordelt på kjønn ved odontologi og profesjonsstudiet i 
psykologi 2003-2018 (FS) 

 
 
Tabellen viser kjønnsbalansen ved de to studieprogrammene i prosent. Ved disse to 
fakultetene ser vi en særlig skjev fordeling mellom kjønnene, og ved OD har det fra 
2003 og frem til i dag vært en klar økning i kjønnsforskjellene. De siste årene har 
andelen menn ved OD ligget i underkant av 25 prosent. På psykologstudiet har 
andelen menn og kvinner variert mer fra år til år, og i perioden fra 2003 og frem til i 
dag har andelen menn beveget seg fra 25 prosent til så vidt over 20 prosent. 
Kjønnsbalansen ved begge studieprogram har vært nøye overvåket, og i 2018 ble det 
besluttet at det skal innføres kjønnspoeng for mannlige søkere til profesjonsstudiet i 
psykologi. SV-fakultetet rapporter om at dette er en problematikk det er særlig fokus 
på. OD rapporterer om at fakultetet jobber med å profilere studiet som attraktivt for 
mannlige søkere, særlig på master. Også ved det medisinske fakultet er det igangsatt 
arbeid på systemnivå for å blant annet bidra til økt kjønnsbalanse blant studenter. 
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Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på alternative opptakskriterier 
på profesjonsstudiet i medisin. 
Tabell 16: Andel semesterregistrerte studenter fordelt på kjønn ved utvalgte studieprogram ved 
Informatikk i perioden 2012-2018 (FS) 

 

 
Tabellen viser andelen kvinner og menn ved utvalgte studieprogram ved informatikk 
i perioden 2010-2017. De største kjønnsforskjellen i 2018 er å finne ved 
Programmering og nettverk (15,3% kvinner) og Elektronikk, informatikk og teknologi 
(17,5 % kvinner). Sistnevnte er et av flere nye studieprogrammer etter omleggingen 
av studieporteføljen ved MN. Den positive trenden ved Design, bruk, interaksjon er 
stabil. Rekruttering av jenter til realfag har stått høyt på agendaen både lokalt ved 
MN-fakultetet og sentralt ved UiO. Det er nærliggende å anta at økt bevissthet rundt 
dette, ulike rekrutteringstiltak som jentedag, egne nettressurser, jenterom og IT-
camp har bidratt til økning av kvinnelige søkere.  
 
Rekruttering av studenter 
UiO er i kontakt med søkere gjennom en rekke kanaler, som skolebesøk og messer, 
Åpen dag ved UiO, MiFAs rekrutteringskurs, samt gjennom reklamekampanje og 
sosiale medier. Gjennom denne kontakten tilstrebes en bevisst holdning til 
representasjon hva angår kjønn og mangfold, og det jobbes aktivt for å utfordre 
stereotypier, inspirere til utradisjonelle valg og avkrefte myter. Kjønnsbalansen på 
følgere av UiO i sosiale medier varierer fra kanal til kanal. Menn utgjør flertallet av de 
som spiller av innhold på UiOs YouTube-kanal, mens kvinner utgjør den største 
gruppen av følgere på Instagram. På Facebook er det mer likt fordelt. Denne 
fordelingen gjenspeiler medievanene i befolkningen for øvrig, og sier derfor noe om 
hvor vi kan forvente å nå mannlige og kvinnelige søkere. 
 
Tabellen under viser oversikt over førsteprioritetssøkere til UiO i 2010, 2017 og 2018. 
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Tabell 17: Førsteprioritetssøkere til UiO i 2010, 2017 og 2018 

 
 
Det har over flere år vært en jevn økning i antall søkere som har UiO som 
førsteprioritet. Fra 2017 til 2018 registrerte UiO en økning på 578 søkere som utgjør 
ca. 3 prosent. Andelen mannlige søkere øker fra 32,1% i 2017 til 34% i 2018. Av disse 
ser vi en liten økning på odontologi, medisin, og ved humanistiske fag, og en kraftig 
økning på teologi. Den positive veksten i andel kvinnelige søkere til realfag som vi har 
sett de siste årene, har dessverre avtatt noe. Andelen søkere har gått ned fra 35% i 
2017 til 34% i 2018. Men som vist over har enkelte studieprogrammer ved MN hatt 
en positiv utvikling. 

Hvordan jobber fakultetene med likestilling og mangfold? 

Årlig avsetter universitetsstyret 6,5 millioner kroner til arbeid med oppfølgingen av 
handlingsplanen om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. I 2018 ble 4 millioner 
av disse tildelt direkte ut til fakultetene, museene og sentrene under 
universitetsstyret etter størrelse på enhet. Midlene øremerkes til arbeid med 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold tilpasset de lokale utfordringene og 
problemstillingene. Noen fakulteter har igjen midler på 2018 budsjettet, men oppgir 
gode grunner for at pengene overføres til neste års arbeid. Flere fakulteter har satt av 
midler i tillegg til det som blir tildelt fra styret.  
 
Det er totalt rapportert om 44 tiltak, hvor av flere er gjennomført med støtte fra 
likestillingsmidlene som er tildelt enhetene. Tiltakene er knyttet til hovedmålene i 
handlingsplanen. Av disse er 2 tiltak knyttet til hovedmålet om økt innsats for å 
forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering.33 tiltak er knyttet 
til hovedmålet om at kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige 
lederstillinger skal øke. Det er 3 tiltak som retter seg mot å styrke arbeidet med 
mangfold ved UiO, og det er 4 tiltak for å bedre kjønnsbalansen i alle 
studieprogrammer. 2 tiltak støtter opp om andre likestillingsmål som blant annet 

STUDIUM Total K M Total K M Total K M

ERNÆRING 171 90 % 10 % 132 87 % 13 % 125 86 % 14 %

FARMASI 107 67 % 33 % 195 71 % 29 % 191 69 % 31 %

HELSEFAG 82 62 % 38 % 154 67 % 33 % 173 66 % 34 %

HUMAN Historisk-filosofiske 

fag 3675 59 % 41 % 3989 61 % 39 % 3924 58 % 42 %

INTMASTER Integrerte 4. og 5-

årige masterprogram i 

lærerutdanning 435 63 % 37 % 681 59 % 41 % 659 60 % 40 %

JUS 3070 63 % 37 % 3187 66 % 34 % 3214 67 % 33 %

MEDISIN 1212 66 % 34 % 1273 70 % 30 % 1312 67 % 33 %

Odontologi 254 74 % 26 % 245 71 % 29 % 268 69 % 31 %

PSYKOLOGI Psykologi 2303 74 % 26 % 2271 72 % 28 % 2568 73 % 27 %

REALFAG Matematisk-

naturvitenskapelige fag 1395 32 % 68 % 2899 35 % 65 % 2720 34 % 66 %

SAMVIT Samfunnsvitenskap 2491 59 % 41 % 2535 60 % 40 % 2872 58 % 42 %

TANNPL Tannpleier 115 93 % 7 % 125 90 % 10 % 154 88 % 12 %

TEOLOGI Teologi 103 52 % 48 % 73 67 % 33 % 99 57 % 43 %

UVFAG Pedagogiske fag 617 79 % 21 % 675 74 % 26 % 733 75 % 25 %

Totalt 16030 66,60 % 33,40 % 18434 67,90 % 32,10 % 19012 66 % 34 %

2010 2017 2018
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handler om målrettet arbeid for enhetens tiltaksplan som med andre ord omfatter 
alle hovedmålene på en gang, og at medarbeidersamtalen brukes aktivt for å jobbe 
med flere av handlingsplanens hovedmål.   
 
Likestillingsrapporteringen er en tilstandsrapportering som beskriver hvordan den 
faktiske likestillingssituasjonen er i virksomheten. Foruten statistikk er det viktig å 
redegjøre for hvordan aktivitetsplikten overholdes. I tillegg til UiOs overordnede 
handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold har alle fakultetene egne 
tiltaksplaner jfr. handlingsplanen, som angir de utfordringene det enkelte fakultet 
står ovenfor og hvilke tiltak de dermed vektlegger.  
 
Det er totalt 12 enheter, 8 fakulteter, 2 museer og 2 enheter under Universitetsstyret 
som har rapportert på likestilling og mangfold i 2018. Under følger en oversikt over 
enhetenes rapportering. 

Likestillingsarbeid 

Hvilke likestillingsutfordringer har hatt særlig fokus på deres enhet i 2017? 
Antall svar Svaralternativer 
8 Rekruttering av det underrepresenterte kjønn i vitenskapelige 

stillinger 
7 Kjønnsbalanse blant studenter 
3 Kjønnsbalanse i administrasjonen 
8 Lederes ansvar for likestilling 
2 Tilrettelegging ved graviditet og omsorgsoppgaver 
2 Kjønnsdiskriminering 
6 Mangfold 

2 Andre 
*På dette spørsmålet var det mulig å krysse av for på flere av svaralternativene. 
 

Enhetenes rapportering på spørsmålet om hvilke likestillingsutfordringer de har hatt 
særlig fokus på i 2018 viser at enhetene retter oppmerksomheten mot de viktigste 
utfordringene ved UiO. De fleste enhetene har hatt fokus på rekruttering av det 
underrepresenterte kjønn i vitenskapelige stillinger, og leders ansvar for likestilling. 
Kjønnsbalanse blant studentene er også høyt prioritert av enhetene. Når det gjelder 
andre utfordringer er det for en enhet spesifisert som lønnsutvikling, det vil si et 
fokus på likelønn, mens for en annen enhet er dette arbeid knyttet til utvikling av 
tiltaksplan og NFR-søknad om Balanse midler. 

 

Hvordan fremmer enheten et tydelig lederansvar for likestilling? 
Antall svar Svaralternativer 
6 Via kompetansetiltak 
10 Via strategidokumenter 
8 Ved at det er tema på ledermøter 
2 Annet 
*På dette spørsmålet var det mulig å krysse av for på flere av svaralternativene. 

 
Det er hovedsakelig via strategidokumenter lederansvaret for likestilling 
tydeliggjøres. Likestilling er også for mange enheter tema på ledermøter og flere har 
kompetansetiltak. Det er likevel et forbedringspotensial når det gjelder 
ledelsesoppmerksomhet på området og utøvelse av ledelsesansvaret for likestilling, 
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slik at dette vil det være fokus på også i framtiden. En enhet har likestilling som 
integrert del av lederutviklingsprogrammet ved fakultetet, samt at det gjennomføres 
veilederseminar med fokus på likestilling for alle ph.d-veiledere. Et annet fakultet har 
kjønnsbalanse i ledelsesstrukturen og i faglige lederstillinger som et av hovedmålene i 
sin lokale tiltaksplan. 
 
Benytter enheten søkerkomitè ved rekruttering av vitenskapelig personale? 
En søkerkomitè kan settes ned i forbindelse med rekrutteringsprosessen for å 
identifisere aktuelle kandidater og sikre et kjønnsbalansert søkergrunnlag. Bruk av 
søkerkomitè er et viktig likestillingstiltak. Enhetene fikk spørsmål om hva som er 
vanlig praksis hos dem. 
 
Fire enheter svarer at det benyttes søkerkomite i rekrutteringsprosesser av 
vitenskapelig personale, mens fem enheter svarer at søkerkomite ikke benyttes eller 
at dette ikke var aktuelt i 2018 fordi det ikke har vært lyst ut faste vitenskapelige 
stillinger dette året. Ved et fakultet fungerer instituttledermøte i praksis som 
søkerkomite i forbindelse med den årlige behandlingen av fakultetets stillingsplan. Et 
annet fakultet bruker sorteringskomite ved utlysning av førsteamanuensis stillinger 
(lyser ikke ut i professor), og denne komiteen har også ansvar for kjønnsbalanse i 
søkermassen. Mens to fakulteter viser til at de selv eller ved noen institutter jobber 
aktivt i forkant av utlysningene for å sikre at det er kvinner i søkergrunnlaget for 
stillingene som lyses ut.   
 
I hvor stor grad praktiseres moderat kjønnskvotering til fordel for det 
underrepresenterte kjønn ved ansettelse i faste vitenskapelige stillinger? 
Antall svar Svaralternativer 
0 I stor grad 
10 I liten grad 
2 Vet ikke 
 
Ved UiO praktiseres det i liten grad moderat kjønnskvotering ved tilsetting, hvor det 
har vært to tilsvarende like gode kandidater til en stilling.  
 
Tiltak 
Rapporteringen på enhetenes tiltak i 2018 vil her kun formidles på et mer overordnet 
nivå uten å gå i detalj på alle tiltakene enhetene har rapportert inn. 
 
Rapportering fra fakultetene viser at arbeid med rekruttering av det 
underrepresenterte kjønn i vitenskapelige stillinger har vært særlig i fokus for de 
fleste av enhetene. Dette igjennom tilsetting av kvinner i professor II-stillinger, 
forskernettverk for støtte og CV-bygging, tilbud om vitenskapeligassistent eller annen 
bistand i forbindelse med opprykk og kompetansehevende og karrierestøttende kurs 
og seminarer, for å nevne noe. Videre har fokus på leders ansvar for likestilling også 
vært høyt prioritert for de fleste enhetene, noe som er også omtalt over.  
 
De fleste fakultetene har fokus på å bedre kjønnsbalansen ved sine 
studieprogrammer, og på søkermassen til studieprogrammene. Tiltak som kan 
nevnes er skolebesøk, jentecamp, moderat kvotering av underrepresentert kjønn ved 
karakterlikhet på et masterprogram, mentorprogram for mannlige førsteårsstudenter 
på to bestemt bachelorprogram, rekruttering av menn til enkelte studieprogram og 
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oppringning av mannlige førsteprioritetssøkere for å bidra til at søkerne har god 
informasjon om studiene før de velger om de skal ta imot studieplassen.  
 
Flere enheter har hatt fokus på mangfold i 2018. Det er for eksempel tilbudt 
veiledning i akademiskskriving for minoritetsspråklige ved et fakultet, 
heldagsseminar om mangfold innenfor et fagfelt, hvor kritiske perspektiver på 
pensum og fagligfornying ble diskutert. Et fakultet har jevnlige møter mellom 
ledelsen og organisasjon for minoritetsstudenter, og flere melder at man igjennom 
skolebesøksordningen har hatt særlig fokus på å nå minoritetselever. Et annet 
fakultet er særlig bevisst på mangfoldet blant ansatte og studenter i forbindelse med 
studentaktiviteter.  
 
Enhetene har også rapportert inn annen relevant informasjon eller arbeid med 
likestilling og mangfold. MN har rapportert om at stillingen som koordinator for 
FRONT-prosjektet er gjort om til en fast rådgiverstilling for likestilling og mangfold. 
STK har igjennom sitt seminarprogram hatt fokus på flere av hovedmålene i 
handlingsplanen, der i blant er det gjennomført en seminarrekke kalt «skeiv 
seminarrekker» med fokus på LHBTQ kunnskap og tematikk. Studentutvalget ved TF 
var sammen med Studentparlamentet og Realfagsbiblioteket initiativtakere og 
medarrangør av arrangement om trakassering på UiO 27. februar 2018, hvor blant 
annet rektor Svein Stølen og Ragnhild Hennum leder av UiOs ressursgruppe for 
arbeid med å forebygge seksuell trakassering deltok. Ved JUS er det laget etiske 
retningslinjer for studenter og studentorganisasjoner ved de juridiske fakultetene i 
Norge. KHM og NHM samarbeider om lederseminarer og har med jevne mellomrom 
likestilling og mangfoldstema på agendaen. For seminaret i 2018 ble UiOs 
handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold presentert, samt at temaet 
seksuell trakassering ble særlig omtalt. Ved MED er flere av de tidligere 
likestillingstiltakene nå integrert i Postdoktorprogrammet ved fakultetet. JUS har 
meldt inn ønske om revisjon av styrings- og administrasjonsreglementet ved UiO for 
å sikre kjønnsbalanse i dekanatet og ivareta kjønnsperspektivet i tilsettingsprosesser. 
JUS jobber også selv med kjønnsperspektiver i jusstudiet som viktig 
likestillingstiltak.  
 
Nedsatt funksjonsevne  
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger arbeidsgiver å jobbe aktivt, 
målrettet og planmessig mot diskriminering og for likestilling. Enhetene ble derfor 
spurt om å rapporter på om de har hatt mål, strategier og tiltak for tilrettelegging for 
ansatte med nedsatt funksjonsevne. 8 enheter har hatt mål, strategier og tiltak for 
tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne i 2018. Enhetene melder om at 
de følger ordinært regelverk og at de håndterer enkelt saker fortløpende. Et fakultet 
vurderer om arbeidet med nedsatt funksjonsevne skal inkluderes i den lokale 
tiltaksplanen ved neste revidering av deres planen.  
 
På hvilke områder har enheten gjennomført tiltak i 2018?  
Antall svar Svaralternativer 
3 Fleksibel arbeidstid 
5 Tilrettelegging av arbeidsoppgaver 
5 Teknisk tilrettelegging 
3 Annet 
*På dette spørsmålet var det mulig å krysse av for på flere av svaralternativene. 

https://www.mn.uio.no/om/likestilling/likestilling-for-ansatte/
https://www.tf.uio.no/livet-rundt-studiene/arrangementer/seksuell-trakassering-ved-universitet-i-oslo.html
https://www.jus.uio.no/om/hms/etiske-retningslinjer/
https://www.jus.uio.no/om/hms/etiske-retningslinjer/
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3 enheter benytter fleksibel arbeidstid som en måte å tilrettelegge for ansatte med 
nedsatt funksjonsevne. Det er 5 enheter som har gjennomført tilrettelegging av 
arbeidsoppgaver, mens 5 har iverksatt teknisk tilrettelegging i 2018. Av annen 
tilrettelegging handler det om kontortilpasning og at nedsatt funksjonsevne i større 
grad vil løftes fram igjennom mangfoldsarbeidet ved enheten.  
 
Har dere vurdert å gi noen med nedsatt funksjonsevne mulighet til utprøving av sin 
arbeidsevne ved din enhet? 
6 av 12 enheter har i 2018 vurdert muligheten for å gi en person med nedsatt 
funksjonsevne utprøving av sin arbeidsevne ved enheten. På spørsmålet om Hvordan 
kom utprøvingen i gang har 5 av enhetene etablert utprøving i samarbeid med NAV, 
mens for 1 enhet var direkte henvendelse fra ansatt bakgrunnen for at utprøvingen 
kom i gang.   
 
Enhetene ble videre spurt om Hva vil dere trenge for å vurdere å gi noen med 
nedsatt funksjonsevne mulighet til utprøving av sin arbeidsevne ved din enhet? Det 
som ble trukket fram her var behov for mer kunnskap og informasjon, utfordringer 
med kontorkapasitet, samt at det ikke har vært konkrete henvendelser for dette i 
2018. En enhet melder om at de har hatt god støtte fra Bedriftshelsetjenesten der de 
har hatt behov for det.   

Diskriminering 
Med diskriminering menes negativ, ulovlig eller usaklig forskjellsbehandling. 
Diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste 
bestemmelsene finnes i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. 
Det er ingen enheter ved UiO som har mottatt klager, varsling eller andre 
henvendelser som gjelder diskriminering av ansatte i 2018. 

Trakassering  
Trakassering er en særlig form for diskriminering. Jfr. handlingsplanens aktiviteter 
under forebygging av trakassering ble enhetene derfor spurt om de har mottatt 
klager, påstand, varsling eller andre henvendelser vedrørende seksuell trakassering 
eller trakassering i perioden 2013 -2018. 2 enheter har mottatt klager, påstand, 
varsling eller andre henvendelser vedrørende seksuell trakassering. Det er totalt 3 
saker til sammen. 5 enheter har mottatt klager, påstand, varsling eller andre 
henvendelser vedrørende trakassering i denne perioden. Det er til sammen 16 saker. 
7 enheter har ikke mottatt klager, påstand, varsling eller andre henvendelser 
vedrørende seksuell trakassering eller trakassering i perioden 2013 -2018.  
 
Avdeling for personalstøtte har i 2018 håndtert og bistått totalt med 8 varslinger, 
hvorav 3 av sakene er meldt inn som seksuell trakassering. I ingen av sakene har det 
blitt konkludert med at det har forekommet trakassering. 
 
Si fra- systemet for studenter ble etablert ved UiO i september 2013. Formålet var å 
gjøre det enklere for studenter å melde fra om forhold vedrørende læringsmiljøet som 
ikke fanges opp i evalueringer av emner og studieprogram. Systemet skal sikre et 
forsvarlig læringsmiljø med god saksflyt, oppfølging og rapportering av innkomne 
saker. Rent konkret er systemet bygget opp med tre digitale innmeldingslinjer: rød 
linje for varsling, gul linje for klage og grønn linje for positive tilbakemeldinger. 

https://www.uio.no/studier/kontakt/si-fra/
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UiO har årlig en informasjonskampanje om Si fra-systemet hvor studentene får 
informasjon og bli oppfordret til å melde ifra. Systemet er mer enn kun en 
varslingskanal, da studentene kan si fra om både ris og ros ved læringsmiljøet. I 
promoteringen er derfor si fra/si fra-system benyttet framfor begreper som varsling 
eller varslingssystem.   
 
Figuren under sammenligner behandlede saker i de tre linjene ved UiO i 2016, 2017 
og 2018.  
 
Figur 11: Antall saker i studentenes Si fra system behandlet som varsel, klage eller ros 2016, 2017, 2018 

 
Tabellen viser at det i 2018 ble behandlet 27 røde varslingssaker fra studenter ved 
UiO. Dette er en liten nedgang sammenlignet med året før. Det er til sammen 174 
saker i gul linje for klager på læringsmiljøet, noe som er en økning fra tidligere år.  
 
Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 
60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen gir nyttig informasjon om studiekvalitet 
ved norske høyskoler og universiteter. I undersøkelsen som ble sendt ut høsten 2018 
ble det lagt til spørsmål om trakassering. Under viser svarfordelingen blant 
studentene på landsnivå og ved UiO på spørsmål om trakassering og 
varslingssystemer. 
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Figur 12: Studentenes svarfordeling på spørsmål om trakassering og varslingssystemer på landsnivå 

 
 
 

Flertallet av de som har svart på undersøkelsen har ikke fått informasjon fra sitt 
studiested om varslingssystemet. Riktignok er det nesten like mange som ikke husker 
eller vet om de har fått denne informasjonen. Når det gjelder om studentene vet hvor 
man finner informasjon om varslingssystemet er det også flest som ikke vet hvor man 
finner det. Det samme gjelder for hvor man skal henvende seg i tilfeller av 
trakassering. 
 
Tabellen under viser svarfordelingen på de samme spørsmålene som over, fordelt på 
UiO-nivå.  
 
Tabell 18: Studentenes svarfordeling på spørsmål om trakassering og varslingssystemer ved UiO 

 
Tabellen viser at 44,9% av studentene ved UiO har fått informasjon om 
varslingssystemet ved UiO, og 36,4% vet hvor de kan finne informasjon om 
varslingssystemet. 43,6% vet ikke hvor de skal henvende seg i tilfeller av trakassering. 
Det er for alle tre spørsmålene en ganske stor svarprosent for alternativet vet ikke. 
Dette kan ha en sammenheng med det som over er omtalt i forbindelse med 
promotering av UiOs si fra-system hvor begrepene varsling eller varslingssystem ikke 
er benyttet eksplisitt.  

Tiltak i regi av UiO sentralt 

De konkrete tiltakene i regi av UiO sentralt fordeler seg i hovedsak på tiltak for 
kvinnelige førsteamanuenser og kvinnelige postdoktorer. Arbeidet følges også opp av 
koordineringsgruppen for likestilling og igjennom avdeling for personalstøtte.  



  

34 
 

Tiltak for kvinnelige førsteamanuenser 
I handlingsplanens hovedmål om å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger 
konkretiseres arbeidet gjennom å fokusere på karrieretiltak i forbindelse med 
opprykk. Kvalifiseringsstipend er ett av tiltakene som er prioritert. 

Kvalifiseringsstipend 
Hvert stipend er på 100 000 kr. Formål med stipendet er å bidra til at kvinnelige 
førsteamanuenser raskere kvalifiserer seg til opprykk til professor igjennom frikjøp 
av tid til å fokusere på hva som gjenstår for opprykk. Forskning viser at 
sammenhengende forskningstid kan være utfordrende å få til, derfor er dette tiltaket 
prioritert ved UiO. 
 
Det var totalt 32 søkere til stipendet i 2018. Av disse fikk 9 tildelt støtte.  

Tiltak for kvinnelige postdoktorer 
Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling, men hvor det ikke lenger er tilknyttet 
en formell veileder. Dette er en fase av karrieren hvor det kan være fordelaktig å ha 
en støttespiller som kan bistå med å tydeliggjøre karriereveien. Det er på postdoktor 
nivået at andelen menn går forbi andelen kvinner, derfor er mentorprogram for 
kvinner i postdoktorer et prioritet tiltak ved UiO. 

Mentorprogram  
Mentorprogrammet ved UiO tilbys kvinnelige postdoktorer i mer enn 50%-stilling. 
Det består av like mange mentees (postdoktorer) som mentorer, hovedsakelig 
professorer. Formålet med programmet er blant annet å medvirke til faglig og 
personlig utvikling for både mentee, mentor og organisasjonen som sådan.  
 
Mentorprogrammet har de siste årene startet opp på høsten og avsluttet før 
sommeren året etter. Alle samlingene er på engelsk, slik at også nyankomne 
postdoktorer har mulighet til å søke på programmet.  
 
Høsten 2018 var det 24 mentor og mentee-par som startet på programmet.  

Andre aktiviteter 
Likestillingsrådgiveren er tilknyttet Avdeling for personalstøtte og avdelingens HR-
utviklings gruppe, og bidrar til at likestilling og kjønnsbalanse integreres i arbeidet 
ved avdelingen.  

Koordineringsgruppen for likestilling 
UiO har oppnevnt en egen Koordineringsgruppe for likestilling med representanter 
fra ledelsen ved fakultetene og museene, kjønnsforskningsmiljøet, studentene og 
forskningsadministrativ avdeling. Gruppen er ledet av rektor.  
 
Det ble gjennomført 3 møter i vårsemesteret og 2 ordinær møter i høstsemesteret. I 
tillegg deltok gruppen på Mangfoldsseminaret som ble avhold på høsten 2018. 
Gruppen tok også del i utformingen av programmet.  
 
Det ble på våren gjennomført en evaluering av dagens ordning med enhetens tildeling 
av likestillingsmidler. Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe (des) for å lage forslag til 
opplæring og veiledning for bedømmelseskomiteer om bias, jfr. handlingsplanen. 
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Koordineringsgruppen har fulgt arbeidet med seksuell trakassering tett igjennom 
hele året.  
 
8.mars seminar 
Den internasjonale kvinnedagen markeres årlig med et seminar. Seminaret 
gjennomføres som et samarbeid mellom Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og 
likestillingsrådgiveren ved UiO. Om lag 100 mennesker deltok på seminaret #Metoo 
– veien videre? Ulike perspektiver på seksuell trakassering, hvor også rektor deltok i 
paneldebatten. 
 
UiO på Oslo Pride 
UiO deltar hvert år på Oslo Pride ved å gå i paraden og bidra med arrangementeter. 
Om lag 600 mennesker gikk i paraden fra UiO og Oslomet under parolen «Fryktløs 
kjærlighet» 
 
UiO deltok også med et faglig arrangement sammen med Oslomet i Pride House. I 
seminaret «Kjønn i film og populærmusikk» snakket UiO-forsker Kai Arne Hansen 
og OsloMet-forsker Jan Storø om deres forskningen på framstilling av kjønn i 
populærmusikk og film. Eirik Aimar Engebretsen fra FRI ledet diskusjonen mellom 
forskerne og spørsmål fra salen.  
 
KHM har årlig en egen utstilling som åpnes i forbindelse med Pride. Utstillingen 
Kjær leik/Secret Love viste kunst om skeiv kjærlighet i Kina og Norden. Viserektor 
Åse Gornitzka ønsket velkommen til utstillingen som ble åpnet av ordfører Marianne 
Borgen. Alle ansatte fikk tilbud om egen omvisning i pride uken med kuratorene for 
utstillingen Vibeke Hermanrud og Henriette Stensdal ved Kunstplass. NHM hadde to 
arrangementer om Skeive dyr, et arrangement på museet og et på Pride House. 
Bibliotekene ved UiO hadde også i år en utstilling av skeiv litteratur i Pride-uken. 

Gjennomsnittslønn i ulike stillingskategorier  

I denne delen vil det bli gjort rede for kvinner og menns gjennomsnittslønn innen 
ulike stillingskategorier ved UiO og på enhetene. Det er gjort et utvalg for å se på 
likelønn ved UiO i 2018 etter følgende kriterier: 

 Lønnsforskjeller lavere enn 10.000 NOK er ikke inkludert 

 Stillingskode (SKO) med mindre enn 10 ansatte eller færre er ikke inkludert 

 Samtlige ingeniørkoder er inkludert ettersom det er lønnsforskjeller mellom 
kjønn innen alle ingeniørkodene 

 
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved UiO 
Under følger tre tabeller som viser stillingskode, antall ansatte og gjennomsnittlig 
årslønn.  
 

https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2018/metoo-%E2%80%93-veien-videre-.html
https://www.khm.uio.no/besok-oss/historisk-museum/utstillinger/skiftende/2018/kjer-leik/
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Tabell 19: Antall ansatte og gjennomsnittlig årslønn for stillingskode 1020, 1077, 1085, 1087 og 1088

 
 
Tabellen viser at kvinner har en lavere gjennomsnittslønn i alle de overnevnte 
stillingskategoriene.  
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Tabell 20: Antall ansatte og gjennomsnittlig årslønn for stillingskode 1113, 1181, 1183, 1364 og 1475

 
 
Tabellen viser at kvinner har en lavere gjennomsnittslønn i alle de overnevnte 
stillingskategoriene. 
 
Tabell 21: Antall ansatte og gjennomsnittlig årslønn for stillingskode 1059,1065,1200,1404 og 1515
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Tabellen viser at kvinner har en høyere gjennomsnittslønn i alle de overnevnte 
stillingskategoriene, bortsett fra når det kommer til stillingskoden underdirektør, 
hvor menn har en høyere gjennomsnittslønn.  
 
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fordelt på enhetene 
Tabellene under viser lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fordelt på enhetene 
ved UiO.  
 
Tabell 22: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved det humanistiske fakultet 

Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 
årslønn 

1011 
Førsteamanuensis 

125 619.272 

Kvinne 62 612.165 
Mann 63 626.267 
1013 Professor 155 790.768 
Kvinne 58 797.808 
Mann 97 786.549 
1087 Overingeniør 10 538.680 
Kvinne 2 525.100 
Mann 5 542.075 
1109 Forsker 21 591.157 
Kvinne 9 617.989 
Mann 12 571.033 
1198 Førstelektor 32 584.947 
Kvinne 18 567.867 
Mann 14 606.907 
8013 Professor II 23 733.126 
Kvinne 10 739.960 
Mann 13 727.869 
1434 Rådgiver 38 593.796 
Kvinne 25 590.357 
Mann 13 600.411 
1407 Avdelingsleder 10 615.557 
Kvinne 8 621.471 
Mann 2 591.900 
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Tabell 23: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved det juridiske fakultet 

Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 
årslønn 

1013 Professor 71 988.805 
Kvinne 23 1.001.861 
Mann 48 982.549 
1363 Seniorkonsulent 20 538.106 
Kvinne 16 534.521 
Mann 4 552.450 
1434 Rådgiver 22 572.859 
Kvinne 15 576.500 
Mann 7 565.058 
 
Tabell 24: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved Kulturhistorisk museum 
Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 

årslønn 
1434 Rådgiver 38 524.355 
Kvinne 25 520.572 
Mann 13 531.631 
1363 Seniorkonsulent 11 509.309 
Kvinne 6 504.617 
Mann 5 514.940 
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Tabell 25: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved det medisinske fakultet 
Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 

årslønn 
1013 Professor 127 934.451 
Kvinne 45 942.980 
Mann 82 929.770 
1020 Vitenskapelig 
assistent 

18 445.610 

Kvinne 13 433.562 
Mann 5 476.937 
1108 Forsker 50 496.573 
Kvinne 28 486.802 
Mann 22 509.008 
1109 Forsker 155 604.232 
Kvinne 68 594.298 
Mann 87 611.996 
1211 Seksjonssjef 15 775.504 
Kvinne 11 771.951 
Mann 4 785.275 
1352 Postdoktor 139 548.213 
Kvinne 69 554.373 
Mann 70 542.140 
1364 Seniorrådgiver 56 657.794 
Kvinne 39 654.154 
Mann 17 666.145 
8013 Professor II 54 804.895 
Kvinne 18 789.207 
Mann 36 812.739 
1407 Avdelingsleder 11 664.938 
Kvinne 9 656.968 
Mann 2 700.800 
1087 Overingeniør 64 535.970 
Kvinne 35 531.227 
Mann 29 541.694 
1363 Seniorkonsulent 45 514.387 
Kvinne 39 515.750 
Mann 6 505.529 
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Tabell 26: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved det matematisk- og naturvitenskapelige 
fakultet 
Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 

årslønn 
1009 
Universitetslektor 

34 590.864 

Kvinne 14 580.926 
Mann 20 597.821 
1011 
Førsteamanuensis 

208 643.816 

Kvinne 67 653.823 
Mann 141 639.060 
1054 Kontorsjef 14 713.110 
Kvinne 11 708.324 
Mann 3 730.658 
1065 Konsulent 13 408.754 
Kvinne 8 413.038 
Mann 5 401.900 
1108 Forsker 19 483.959 
Kvinne 5 495.000 
Mann 14 480.016 
1181 Senioringeniør 97 607.696 
Kvinne 14 593.338 
Mann 83 610.117 
1198 Førstelektor 22 632.713 
Kvinne 14 642.616 
Mann 8 615.383 
1363 Seniorkonsulent 61 542.850 
Kvinne 46 547.299 
Mann 15 529.207 
1364 Seniorrådgiver 35 669.211 
Kvinne 18 657.851 
Mann 17 681.239 
1407 Avdelingsleder 12 633.737 
Kvinne 6 654.300 
Mann 6 613.174 
8013 Professor II 59 736.693 
Kvinne 4 711.550 
Mann 55 738.522 
1085 
Avdelingsingeniør 

38 488.741 

Kvinne 11 481.149 
Mann 27 491.834 
1183 Forsker 10 735.790 
Kvinne 5 761.840 
Mann 5 709.740 
1475 Instituttleder 10 1.048.890 
Kvinne 3 1.010.833 
Mann 7 1.065.200 
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Tabell 27: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved Naturhistorisk museum 
Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 

årslønn 
1011 
Førsteamanuensis 

11 650.191 

Kvinne 3 670.733 
Mann 8 642.488 
1017 Stipendiat 14 468.997 
Kvinne 12 467.063 
Mann 2 480.600 
1013 Professor 11 813.327 
Kvinne 1 754.900 
Mann 10 819.170 
1085 
Avdelingsingeniør 

10 469.092 

Kvinne 5 474.624 
Mann 5 463.560 
 
Tabell 28: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved det odontologiske fakultet 
Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 

årslønn 
1017 Stipendiat 51 489.506 
Kvinne 37 492.657 
Mann 14 481.180 
1087 Overingeniør 21 540.346 
Kvinne 9 524.071 
Mann 12 552.552 
1085 
Avdelingsingeniør 

11 465.945 

Kvinne 6 460.917 
Mann 5 471.980 
1181 Senioringeniør 12 584.966 
Kvinne 4 562.231 
Mann 8 596.334 
1363 Seniorkonsulent 11 508.809 
Kvinne 10 507.270 
Mann 1 524.200 
1434 Rådgiver 16 582.630 
Kvinne 15 585.178 
Mann 1 544.400 
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Tabell 29: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 

årslønn 
1065 Konsulent 16 407.764 
Kvinne 10 400.703 
Mann 6 419.533 
1087 Overingeniør 14 516.807 
Kvinne 1 480.600 
Mann 13 519.592 
1109 Forsker 25 642.133 
Kvinne 8 623.775 
Mann 17 650.771 
1364 Seniorrådgiver 11 658.188 
Kvinne 5 624.100 
Mann 6 686.595 
8013 Professor II 30 794.850 
Kvinne 12 754.167 
Mann 18 821.972 
 
Tabell 30: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved det teologiske fakultet 
Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 

årslønn 
1013 Professor 16 858.351 
Kvinne 3 833.300 
Mann 13 864.132 
 
Tabell 31: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved Universitetsbiblioteket 
Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 

årslønn 
1077 Hovedbibliotekar 33 571.788 
Kvinne 30 570.257 
Mann 3 587.100 
1200 
Førstebibliotekar 

14 635.660 

Kvinne 10 643.764 
Mann 4 615.400 
1408 Førstekonsulent 13 473.518 
Kvinne 8 468.580 
Mann 5 481.420 
1515 
Spesialbibliotekar 

47 501.357 

Kvinne 35 504.143 
Mann 12 493.233 
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Tabell 32: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Stillingskode Antall ansatte Gjennomsnittlig 

årslønn 
1009 
Universitetslektor 

19 586.718 

Kvinne 16 582.984 
Mann 3 606.633 
1013 Professor 52 831.100 
Kvinne 26 844.842 
Mann 26 817.358 
1087 Overingeniør 10 547.050 
Kvinne 2 529.800 
Mann 8 551.363 
1109 Forsker 11 674.445 
Kvinne 6 653.383 
Mann 5 699.720 
1364 Seniorrådgiver 12 617.325 
Kvinne 7 606.786 
Mann 5 632.080 
1408 Førstekonsulent 27 476.417 
Kvinne 20 479.198 
Mann 7 468.471 
8013 Professor II 14 813.693 
Kvinne 7 850.386 
Mann 7 777.000 

Oppsummerende kommentar 
Oversiktene over viser som nevnt i innledningen at det kun er tatt med stillingskoder 
(SKO) hvor lønnsforskjellene er mer enn 10.000 NOK, samt at stillingskoder med 
mindre enn 10 ansatte eller færre ikke er inkludert. Tabellene over viser at enhetene 
har ulike utfordringer i forhold til likelønn for menn og kvinner innen de forskjellige 
stillingskodene, men det ser ut til at forskjellene utjevner seg når man ser på UiO-
nivå. Kjønnsforskjellen er fremtredende i ingeniørstillinger ved de fleste enheter. 
Menn tjener gjennomgående mer enn kvinner innenfor disse stillingskodene. For 
seniorrådgiverkoden er det også en gjennomgående tendens til at menn har en 
høyere gjennomsnittslønn enn kvinner, dette både lokalt og sentralt. For 
stillingskoden 1013, professor, ser det ut til at kvinner tjener i gjennomsnitt mer enn 
menn ved flere enheter.  

Sykefravær  

UiOs IA-avtale 2015-20183 legger føringer for UiOs arbeid med oppfølging av 
sykefravær. UiO har satt som mål at sykefraværet ikke skal overstige 5,6 %, jfr. denne 
avtalen. Under følger en figur som gir oversikt over det totale sykefraværet i prosent 
fordelt på kjønn ved UiO. Fraværet er videre fordelt på egenmeldt og legemeldt 
fravær i 2018. 

                                                        
3 IA-avtale 2015-2018: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/ia-handlingsplan-2015-
2018.pdf 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/ia-handlingsplan-2015-2018.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/ia-handlingsplan-2015-2018.pdf
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Figur 13: Korttids- og langtidsfraværet ved UiO i 2018, fordelt på kjønn (SAP) 

 
 

I 2018 hadde UiO et totalt sykefravær på 3,41 %. Sykefraværet har gått ned med 0,8 
prosentpoeng sammenliknet med 2017. Kvinner har høyere sykefravær enn menn. 
Henholdsvis 4,7 % for kvinner og 2,05 % for menn. Sykefraværet har imidlertid gått 
ned både for menn og kvinner sammenliknet med 2017. Nedgangen er på 0,8 
prosentpoeng for kvinner og 0,8 prosentpoeng for menn. Det legemeldte 
sykefraværet er høyere enn det egenmeldte, og trekker den totale 
sykefraværsprosenten opp. 

Permisjoner  

Kjønnsdelt statistikk over permisjoner kan være nyttig som indikator for likestilling 
på hjemmebane. For noen permisjoner må det søkes om å få benytte, mens for andre 
permisjoner som hjemme med sykt barn har universitetet IA-avtale. 
 
Tabellen under gir en oversikt over ulike fraværstyper i 2018, og hvordan det fordeler 
seg på kvinner og menn. Tabellen skiller mellom antall tilfeller og andelen dette 
utgjør i dager. Det er kun tall for permisjoner avviklet helt eller delvis i 2018 som er 
tatt med, det vil si at permisjoner som er innvilget i 2018, men som først påbegynnes 
året etter ikke regnes med her. 
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Tabell 33: Antall kvinner og menn fordelt på ulike fraværstyper i 2018 (SAP)  

 
 
Tabellen viser at kvinner i større grad enn menn tar ut permisjon ved UiO i 2018 
(65,5%). Dette er en liten nedgang fra året før på 2,1 prosentpoeng. Ved gradert 
foreldrepermisjon er fordelingen mellom menn og kvinner relativt lik, mens når det 
kommer til omsorgspermisjon uten lønn er kvinneandelen 81,1%. Kvinner tar også i 
større grad ut permisjon ved fødsel/adopsjon med 100% dekningsgrad (68,1%) og for 
80% dekningsgrad (72,0 %). Flere kvinner enn menn tar utdanningspermisjon uten 
lønn i 2018. Menn tar ut forskningstermin i større grad enn kvinner, henholdsvis 
65,4% og 34,6%. Kvinner tar i større grad enn menn ut velferdspermisjon både med 
og uten lønn.  
 
Tabellen under viser fravær på grunn av barns sykdom. Datamaterialet 
baserer seg på egenregistreringer av ansatte ved UiO. Tallene skiller ikke på teknisk-
administrative eller vitenskapelige ansatte. Vi har tidligere erfaringer med at det 
forekommer en viss underrapportering av de vitenskapelig grunnet deres mer 
fleksible arbeidssituasjon. 
 
Tabell 34: Fravær pga barns sykdom fordelt på ansatte ved UiO i 2018 (SAP) 

 
 
Tabellen viser at kvinner i større grad enn menn er hjemme med sykt barn (63,2 %). 
Det har i 2018 gått ned 0,8 prosentpoeng, men tallene er relativt stabile 
sammenlignet med tidligere år. 

Kvinne Mann Kvinne Mann

14 dg fødsel/adop m/lønn 2 112 19 961 114 980 1,8 %

Delvis utdan.perm u/lønn 11 4 941 505 15 1446 73,3 %

Forskningsterm 100% m/lønn 9 17 1411 2028 26 3439 34,6 %

Gradert foreldreperm 100% 42 47 2018 2123 89 4141 47,2 %

Gradert foreldreperm 80% 12 10 532 698 22 1230 54,5 %

Gradert foreldreperm u/lønn 2 28 2 28 0,0 %

Omsorgspermisjon u/lønn 232 54 16369 2778 286 19147 81,1 %

Perm u/lønn tjeneste.org 2 249 2 249 0,0 %

Perm v/fødsel/adopsj 100% 322 151 20673 5322 473 25995 68,1 %

Perm v/fødsel/adopsj u/lønn 2 4 253 116 6 369 33,3 %

Perm v/fødsel/adopsj. 80% 116 45 8326 1670 161 9996 72,0 %

Utd.perm u/lønn 18 4 527 370 22 897 81,8 %

Velferdsp u/lønn >1mnd 10 2 584 118 12 702 83,3 %

Velferdsp u/lønn < 1 mnd 19 9 103 79 28 182 67,9 %

Velferdsperm m/lønn 1615 809 2094,12 1079,94 2424 3174,06 66,6 %

Total 2410 1272 53850,1 18124,9 3682,0 71975,1 65,5 %

Kvinners andel 

av fraværsdager

Antall tilfeller

Permisjonstype

Sum dager Total Antall 

tilfeller

Total Sum 

dager

Sykt barn Antall fraværsdager Kjønnsfordeling i %

Kvinne 2630 63,2

Mann 1533 36,8

Totalt 4163 100,0


