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Oppsummering  
Likestillingsrapporten gir en oversikt over resultatene av og arbeidet med 
Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-20201 ved UiO i 
2019, 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 2019 videreført satsningen på forebyggende arbeid knyttet til trakassering 
og seksuell trakassering igjennom oppfølging av tiltaksplanen som ble ved tatt i 2018. 
Det har vært særlig fokus på opplæring av lederlinja hvor det nå er totalt 332 ledere 
som har vært på kurs.  
 
Andelen kvinner blant faste vitenskapelige har vært økende de siste årene og økte til 
41,1 % i 2019. Når det gjelder andelen kvinner i professor II-stillinger har andelen 
gått noe opp sammenlignet med året før og ligger nå på 29,5 %. I 2019 har andelen 
kvinner i faglige lederstillinger gått opp fra 35,4 % i 2018 til 36, 7 % i 2019. 
Studenttallene er relativt stabile. Kvinneandel blant studentene ved UiO var i 2019 
60,4 %. Det er variasjoner mellom studieprogrammene når det kommer til 
kjønnsfordeling. Figuren under oppsummerer status for kjønnsbalanse ved UiO i 
2019.  

 
Figur 1: Status for kjønnsbalanse ved UiO i 2019 (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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Figuren viser at det ved UiO er en vertikal kjønnssegregering med en overvekt av 
kvinner på lavere nivå, mens det på høyere nivå er færre kvinner. Krysningspunktet i 
grafen er for første gang ved UiO på førsteamanuensisnivå.   
 
Årlig setter Universitetsstyret av 6,5 millioner kroner til arbeid med likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold. 4 millioner kroner blir fordelt på fakultetene for å støtte 
deres likestillingsarbeid tilpasset utfordringene og problemstillingene lokalt. UiO 
sentralt tilbyr mentorprogram for kvinnelige postdoktorer og tiltak rettet mot 
kvinnelige førsteamanuensiser. I tillegg til UiOs deltagelse i Oslo Pride avholdes kurs 
og opplæring i håndtering og forebygging av trakassering og seksuell trakassering. 
 
I rapporten redegjøres det også for lønn, permisjoner og sykefravær fordelt på kjønn. 
Det er fortsatt lønnsforskjeller mellom menn og kvinner ved UiO. Kvinner tjener i 
gjennomsnitt 92,6 % av menns gjennonsmittslønn. 

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. I Handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og 
mangfold konkretiseres likestillingspolitikken ved UiO. 
 
Denne rapporten gjør rede for status for likestilling ved Universitetet i Oslo og 
måloppnåelsen i henhold til handlingsplanen, samt arbeidet som gjøres ved UiO for å 
forhindre diskriminering.  
 
Likestillingsrapporten gjør rede for status for likestilling ved UiO og måloppnåelse i 
henhold til handlingsplanen og aktivitetene som er knyttet til dette arbeidet. Det 
rapporteres også på lønn, permisjoner og sykefravær fordelt på kjønn, og det gis et 
bredt overblikk over arbeidet som gjøres for å hindre diskriminering ved UiO. 
 
Alle utregningene tar utgangspunkt i andel årsverk så sant det ikke er oppgitt noe 
annet. Tallene er hentet fra SAP pr 31.12.19 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.   
 
Det er i handlingsplanperioden prioritert følgende fire hovedmål: 
 

 Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell 
trakassering 

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

http://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf
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 Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger 
skal øke 

 Styrke arbeidet med mangfold ved UiO 

 Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer 

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 i bloggen sin vært innom temaer om mangfold i 2019. 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 
handlingsplanen presenteres som del av det personalpolitiske grunnlaget til UiO, og 
hvor kjønnsperspektivet også er integrert i flere tema som for eksempel lønn og 
rekruttering. I gjennomgang av leders ansvar er blant annet håndtering av varsling og 
trakassering tema. 
 
I 2019 ble det gjennomført 3 lederutviklingsprogrammer for faglige ledere:  
 
• The UiO Research Leadership Programme – Consolidating level (RLP13) for 

erfarne forskningsledere. I 2019 gjennomførte 37 deltakere programmet, 
hvorav 19 kvinner og 18 menn.  

• The UiO Research Leadership Programme – Starting level (RLP-Start 2019) 
for forskere som nylig har fått oppgaver innen forskningsledelse. I 2019 
gjennomførte 39 deltakere programmet, hvorav 25 kvinner og 14 menn.  

• Utdanningslederprogrammet ved UiO (ULP6) for vitenskapelige og 
administrative utdanningsledere med ansvar for et eller flere studieprogram. I 
2019 gjennomførte 25 deltakere programmet, hvorav 17 kvinner og 8 menn. 

 
Kjønnsbalanse er ikke eget opptakskriterium til noen av disse programmene, og i 
likhet med foregående år er det et flertall av kvinner som gjennomfører RLP-Start og 
Utdanningslederprogrammet.  
 
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 2019 fortsatte kursteamene arbeidet med å 
forsterke og understøtte erfaringsutvekslingen om disse temaene. Dette gjøres blant 
annet gjennom om å utfordre deltakerne til å reflektere over hvilke temaer som er i 
spill i et case/situasjon (inkludert generasjons-/kjønns-/kultur-/mangfoldstemaer). 

https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/koordineringsgruppe-likestilling/index.html
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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 allerede gjennomført, men arbeidet er fortsatt høyt prioritert 
ved UiO.  
 
Universitetsstyret ble 12.mars 2019 orientert om det samlede arbeidet på dette 
området og vedtok de nye retningslinjene Sammen mot trakassering. 
Retningslinjene uttrykker forventinger til adferd for ansatte og studenter og gir et 
klart signal om at trakassering ikke aksepteres ved UiO.  
 
Ressursgruppen som ble nedsatt i 2018 for å se på retningslinjer og forebyggende 
tiltak laget Langtidsplan for arbeid med forebygging av seksuell trakassering. Denne 
planen har dannet utgangspunkt for det videre oppfølgingsarbeidet i 2019. Gruppen 
ga også innspill til ny ruspolicy. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2019 som laget 
forslag til ny ruspolicy for ansatte hvor innspillene fra ressursgruppen ble arbeidet 
inn. For å styrke policyen ytterligere er det bedt om å se videre på denne policyen for 
å i hensyn ta studentene. Arbeidet forventes ferdigstilt innen høsten 2020.  
Ressursgruppen ga også innspill til en eventuell videreutvikling av dagens Vær 
varsom plakat for sosiale medier. Seksjon for kommunikasjon har i 2019 utarbeidet 
en kanalstrategi der det blant annet blir anbefalt at antallet kontoer fra Universitetet i 
Oslo i sosiale medier reduseres. Dette vil blant annet bidra til at administratorene for 
sidene har kontroll på at sidene blir forsvarlig moderert. 
 
Økt kompetansen i organisasjonen om håndtering og forebygging har vært et viktig 
tiltak i oppfølgingen av handlingsplanen for dette området. Avdeling for 
personalstøtte har over flere år avholdt kurs for lederlinjen. Totalt har 332 ledere 
vært på kurs i forebygging og håndtering av trakassering og seksuell trakassering. 
Kursene skal fra 2020 inngå som del av UiOs kursportefølje sammen med kursene 
som allerede tilbys i konflikthåndtering og den vanskelige samtalen.  
 
Som del av UiO årsplan er det satt inn et tiltak om at enhetene skal styrke arbeidet 
med trakassering jfr. handlingsplanen både gjennom økt lederkompetanse og ved å 
gjennomføre risikokartlegging ved egen enhet som del av det forebyggende arbeidet. 
Flere enheter har gjennomført risikokartlegging i 2019, mens de fleste enheter 
planlegger å gjennomføre en slik kartlegging i løpet av 2020. En del enheter trekker 
fram kursingen jfr. avsnittet over som del av det viktige arbeidet her og det 
rapporteres om at tematikken for eksempel med utgangspunkt i de nye 
retningslinjene er tatt på ledermøter og i møter med de ansatte.  
 
Det har i 2019 vært et arbeid med å oppdatere UiOs varslingsrutiner. Disse skal 
vedtas første kvartal 2020. Parallelt med dette arbeidet er UiOs nettsider om varsling 
videreutviklet for å sikre bedre informasjon til alle parter igjennom å følge en 
varslingsprosess skritt for skritt. Det er også laget en «informasjonspakke» for ledere 
som skal håndterer saker for å bidra til god håndtering og bistå lederne med råd 
underveis i saksprosessen. Tips til forebyggende arbeid er også inkludert. Nettsidene 
ferdigstilles i løpet av første kvartal 2020 og samsvarer med de nye varslingsrutinene.  

https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/trakassering-bm.html
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Arbeid med kompetanseheving og bevisstgjøring knyttet til dette området er viktig. 
Det er gjennomført workshops for flere fakulteter og institutter om tema inkludert 
utføring av risikokartlegging. Trakassering og seksuell trakassering har også vært 
hovedtema på Personalkonsulentenes fagdag i 2019. Vernelinja har ved flere 
anledninger lokalt ved UiO og ved den årlige nasjonale samlingen fått innføring i 
håndtering og forebygging av trakassering. Samlet sett er det gått bredt ut med 
informasjon og opplæring, noe som på sikt kan ha en god forebyggende effekt. 
 
Kartlegging av mobbing og trakassering  
I mai 2019 ble det gjennomført en nasjonal kartlegging3 av mobbing og trakassering i 
akademia. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge omfanget og frekvensen av 
mobbing og trakassering på arbeidsplassen, samt tilfeller av seksuell trakassering og 
seksuelle overgrep. Det ble også stilt spørsmål om ansattes kjennskap til 
varslingssystemet ved egen institusjon. Ansatte ved 26 UH-institusjoner deltok i 
undersøkelsen som hadde en god svarprosent på 42%. Ved UIO svarte 2880 personer 
på undersøkelsen som ble offentliggjort den 22.08.19. 
 
Resultatene på nasjonalt nivå og institusjons nivå samsvarer i stor grad. 
Hovedfunnene i kartleggingen ved UiO4 viste følgende: 
 

 13% av respondentene ved UiO oppgir å ha blitt mobbet og trakassert i sitt 
nåværende arbeidsforhold siste 12 måneder. 

 1,6% svarer at de har opplevd seksuell trakassering ved UiO. 

 Av totalt 2880 respondenter svarer 6 personer at de har opplevd at noen har 
skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller at de har følt seg 
tvunget, truet eller presset til seksuell omgang. 

 58% av respondentene har kjennskap til varslingsrutinene ved UiO. 

 
Resultatene fra kartlegging følges opp gjennom Handlingsplan for likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold 2018 – 2020, og Langtidsplan for arbeid med 
forebygging av seksuell trakassering vedtatt våren 2019. I tillegg har det foruten fokus 
på kompetanseheving av lederlinjen og bedre og mer nettinformasjon til støtte for 
både ledere og ansatte, vært behov for å vurdere og igangsette tiltak på bakgrunn av 
resultatene fra kartleggingen.  
 
Avdeling for personalstøtte gjennomgår blant annet malen for medarbeidersamtalen 
for å forsøke å senke terskelen for at dette tema kan tas opp på en god måte i 
medarbeidersamtalen. Kartleggingen viste at det er særlig arbeidstakerne mellom 50 
– 59 år som rapporterer om mobbing og trakassering. For å forsøke å forstå mer av 
hva det betyr vil det i forbindelse med arbeidet med en rapport om mangfold ved UiO 
inkluderes spørsmål som kan være med på å besvare dette. Videre viste kartleggingen 
at stipendiatene er en særlig sårbar gruppe. Veilederkontraktene er under 
bearbeiding og nettsidene om varsling og Si fra systemet gjennomgås for å sikre god 
nok informasjon om varslingsmulighetene for stipendiatene.  

                                                        
3 Nasjonal rapport om mobbing og trakassering i UH-sektoren: 
file:///C:/Users/hegeelo/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempSta
te/Downloads/PRESSE+Nasjonal+rapport+-+Mobbing+og+trakassering+i+UH-sektoren+2019+V3.pdf  
4 UiO rapport om mobbing og trakassering i UH-sektoren: https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-
saker/2019/utvidet-rapport-for-uio-27-08-19.pdf  

file:///C:/Users/hegeelo/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/PRESSE+Nasjonal+rapport+-+Mobbing+og+trakassering+i+UH-sektoren+2019+V3.pdf
file:///C:/Users/hegeelo/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/PRESSE+Nasjonal+rapport+-+Mobbing+og+trakassering+i+UH-sektoren+2019+V3.pdf
https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/utvidet-rapport-for-uio-27-08-19.pdf
https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/utvidet-rapport-for-uio-27-08-19.pdf
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Kartleggingen er presenter for lederlinjen ved UiO, i LAMU, på allmøte ved Det 
Juridiske fakultet, KHMs HMS-dag og ikke minst på den nasjonale verneombud 
konferansen. Resultatene av kartlegging er lagt inn i kurset om håndtering og 
forebygging av trakassering.   

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 
 

2019 tallene 

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

Andelen kvinner i faste vitenskapelige 
stillinger har økt til 41,1 % i 2019 

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

Andelen kvinner i professor stillinger økte i 
2019 til 33,2 % 

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

Andelen kvinner i professor II-stillinger har 
i 2019 gått ned til 29,5 % * 

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

Andelen kvinner i faglige lederstillinger har 
økt i 2019 til 36,7 %  

*antall, ikke årsverk 

 
Tabellen viser handlingsplanens måltall og hvordan disse fordeler seg i 2019. Det er 
satt som mål at andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger i 
handlingsplanperioden 2018- 2020 skal øke til over 40 %. Dette målet er nådd 
allerede i 2019, hvor andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger er på 41,1 %. 
Andelen kvinner i professor stillinger er også gradvis økende fra 31,9 % i 2017 til 33,2 
% i 2019. Kvinner i professor II-stillinger er også økende og er på 29,5 % i 2019, og 
målet om 40 % kvinner i løpet av 2020 er innen rekkevidde. Det ser også ut til at 
andelen kvinner i faglige lederstillinger har gått opp fra målepunktet 34,7 % i 2017 til 
36,7 % i 2019. Utviklingen er beskrevet nærmere i tabeller og teksten under. For å 
vise utviklingen over tid er statistikken tatt ut for flere år eller det er gjort rede for i 
teksten.  
 
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 2017-2019. 
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Figur 2: Andelen kvinner og menn i faste vitenskapelige stillinger ved UiO i 2017-2019 (SAP) 

 
 
Figuren viser at andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger har økt fra 39,2 % i 
2017 til 41,1 % i 2019. Det er en økning med 1,9 prosentpoeng.  
 
Kvinnelige professorer ved UiO – 33,2 % 
Et viktig måltall på likestilling i akademia har over tid vært andelen kvinner i 
professor stillinger. Ved UiO har det vært en gradvis økning, og tabellen under viser 
andelen kvinner og menn i professorer ved UiO fra 2017 - 2019.  
 
Figur 3: Professor (SKO 1013) fordelt på kjønn i 2017, 2018 og 2019 (SAP) 

 
 

Figuren viser at kvinneandelen blant professorene har økt med 1,3 prosentpoeng fra 
2017 til 2019. Kvinner utgjør 33,2 % av andelen professorer ved UiO i 2019. Til 
sammenligning var gjennomsnittet ved universitetene i Norge 31,7 % samme år.  
 
Kvinneandelen blant professorene er varierende når det kommer til fagområder. 
Tabellen under viser fordelingen av kvinner ved fakultetene og enhetene ved UiO.  
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Tabell 2: Andel kvinnelige professorer (SKO 1013) fordelt på enhetene i 2018 og 2019 (SAP) 

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

 
Det har ved de fleste enhetene vært en økning i andel kvinner i professorstillinger fra 
2018 til 2019. Det er ved JUR, MED, OD og UV man finner den største økningen. 
Videre er andel kvinner i professorstilling ved OD og UV over 50 %. Ved noen enheter 
er andelen nesten uendret eller man kan se en liten nedgang. Ved HF har andelen 
gått ned fra 37,0 % i 2018 til 35,4 % i 2019. Det er ved de mindre enhetene og ved MN 
at man finner en prosentandel kvinner som ligger under gjennomsnittet ved UiO og i 
sektoren.  
 
Kvinnelige førsteamanuensis ved UiO – 49,6 % 
Andelen kvinner i førsteamanuensis stilling er en god indikator på hvordan det ligger 
an med kjønnsbalansen for de faste vitenskapelige stillingene, fordi det vanligste 
karriereløpet for vitenskapelig ansatte ved UiO er fra førsteamanuensis til professor. 
 
Figur 4: Andel førsteamanuensis (SKO 1011) fordelt på kjønn i 2017, 2018 og 2019 (SAP)  

 
 
Figuren viser at andelen kvinner i førsteamanuensis stilling i 2019 har økt 
sammenlignet med de foregående årene. Kvinner utgjør 49,6 % av andelen 

Totalt årsverk Kvinner % Totalt årsverk Kvinner %

HF 152,5 37,0 152,4 35,4

JUR 69,9 31,0 69,2 34,0

MN 236,4 20,6 232,9 20,8

MED 117,1 36,7 115,5 38,1

OD 31,5 51,4 28,3 53,0

SV 115,3 35,3 119,9 35,6

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

UV 54,0 50,9 54,7 53,9

KHM 8,0 37,5 8,0 37,5

NHM 11,0 9,1 11,0 9,1

Andre* 9,6 72,9 10,6 75,5

Totalsum 820,6 32,7 816,4 33,2

2018 2019
Fakultet/enhet
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førsteamanuensis ved UiO. Det er det samme som gjennomsnittet i sektoren. Det er 
som i professorstillingene forskjeller innenfor fagområdene. Tabellen under viser 
andelen kvinnelige førsteamanuensis fordelt på enhetene. 
 
Tabell 3: Kvinnelige førsteamanuensis fordelt på enhetene fra 2018-2019 (SAP) 

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

 
Det har ved de fleste enhetene vært en økning i andelen kvinnelige førsteamanuensis. 
Størst økning finner man ved OD og TF som har hatt en økning på henholdsvis 6 
prosentpoeng og 3,9 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Ved TF er det snakk om en 
økning i årsverk fra 8,2 til 9,2. Deretter følger HF og MN som begge har økt med 2,5 
prosentpoeng sammenlignet med 2018. Dette kan trolig også ses i sammenheng med 
tabell 6 som viser andelen kvinner og menn som har fått innvilget 
kompetanseopprykk fra førsteamanuensis til professor i 2019. Ved JUR fakultet har 
andelen derimot gått ned fra 60,9 % i 2018 til 55,4 % i 2019. På samme tid har 2 
kvinner blitt innvilget opprykk i samme periode jfr. utviklingen ved HF og MN. Det 
kan også forklare noe av nedgangen ved SV hvor andelen kvinner har gått ned med 3 
prosentpoeng fra 42,2 % til 38,2 %. Ved begge museene har det vært en økning i 
andelen kvinner i førsteamanuensis stilling.  
 
Undervisningsstillinger 
Førstelektorer, universitetslektorer og dosent regnes herunder som 
undervisningsstillinger. Det er flest årsverk førstelektorer ved HF, 28,4 årsverk og 
MN, 21,5 årsverk. Mens det er betydelig færre ved de andre enhetene. Det er nesten 
tilsvarende for universitetslektorstillingene, hvor HF har 37,9 årsverk, MN 23,5 
årsverk og i tillegg har MED 28,7 årsverk og UV 12,9 årsverk. I dosent stilling er det 
totalt 4,8 årsverk fordelt på HF og TF. 
 
Tabellen under viser andelen kvinner i stillingene førstelektorer og 
universitetslektorer for 2018 til 2019, fordelt på enhetene. 
 
 
 
 
 
 

Totalt årsverk Kvinner % Totalt årsverk Kvinner %

HF 110.9 51.0 104.2 53.5

JUR 15.1 60.9 16.6 55.4

MN 109.5 37.1 105.0 39.6

MED 72.8 47.7 80.9 47.5

OD 23.6 53.5 22.5 59.5

SV 62.1 42.2 62.9 38.2

TF 8.2 61.3 9.2 65.2

UV 57.9 70.3 56.8 70.4

KHM 18.0 44.4 20.7 48.3

NHM 10.2 21.6 8.2 26.8

Andre* 2.0 100.0 2.0 100.0

Totalsum 490.3 48.5 488.9 49.6

2018 2019
Fakultet/enhet
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Tabell 4: Andelen kvinner i førstelektorstilling og universitetslektorstilling ved fakultetene i 2018 og 
2019 (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 gått ned fra 62,0 % i 2018 til 
61,8 % i 2019. Andelen kvinnelig universitetslektorer har også økt, men kun med 0,4 
prosentpoeng. Det er i denne sammenheng viktig å huske på at det er snakk om få 
årsverk og at endringer den ene eller den andre veien innebærer store utslag 
prosentvis. 
 
Det er totalt 4,8 årsverk som er i stillingskode dosent ved UiO, av disse er 4,6 av 
årsverkene ved HF og resterende 0,2 ved TF. Kvinner utgjør 41,7 % av andelen 
dosenter ved UiO.  
 
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 førsteamanuensis og professorstilling i 2019 fordelt på fakultetene. Sentre 
under universitetsstyret er ikke tatt med i denne beregningen. Det er videre tatt 
utgangspunkt i tilsettingsrådets vedtak om ansettelser i 2019, dette til tross for at 
flere som tilsettes ikke begynner før året etter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2018 2019

Kvinner % Kvinner % Kvinner % Kvinner %

HF 58.5 57.7 50.7 55.1

JUR 0.0 Ingen** 50.0 50.0

MN 69.3 68.8 45.0 36.0

MED 75.0 81.8 40.7 46.2

OD 71.4 71.4 48.6 54.9

SV 60.8 50.7 63.0 59.2

TF 50.4 52.4 5.1 6.3

UV 66.7 68.8 75.9 74.7

KHM Ingen** Ingen** 77.8 77.8

NHM 66.7 66.7 57.1 50.0

Andre* Ingen** Ingen** 51.3 44.9

Totalt 62.0 61.8 51.1 51.5

Førstelektor              

(SKO 1198)

Univeritetslektor 

(SKO 1009)
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Tabell 5: Andelen nytilsatte i førsteamanuensis (SKO 1011) og professor (SKO 1013) i 2019 (tall fra 
enhetene) 

 
*en av professorstillingene er ved kallelse 

 
Tabellen viser at det i 2019 ble ansatt totalt 88 i disse stillingskodene. De fleste er 
ansatt i stillingskoden førsteamanuensis 1011 (76 av 88) jfr. hovedregelen i 
handlingsplanen. Det fordeler seg på henholdsvis 36 kvinner og 40 menn. Det ble 
tilsatt 2 kvinner og 10 menn i stillingskoden 1013, professor.  
 
Opprykk  
UiO bruker en stor andel av likestillingsbudsjettet til kvalifiseringsstipend for 
kvinnelige førsteamanuensis. 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 2019 
igjennom å se på tilsettingsrådenes vedtak om kompetanseopprykk dette året. 
Tabellen under viser fordelingen.  
 
Tabell 6: Antall kompetanseopprykk i 2019 fordelt på kjønn og fakultet (tall fra enhetene) 

 
 

Kvinner Menn Kvinner Menn

MED* 9 13 2 4

HF 6 4

MN 11 11 3

JUR 2 1 1

UV 4 1 2

OD

TF 1

SV 1 10

KHM 2

NHM

Totalt 36 40 2 10

Førsteamanuensis Professor
Enhet

Enhet Kvinne Mann

TF 1

SV 2 6

JUR 2

MN 3 6

UV 2 1

OD 1

MED 1

HF 3 8

Totalt 14 22
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Totalt ble det innvilget 36 kompetanseopprykk i 2019 ved UiO. Det var 14 kvinner og 
22 menn som fikk opprykk. Det var ingen ved sentrene under universitetsstyret eller 
ved museene. Ved HF fikk en kvinne innvilget opprykk til dosent. 
 
Faglige lederstillinger 
UiO har som målsetting i handlingsplanen å øke andelen kvinner i faglige 
lederstillinger til 40% i 2020. Med fagliglederstillinger regnes dekan og instituttleder.  
I 2018 var andelen 35,4%, mens det i 2019 hadde gått opp til 36,7 %.  
 
Figuren under gir en oversikt over dekan og instituttleder fordelt på kjønn i perioden 
2015 til 2019.  
 
Figur 5: Faglige ledere (Dekan SKO 1474 og Instituttleder SKO 1475) ved UiO fra 2015-2019 (SAP) 

 
 
Figuren viser at andelen kvinner og menn i faglige lederstillinger holder seg relativt 
stabilt og det henger sammen med at disse stillingene er av en viss varighet før de 
eventuelt skiftes ut. Andelen kvinnelige instituttledere har de siste årene vært økende 
og i 2019 var andelen 41,5 %. Ser man på antall instituttledere finner man at i 2018 
var kvinneandelen 16 av 40 instituttledere, mens i 2019 var 17 av 41 instituttledere 
kvinner. Andelen kvinnelige dekaner er som det har vært siden 2017 en kvinne.  
 
Kvinnelige professor II ved UiO – 29,5 % 
Et virkemiddel for å oppnå bedre kjønnsbalanse i akademia over tid kan være å 
tilsette kvinner i professor II-stillinger. Dette kan bidra til å synliggjøre kvinner i 
toppstillinger og kan gi grobunn for nye forskningssamarbeid. 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. 
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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 2018 og 2019 
(SAP) 

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

Tabellen viser at antall personer i professor II-stilling har gått ned de siste årene. Det 
var en økning i andelen kvinner fra 27,6 % i 2018 til 29,5 % i 2019. Det er store 
forskjeller mellom fakultetene når det kommer til antall professor II-stillinger. Det er 
flest ved MED (196 stykk) og MN (78 stykk). Ser man på kvinneandelen ved disse to 
fakultetene er det på henholdsvis 31,6 % ved MED og 15, 4 % ved MN. Ved begge 
enhetene har det vært en økning i antall kvinnelige professor II fra 2018 til 2019.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt antall Kvinner % Totalt antall Kvinner %

HF 24 41.7 13 23.1

JUR 9 33.3 10 40.0

MN 71 9.9 78 15.4

MED 201 28.9 196 31.6

OD 4 25.0 5 20.0

SV 31 38.7 29 34.5

TF 3 33.3 2 100.0

UV 15 46.7 21 52.4

KHM 3 0.0 3 0.0

NHM Ingen ** Ingen ** Ingen ** Ingen **

Andre* 2 50.0 2 50.0

Totalsum 363 27.6 359.0 29.5

Fakultet/enhet
2018 2019
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Figur 6: Andel forskerstillinger som er midlertidig og fast fordelt på kjønn ved UiO i 2018 og 2019 
(SAP) 

 
 

I 2019 var det en økning i andelen årsverk i faste forskerstillinger fra 118,2 årsverk i 
2018 til 168,7 årsverk i 2019. 36,1 % av disse er kvinner. Andelen årsverk midlertidig 
ansatt forskere i disse stillingskategoriene har gått ned fra 299,5 årsverk i 2018 til 
251,8 årsverk i 2019. Kvinneandelen utgjør 48,7 %. Det er jevnt over flere menn i 
forskerstillinger ved UiO.  
 
Ph.d-kandidater   
Andelen kvinnelig og mannlig Ph.d –kandidater utgjør rekrutteringsgrunnlaget for 
den videre akademisk karriere. Figuren under viser andelen Ph.d –kandidater fordelt 
på kvinner og menn, samt utviklingen fra 2015 -2019. 
 
Figur 7: Andelen Ph.d –kandidater ved UiO fordelt på kjønn og utviklingen fra 2015 -2019 

 
 
Andelen aktive Ph.d-kandidater ved UiO var i 2019 totalt 2345. Av disse var 1370 
kvinner og 975 menn. Figuren viser at det er en økning i kvinneandelen Ph.d-
kandidater fra 56,8 % i 2015 til 58,4 % i 2019.  
 
259 kvinner og 223 menn fikk oppnådd Ph.d –grad ved UiO i 2019.  
 
 
 
 



  

16 
 

Postdoktorer 
Postdoktor er definert som en kvalifiseringsstilling på åremålsstilling. Hovedvekten 
av arbeidet består i forskning. Tabellen under viser andel kvinnelige postdoktorer i 
perioden 2018 – 2019. 
 
Tabell 8: Andel kvinnelige postdoktorer (SKO 1352) fra 2018-2019 fordelt på fakultet (SAP) 

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

 
I 2019 var andelen mannlige postdoktorer ved UiO 49,1 %, mens kvinneandelen for 
førstegang var over 50 % med en andel på 50,9 %. Andelen kvinnelige postdoktorer 
har økt med 1,3 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Ser man lenger tilbake i tid ser man 
at andelen har økt gradvis. Eksempelvis var andelen kvinner i postdoktorstilling i 
2015 på 44,3 %. Det er stor spredning i antall årsverk og kjønnsfordelingen ved 
enhetene. Det er flest årsverk postdoktorer ved MN (178,0), MED (134,8), HF (68,1) 
og SV (62,5). Ved MN, MED og SV har kvinneandelen økt, mens ved HF har det vært 
en nedgang. Ved de flere enhetene er andelen kvinner i disse stillingene over 50 %. 

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».  
 
Forum for internasjonalisering, mangfold og inkludering (FIMI) ble etablert i 2018. 
Det er et forum med utgangspunkt i administrativt ansatte som jobber med 
mangfolds relaterte arbeidsoppgaver, men hvor det trekkes inn andre relevante 
personer og ansatte som jobber med internasjonalisering, mangfold og inkludering 
ved UiO. Dette er et samarbeid mellom International staff mobility office (ISMO) og 
likestillingsrådgiveren ved UiO og avdeling for fagstøttes likestillingsrepresentant. 
Formålet er økt bevissthet og kompetanse om internasjonalisering, mangfold og 
inkludering sett fra et administrativt perspektiv ved UiO, gjensidig utveksling av 

Totalt årsverk Kvinner % Totalt årsverk Kvinner %

HF 64.8 72.2 68.1 64.8

JUR 16.5 45.5 13.8 32.6

MN 189.9 35.8 178.0 38.9

MED 133.9 48.5 134.8 57.6

OD 10.5 71.3 9.0 77.7

SV 56.6 48.8 62.5 55.7

TF 3.5 57.1 2.0 100.0

UV 14.7 81.6 16.3 69.2

KHM 2.0 50.0 4.0 25.0

NHM 3.0 33.3 5.0 20.0

Andre* 5.1 21.6 11.1 36.9

Totalsum 500.5 47.8 504.4 50.9

Fakultet/enhet
2018 2019
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erfaring og samarbeid på tvers i organisasjonen. Det arrangeres ett møte hvert 
semester. Vårens FIMI-møte handlet om språkopplæring og krav for ansatte på UiO. 
På møte ble det reist spørsmål om hvorfor er det viktig at vi tilbyr språkkurs for 
ansatte og om hvilke utfordringer internasjonale ansatte kan møte på veien når de 
lærer seg norsk. Og kan/bør vi tilrettelegge språkopplæringen mer? Møte i 
høstsemesteret dreiet seg om mangfold blant studentene, nærmere bestemt studenter 
med innvandrerbakgrunn. Hvordan sørge for god rekruttering til studiene, men også 
stimulere til at flere velger forskning som karrierevei. 
 
9.april 2019 ble det avholdet et seminar i Mangfoldsledelse som et av tiltakene i 
handlingsplanen om å øke kompetansen om mangfoldsledelse og – rekruttering. 
Hovedinnleder var direktør ved advokatfirmaet Haavind Dyveke Hamza. 74 ansatte 
og ledere var påmeldt seminaret som fikk gode tilbakemeldinger.  
 
Kurset Rosa kompetanse arbeidsliv fra Foreningen for kjønns- og 
seksualitetsmangfold (FRI) ble første gang satt opp i forbindelse med Pride 2019. 
Kurset ble satt opp igjen i høstseminaret som ledd i arbeidet med å øke kompetansen 
om mangfold. 
 
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 2019.  
 
Tabell 9: Antall utvalgte stillingsgrupper fordelt på kjønn og statsborgerskap i 2019(SAP) 

 
 
Tabellen viser at blant professorene og førsteamanuensene er det flest med norsk 
statsborgerskap. Andelen professorer med norsk statsborgerskap er henholdsvis 27,1 
% kvinner og 53,1 % menn. Det er mer jevnt blant forskerne, med en liten overvekt av 
menn med utenlandskstatsborgerskap tett etterfulgt av menn med 
norskstatsborgerskap. Blant postdoktorene er det flest med 
utenlandskstatsborgerskap, uansett kjønn.  
 
International Staff Mobility Office (ISMO) 
ISMO er en egen seksjon i Avdeling for personalstøtte i sentraladministrasjonen ved 
UiO. Opprettelsen av ISMO i 2018 ble sett på som et strategisk verktøy for å gjøre 
UiO i bedre stand til å rekruttere internasjonalt og styrke UiOs posisjon som et 
ledende europeisk forskningsuniversitet. ISMO er en spesialistenhet for hele UiO 
med oppgaver som er særegent for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte 

% av totalt 

årsverk i 

stillings-

gruppe

% av totalt 

årsverk i 

stillings-

gruppe

% av totalt 

årsverk i 

stillings-

gruppe

% av totalt 

årsverk i 

stillings-

gruppe

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Forsker 84.4 122.6 20.1 29.2 99.1 114.5 23.6 27.2

Førsteamanuensis 57.3 65.7 11.7 13.4 185.1 180.8 37.9 37.0

Postdoktor 154.7 181.8 30.7 36.0 101.8 66.2 20.2 13.1

Professor 49.7 111.7 6.1 13.7 221.4 433.7 27.1 53.1

Professor II 5.5 11.2 8.1 16.6 13.9 37.1 20.6 54.8

Totalt 351.5 492.9 15.3 21.4 621.3 832.1 27.0 36.2

Utenlands statsborgerskap Norsk statsborgerskap

Årsverk Årsverk
Stilling

https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/ledelse/mangfoldsledelse-2019-04-09.html
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og gjesteforskere. ISMO sine tjenester blir brukt av alle fakulteter ved UiO. Antall 
enkelthenvendelser (inkl. henvendelser ang. forskerboliger) i 2019 er i overkant av 
2000. De fleste henvendelsene er fra internasjonale ansatte og gjesteforskere, men 
også administrativt ansatte ved lokale enheter på UiO. 
 
Figur 8: Andelen førstegangshenvendelser i 2019 fordelt på tema 

 
 
Figuren viser at de fleste henvendelsene ISMO mottok i 2019 var spørsmål knyttet til 
bolig, innreiseregler til Norge, regelverk knyttet til arbeid- og oppholdstillatelse samt 
nasjonale og internasjonale skatte- og trygderegler. 
 

I tillegg til drift av ISMO sine tjenester i 2019 har seksjonen hatt 3 fokusområder med 
dertil hørende tiltak.  
 
Figur 9: Viser ISMOs fokusområder og tiltak for 2019

 
 

ISMO har i 2019 hatt tre overordna fokusområder og tiltak knyttet til disse 
områdene. Som del av arbeidet med integrering har ISMO hatt en rekke arrangement 
og kurs. Når det gjelder arbeidet med Dual career-tjenester har UiO inngått 
rammeavtaler med rekrutteringsfirmaer som tilbyr skreddersydde program for 
medfølgende partnere. Videreutvikling av ISMOs nettsider har også vært et viktig 
området for ISMO i 2019.   
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Avd.personalstøtte -

ISMO
Integrering

ISMO arrangerte i 2019 følgende kurs/arrangement for internasjonale ansatte ved UiO:

- Velkomstfrokost - 5 ganger per år

- "How to understand Norwqegian working culture" - 3 ganger per år

- "Cracking the norwgian code" - 1 gang årlig

- Skikurs for internasjonale ansatte

Avd.personalstøtte -

ISMO
Dual career-tjenester

Det tilbys i dag karriereveiledning for ektefeller og partnere av internasjonalt ansatte. UiO har inngått 

rammeavtaler med rekrutteringsselskaper som tilbyr skreddersydde program for partnere. 

Avd.personalstøtte -

ISMO

Nettsider Videreutviklet egne nettsider

Oppdatert informasjonen på nett angående skatt

https://www.uio.no/english/about/jobs/ismo/
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Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer  
I handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2018-2020, er et av målene å jobbe 
for en jevnere kjønnsbalanse og god representasjon av begge kjønn ved alle 
studieprogrammer. Det har over flere år vært en overvekt av 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 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. Allikevel har rundt 75% av UiOs programmer skjev 
kjønnsfordeling.  
 
Studenter ved UiO 
I 2019 var kvinneandelen 60,4 %, noe som var en liten nedgang fra året før hvor 
andelen var på 60,6 %. Figuren under viser fordelingen på kjønn i høstsemesteret 
2019 og hvordan utviklingen har vært siden 2015 – 2019. 
 
Figur 10: Andelen semesterregistrerte studenter fordelt på kjønn i høstsemesteret i 2019 og 
utviklingen fra 2015 - 2019 

  
 
Figuren viser at fra 2015 til 2019 har andelen kvinnelige studenter ved UiO vært 
stabilt rundt 60%. Dette gjenspeiles i søkertallene. Med andre ord er det en iboende 
utfordring i det at kjønnsfordelingen ved inntak til studiene er skjev, noe som da 
naturlig nok gjenspeiler seg i studentmassen videre.  
 
Det er store forskjeller mellom fakulteter og fagområder. Tabellen under viser 
kjønnsfordelingen av registrerte studenter på studieprogram5 pr fakultet i 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Med studieprogram menes master, bachelor, profesjonsstudier og årsenheter 
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Figur 11: Studenter på studieprogram (høstsemesteret) i 2019 fordelt på kjønn og fakultet  

 
 
Figuren viser at det kun er ved MN at andelen menn blant studentene på 
studieprogram er større enn andelen kvinner. Det er 60,3 % mannlige studenter og 
39,7 % kvinnelige studenter ved studieprogrammene ved MN. Videre har fordelingen 
mellom mannlige og kvinnlige studenter holdt seg stabil ved samtlige fakulteter. Den 
høyeste andelen kvinnelige studenter på studieprogram er å finne ved OD med 82,3 
%, mens ved UV og MED er andelen 73,2 % kvinnelige studenter. Disse fakultetene 
har alle femårige masterprogrammer og profesjonsstudier hvor kvinner er i sterkt 
flertall. Dette gir derfor stort utslag på tallene for MED og OD. Til sammenligning er 
mannsandelen generelt ved femårige studieprogrammer i 2019 32,8 %, mens den for 
profesjonsstudier er 28,4%.  
 
Ser man videre på oppnådde grader ved studieprogrammene ser det ut til at menn i 
mindre grad enn kvinner fullfører studiene ved UiO. Tabellen under gir oversikt over 
oppnådde grader i 2019 fordelt på kjønn og utviklingen fra 2015 – 2019.  
 
Figur 12: Oppnådde grader i 2019 fordelt på kjønn og fakultet og utviklingen fra 2015 – 2019 

 
 

Figuren viser at oppnådde grader blant de kvinnelige studentene er på 62,3 % i 2019, 
mens for de mannlige studentene er 37,7 %. Utviklingen for oppnådde grader fordelt 
på kjønn er stabil fra 2015 – 2019. Sammenligner man med semesterregisterte 
studenter ved UiO siste fem årene er andelen menn som begynner på studiet rundt 
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40%, mens andelen som avlegger grad ligger stabilt på rundt 37 %. Det kan dermed 
se ut til at menn i større grad enn kvinner faller fra studiet.  
 
Kjønnsbalanse i utvalgte studieprogrammer   
Enkelte studieprogram skiller seg spesielt ut når det gjelder skjev kjønnsfordeling i 
rekrutteringsgrunnlaget, derfor er det ved flere studieprogram satt i gang tiltak for å 
bedre kjønnsbalansen blant studentene 
 
I likhet med de overordnede tallene på andel semesterregisterte studenter er det ikke 
vesentlig endringer i fordelingen mellom mannlige og kvinnelige studenter ved 
studieprogrammene i 2019. Helsefagene (medisin, farmasi, odontologi og 
profesjonsstudiet i psykologi) er fagområder med særlig stor kjønnsubalanse. Der er 
andelen mannlige studenter stabilt på rundt 23-30 %. Ved OD er det derfor planlagt å 
lage en rekrutteringsvideo for å tiltrekke seg gode søkere, med særlig fokus på menn.  
I 2019 utredet Det medisinske fakultet i samråd med Studieavdelingen muligheten 
for alternative opptakskriterier på profesjonsstudiet i medisin. Konklusjonen ble at 
tiltaket ble for kostnadskrevende å gjennomføre på nåværende tidspunkt. UiO vil 
eventuelt utrede muligheter for alternative opptakskriterier ved en senere anledning.  
 
Rekruttering av kvinner til realfag har stått høyt på agendaen både lokalt ved MN-
fakultetet og sentralt ved UiO. For informatikkprogrammene ligger andelen 
kvinnelige studenter mellom 25-30 %, med unntak av bachelorprogrammene i 
språkteknologi og digital økonomi og ledelse der kvinneandelen er høyere. Det er 
nærliggende å anta at økt bevissthet og ulike rekrutteringstiltak som jentedag, egne 
nettressurser for rekruttering av jenter, jenterom og IT-camp har bidratt til økning av 
kvinnelige søkere ved noen av programmene.  
 
Ved UV fakultetet er kjønnsfordelingen spesielt skjev ved pedagogikk og 
spesialpedagogikk. Figuren under viser kjønnsfordelingen ved disse programmene 
over tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

22 
 

Figur 13: Kjønnsfordeling ved pedagogikk og 
spesialpedagogikk fra 2015 - 2019 

 
 
Tabellen viser kjønnsfordelingen for de siste 5 årene ved de to studieprogrammene 
pedagogikk og spesialpedagogikk. Ved pedagogikk viser figuren at det i 2015 var 25,8 
% mannlige studenter. Dette gikk deretter noe ned, før det i 2019 har gått noe opp 
igjen til 24,5 %. Det er den samme tendensen ved spesialpedagogikk som har enda 
lavere andel menn i utgangspunktet. I 2019 er andelen 11,2 %, noe som er en økning 
sammenlignet med året før. 
 
MN og UV inngikk i 2019 et felles rekrutteringssamarbeid hvor det ble arrangert 
henholdsvis "jentedag" og "guttedag". Formålet var i begge tilfeller å rekruttere 
studenter av det underrepresenterte kjønn til studieprogrammene. Tiltaket ble 
evaluert som vellykket og arrangementene var fullbooket.  
 
UV har sin skolebesøksordning prioritert å bruke mannlige studenter og studenter 
med minoritetsbakgrunn som skolebesøkere. Tiltaket har pågått over flere år og  
tilstrømming av gutter er økende. Fakultetet rapporterer at det er vanskelig å påvise 
et direkte årsaksforhold, men mener det er rimelig å anta at tiltaket er med på å 
styrke kjønnsbalansen. 
 
Honours programmet som startet opp høsten 2019 hadde like mange søkere av hvert 
kjønn. Av disse var det 45 % kvinner som var kvalifisert i opptaket. For 
studieretningen på humaniora fikk 55 % kvinner og 45 % menn tilbud om 
studieplass. Fordelingen mellom de som startet var her 50/50. For studieretningen 
innen realfag fikk 45 % kvinner og 55 % menn tilbud om studieplass. Av disse takket 

Kjønnsfordelingen ved pedagogikk 
og spesialpedagogikk er svært 
skjev allerede på bachelornivå.  
Masterstudier har stor grad av 
søkere fra egen institusjon, slik at 
studenttallene på master i disse 
fagene derfor er enda skjevere enn 
på bachelor. Tiltak for å øke 
rekruttering til lavere nivå, vil 
trolig bidra til å øke rekruttering til 
master på sikt. UV-fakultetet har 
over flere år hatt et tilbud om 
deltakelse i et mentorprogram for 
mannlige førsteårsstudenter ved 
bachelorprogrammene i 
pedagogikk og spesialpedagogikk, 
men ordningen er ikke foreløpig 
videreført. Både pedagogikk og 
spesialpedagogikk bachelor har 
høyere andeler menn blant 
kvalifiserte førstevalgssøkere enn 
blant de som får tilbud. Det ser ut 
til at menn ikke når opp i 
konkurransen mot de bedre 
kvalifiserte kvinner. 
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29 % av kvinnene ja til studieplass, en vesentlig lavere andel enn de som fikk tilbudet. 
For menn var det 71 % som takket ja til tilbudet om studieplass. En mulig forklaring 
på dette er at det er høye opptakskrav til dette programmet, slik at søkerne trolig også 
har flere prestisje fylte studietilbud å velge imellom.  
 
Søkere gjennom Samordna opptak 
Det har over flere år vært en jevn økning i antall søkere som har UiO som 
førsteprioritet, men i 2019 var det en nedgang i antall førsteprioritetssøkere. Trolig 
kan noe av nedgangen forklares med at det var en nasjonal nedgang i søkertall. Den 
samlede nedgangen i antall søkere til UiO var på 5,27%. Det har vært en jevn økning i 
andel kvinnelige førsteprioritetssøkere til realfag fra 2016 til 2019.  
  
Rekruttering av nye 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 man kan forvente å nå mannlige og kvinnelige søkere. 
 
Tiltak for å styrke mangfold 
Ved JUR har dekanatet halvårlige møter med studentorganisasjonen Mino.Jur 
Hensikten med møtene er at fakultetsledelsen skal ha jevnlig kontakt med 
interesseforeningen til studenter med minoritetsbakgrunn. Temaer som har vært tatt 
opp på møtene er: velkomst uka for nye studenter, rekruttering til vit.ass.-stillinger 
og til vitenskapelige stillinger generelt og rekruttering til studiet. Det er også laget nye 
etiske retningslinjer for studenter og studentorganisasjoner ved fakultet. Formålet 
med retningslinjene er å forbygge og forhindre diskriminering og trakassering. 
Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med universitetene i Bergen og Tromsø. 
 

Veiledning i Akademisk skriving ved UV fokuserer på å styrke minoritetsspråklige 
studentenes forutsetninger for å skrive gode faglige tekster - både semesteroppgaver, 
bachelor- og masteroppgaver. Tiltaket har pågått over flere år. Det er stor interesse 
for å delta og deltakerne gir tilbakemelding om at de har hatt stort utbytte av kurset.  
 
Mangfold i fokus i akademia (MiFA) som drives fra sentralt ved UiO, er et tilbud til 
elever i avgangsklassen ved 10 samarbeidsskoler i Oslo. Deltakerne får innføring i 
studier ved UiO og informasjon om studieliv og studievalg. Målgruppa er primært 
elever med minoritetsbakgrunn og målet er å motivere til akademiske studier 
gjennom et kursopplegg som går over 6 kurskvelder.  

Hvordan jobber fakultetene med likestilling og 
mangfold? 
Årlig avsetter universitetsstyret 6,5 millioner kroner til arbeid med oppfølgingen av 
handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 4 millioner av disse 
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tildeles direkte til fakultetene, museene og sentrene under universitetsstyret. Midlene 
øremerkes til arbeid med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold tilpasset de lokale 
utfordringene og problemstillingene. 5 enheter har ved utgangen av 2019 igjen deler 
av de tildelte likestillingsmidlene, men oppgir gode grunner for dette og har planer 
for bruk av pengene i 2020.  
 
Det er totalt rapportert om 33 tiltak, hvor av flere er gjennomført med støtte fra 
likestillingsmidlene som er tildelt enhetene. Tiltakene er knyttet til hovedmålene i 
handlingsplanen. 6 tiltak er knyttet til hovedmålet om økt innsats for å forebygge 
trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering. Det er 13 tiltak som er knyttet 
til hovedmålet om at kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige 
lederstillinger skal øke. 2 tiltak retter seg mot å styrke arbeidet med mangfold ved 
UiO, og det er 6 tiltak for å bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer. I tillegg 
er det 6 tiltak som støtter opp om andre likestillingsmål. Det rapporteres også om 
andre aktiviteter igjennom besvarelsen av de andre spørsmålene i rapporteringen, se 
om likestillingsarbeid. Av de tiltakene som er evaluert eller oppsummert i rapporten 
ser det ut til at tiltakene har fått gode tilbakemeldinger.  
 
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 14 enheter som har rapportert på likestilling og mangfold i 2019. Det er 8 
fakulteter, 2 museer og 4 enheter under Universitetsstyret. Under følger en oversikt 
over enhetenes rapportering. 
 
Likestillingsarbeid 
 
Tabell 10: Hvilke likestillingsutfordringer har hatt særlig fokus på deres enhet i 2019? 

Antall svar Svaralternativer 
9 Rekruttering av det underrepresenterte kjønn i vitenskapelige 

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

4 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 2019 viser at de fleste enhetene har hatt fokus på rekruttering av det 
underrepresenterte kjønn i vitenskapelige stillinger. Men leders ansvar for likestilling 
og kjønnsbalanse blant studentene er også høyt prioritert av enhetene. Når det 
gjelder andre utfordringer er det for en enhet pekt på arbeid med kjønnsbalanse som 
et hensyn som tas ved tildeling av midler og i forbindelse med arrangement. En 
annen enhet trekker fram at de har hatt fokus på trakassering, både seksuell 
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trakassering og annen trakassering som kan finner sted muntlig og skriftlig i 
akademiske debatter og i relasjonen mellom ansattgrupper. En tredje har jobbet med 
forebygging av forskjellsbehandling i rekruttering ved å gjøre bedømmelseskomiteen 
blant annet oppmerksom på bias.  

 
Tabell 11: Hvordan fremmer enheten et tydelig lederansvar for likestilling? 

Antall svar Svaralternativer 
9 Via kompetansetiltak 
10 Via strategidokumenter 
12 Ved at det er tema på ledermøter 
6 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 ved 12 av 14 enheter tema på ledermøter og flere 
benytter kompetansetiltak rettet mot lederne. MN har i tillegg utviklet kompetanse 
tiltak for PhD veiledere med fokus på likestilling og kjønnsbalanse. De har også 
integrert kjønn og likestilling som del av deres lederprogram. Future Research - and 
Organizational Development in Natural Sciences (FRONT) er en videreføring og 
videreutvikling av MNs tidligere FRONT-prosjekt. Dette nye FRONT-prosjektet som 
startet opp i 2019 skal gjennomføres i samarbeid TF og NHM og er også del av 
Forskningsrådets satsning på kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse, kalt 
Balanse. Prosjektet har blant annet fokus på ledelse og likestilling ved disse tre 
enhetene. Ved JUS er det vedtatt at instituttleder eller prodekan skal lede deres 
Likestilling og mangfoldsutvalg. Det rapporters også om at lederansvaret fremmes 
gjennom rekrutteringsprosesser og stipendstillinger og ikke minst igjennom 
representasjon i ulike fora.   
 
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. 
 
Det er kun 3 enheter som svarer ja, mens 5 svarer nei på dette spørsmålet. For noen 
enheter er denne problemstillingen ikke relevant da de ikke har lyst ut noen 
vitenskapelige stillinger i 2019. Mens en enhet svarer at bruken av søkekomiteer er 
ikke systematisk gjennomført ved fakultetet. En annen enhet peker på at de ikke 
bruker formelle komiteer, men at uformelle nettverk brukes aktivt for å finne gode 
kandidater av begge kjønn. Dette fakultetet har allerede god kjønnsbalanse. En annen 
enhet bruker programutvalg for forskning og forskerutdanning som søkerkomite ved 
rekruttering av stipendiater og postdoktorer. 
 
Tabell 12: I hvor stor grad praktiseres moderat kjønnskvotering til fordel for det underrepresenterte 
kjønn ved ansettelse i faste vitenskapelige stillinger? 

Antall svar Svaralternativer 
3 I stor grad 
10 I liten grad 
1 Vet ikke 

 

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/balanse/
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Ved UiO praktiseres det i liten grad moderat kjønnskvotering ved tilsetting, hvor det 
har vært to tilsvarende like gode kandidater til en stilling. Det betyr ikke dermed sagt 
at det ikke benyttes fordi man ikke ønsker det, for det kan også bety at det ikke 
nødvendigvis er så mange tilfeller hvor dette er aktuelt.  
 
Jfr. UiOs årsplan tiltak 7: Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold 
til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ble enhetene spurt 
om det er blitt gjennomført risikovurdering (kartlegging) av trakassering i 2019 eller 
om enheten har planer om å gjennomføre dette i løpet av 2020. 6 enheter har 
gjennomført en type risikokartlegging, mens 8 enheter planlegger eller har allerede 
satt opp tiltak som de mener er tilpasset deres enhet. De fleste enhetene er i gang 
med flere forskjellige tiltak både som oppfølging av handlingsplanen, men også som 
del av oppfølgingen av resultatene i kartleggingen om mobbing og trakassering i 
akademia.  
 
Tiltak 
Enhetene tildeles som tidligere nevnt midler til arbeid med likestilling og mangfold. I 
tillegg er det noen enheter som legger til egne midler til dette arbeidet. I hovedsak er 
det de tildelte midlene det rapporteres på i denne delen, og det blir gjort på et mer 
overordnet nivå uten å gå i detalj på alle tiltakene enhetene har rapportert inn. 
 
Tabell 13: Rapporterte tiltak fordelt på hovedmålene i handlingsplanen  

Hovedmål:  Antall 
Økt innsats for å forebygge 
trakassering med hovedvekt på 
seksuell trakassering 6 
Kvinneandelen i vitenskapelige 
stillinger og vitenskapelige 
lederstillinger skal øke 13 
Styrke arbeidet med mangfold ved 
UiO 2 

Bedre kjønnsbalansen i alle 
studieprogrammer 6 

Andre mål 6 

Sum 33 
 
Rapportering fra fakultetene og enhetene som mottar likestillingsmidler viser at 13 
tiltak er gjennomført for å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger og 
vitenskapelige lederstillinger. Hoved innsatsen er på å øke andelen kvinner i 
vitenskapelige stillinger. Det er blant tiltak for å styrke kvinnelige førsteamanuensis 
sine muligheter for opprykk igjennom å frigi tid til å arbeide mot professoropprykk, 
oversettelse av arbeider, workshops og utenlandsopphold for å nevne noe. Et fakultet 
har gitt støtte til et nettverk for å gjøre det mer attraktivt å være kvinne i et 
mannsdominert miljø. Et annet har gjennomført workshops med fokus på kjønn for å 
øke andelen kvinner innenfor et fagområde, men en annen enhet har ansatt kvinner i 
professor II. Det er også arrangert en konferanse for å få oppmerksomhet på kvinner 
og ledelse. Videre viser en enhet til lederutvikling som del av dette arbeidet, og jobber 
målrettet med organisasjonsutvikling blant annet ved at kjønnsperspektivet 
vektlegges og dokumenteres som del av alle viktige prosesser og beslutninger ved 
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fakultetet og instituttene samtidig som det tilbys karriere- og lederutvikling som 
fremmer likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.  
 
6 tiltak retter seg mot hovedmålet om å bedre kjønnsbalansen ved 
studieprogrammer. Det er for eksempel foretatt skolebesøk for å rekruttere mannlige 
studenter og studenter med minoritetsbakgrunn og det er gjennomført fagdag med 
tema kvinner i musikkbransjen parallelt med at det er søkt om penger eksternt for å 
jobbe ytterligere med å forbedre likestillingen innenfor fagfeltet. Ved et fakultet er det 
arrangert «guttedag» etter mal fra et annets fakultet arbeid med «jentedag» for å 
rekruttere det underrepresenterte kjønn til studieprogrammet. Et annet fakultet 
jobber med å implementere en strategi for rekruttering til masterprogrammene, hvor 
dette tema er del av strategien.   
 
Det er også 6 tiltak knyttet til arbeidet med trakassering og seksuell trakassering. At 
lederne har deltatt på kurs i håndtering og forebyggende arbeid anses som en viktig 
oppfølging av dette punktet i handlingsplanen. En del av arbeidet med dette målet 
kan også knyttes til årsplantiltaket redegjort for over side 5. Andre tiltak som er 
igangsatt dreier seg om at man for eksempel har hatt trakassering og seksuell 
trakassering som tema på enhetens HMS-dag eller som seminar for vitenskapelige 
ansatte. Det er også satt i gang informasjonsarbeid for å sikre at manualer for ansatte 
og studenter er oppdatert jfr. nye retningslinjer og bevisstgjøre om mulige 
oppfølgingskanaler, samt for å tydeliggjøre budskapet om at det er null toleranse for 
trakassering ved UiO.  
 
2 enheter har benyttet likestillingsmidler til tiltak knyttet til målet om mangfold i 
2019, men mangfold er også inkludert i oppfølging og arbeid med flere av de andre 
målene. For eksempel på HMS-dagen vist til i avsnittet over handlet deler av 
programmet om kjønnsmangfold. Dette gjeldet også tilbudt om veiledning i 
akademiskskriving for minoritetsspråklige ved et fakultet som også handler om 
rekruttering av studenter. En enhet har hatt særlig fokus på språkopplæring for noen 
av deres internasjonale forskerne som ledd i kompetanse og karriereutvikling. En 
enhet har jobbet mye med integreringstiltak for nye internasjonale ansatte 
eksempelvis igjennom å sette i gang en mottaks pilot, intensivkurs i norsk og 
språkkafe.  
 
Enhetene har også rapportert inn annen relevant informasjon eller arbeid med 
likestilling og mangfold. Det er arrangert et seminar om menn og maskuliniteter for å 
forsøke å øke studentenes interessen for å studere eller forske på relaterte tema. I 
denne sammenheng er det også laget en kunnskapsoversikt over mannsforskning. En 
enhet har hatt seminar om UiOs likestillingsstrategi og arbeide. MN holder fortsatt 
på med FRONT-prosjektet hvor TF og NHM fra 2019 inngår som del av prosjektet.   
 
Nedsatt funksjonsevne  
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering pålegger arbeidsgiver å jobbe aktivt, 
målrettet og planmessig mot diskriminering og for likestilling. Enhetene må derfor 
rapporter på om de har hatt mål og/eller tiltak for tilrettelegging for ansatte med 
nedsatt funksjonsevne. 11 enheter har hatt mål og/eller tiltak for tilrettelegging for 
ansatte med nedsatt funksjonsevne i 2019.  
 
 
 

https://www.mn.uio.no/om/likestilling/likestilling-for-ansatte/
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Tabell 14: På hvilke områder har enheten gjennomført tiltak i 2019?  

Antall svar Svaralternativer 
7 Fleksibel arbeidstid 
6 Tilrettelegging av arbeidsoppgaver 
8 Teknisk tilrettelegging 
1 Annet 

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

 
7 enheter svarer at de benytter fleksibel arbeidstid som en måte å tilrettelegge for 
ansatte med nedsatt funksjonsevne. Det er 6 enheter som har gjennomført 
tilrettelegging av arbeidsoppgaver. 8 enheter viser til at det er iverksatt teknisk 
tilrettelegging.  
 
Har dere vurdert å gi noen med nedsatt funksjonsevne mulighet til utprøving av sin 
arbeidsevne ved din enhet? 
4 enheter har i 2019 vurdert muligheten for å gi en person med nedsatt 
funksjonsevne utprøving av sin arbeidsevne ved enheten. Utprøvingen var for en 
enhet basert på reelle bemannings og kompetansebehov i enheten, mens en annen 
viser til forespørsel fra LOS. Flere av enhetene har etablert utprøving i samarbeid 
NAV.  
 
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? 
Behov for faglig bistand, bygningsmessige utfordringer og at det ikke har vært aktuelt 
i 2019 er det som trekkes fram i den forbindelse.  
 
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. 
En enhet ved UiO har mottatt klager, varsling eller andre henvendelser som gjelder 
diskriminering av ansatte i 2019. Denne saken følges opp av fakultetet.  
 
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 2019. Det er 3 enheter som har mottatt klager, påstand, varsling 
eller andre henvendelser vedrørende seksuell trakassering. 6 enheter har mottatt 
klager, påstand, varsling eller andre henvendelser vedrørende trakassering. 7 enheter 
har ikke mottatt klager, påstand, varsling eller andre henvendelser vedrørende 
seksuell trakassering eller trakassering i 2019. Noen av sakene det vises til i denne 
rapporteringen er også å finne igjen blant sakene som er rapportert inn i Si fra-
systemet. På spørsmålet om Har enhetene en rutine som tilsier at fakultetsledelsen 
blir orientert om sakene som omhandler seksuell trakassering eller trakassering? 
Svarer 11 av 14 enheter bekreftende på dette. For de resterende enhetene handler det 
i stor grad om at enheten er liten og/eller at det ikke er behov for rutiner utover UiOs 
varslingsrutiner.  
 
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 

https://www.uio.no/studier/kontakt/si-fra/
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ikke fanges opp i evalueringer av emner og studieprogram. Systemet skal sikre et 
forsvarlig læringsmiljø med god saksflyt, oppfølging og rapportering av innkomne 
saker. I 2019 er det gjort flere endringer i systemet blant annet er det nå kun en linje 
å rapportere i, det vil si at det ikke er delt opp i rød linje for varsling, gul linje for 
klage og grønn linje for positive tilbakemeldinger. Skjema er forenklet og sakene 
sorteres raskere som følge av robotisering. Det har ført til en nedgang i feilsendte 
saker.  
 
Figuren under viser utviklingen fra 2016 -2019 i antall saker behandlet som varsel, 
klage eller ros. 
 
Figur 14: Antall saker i studentenes Si fra system behandlet som varsel, klage eller ros 2016, 2017, 
2018 og 2019 

 
* I tillegg har tre varslingssaker overført fra 2018 blitt ferdig behandlet i 2019 (2 OD og 1 SV) 

 
Tabellen viser at det i 2019 ble behandlet 58 røde varslingssaker fra studenter ved 
UiO. Dette er en økning på 31 saker sammenlignet med året før. Det utgjør litt over 
en fordobling av saker fra 2018 -2019. Av sakene som varsles om er det en økning i 
antall saker om seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet 
sammenlignet med tidligere år. Ser man på antall klagesaker har antallet gått ned fra 
174 saker i 2018 til 122 saker i 2019. Antall positive tilbakemeldinger har gått ned fra 
21 saker i 2018 til 12 saker i 2019. 
 
43 av sakene totalt i Si fra har blitt kategorisert som «forstyrrende eller uakseptabel 
adferd». 13 varsler har blitt kategorisert å gjelde seksuell trakassering. Dette er en 
klar økning fra tidligere år da UiO fra 2014 i snitt har mottatt to saker årlig (0-5 
saker) gjeldende seksuell trakassering. Det er nærliggende å se den store økningen i 
antall varsler gjeldende uakseptabel adferd, og da særlig gjeldende seksuell 
trakassering, i sammenheng med fjorårets informasjonskampanje og foregående års 
fokus og tiltak knyttet til #metoo. I tillegg har UiOs nye retningslinjer Sammen mot 
trakassering vært på UiOs informasjonsskjermer store deler av 2019. Alle studentene 
ble i tillegg informert om retningslinjene på epost eller på «Mine studier». De ble 
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oppfordret til å benytte Si fra. Revidert Si fra med bare ett felles nettskjema og nye 
nettsider for studentene kan også ha bidratt til å senket terskelen for å si fra.  
 
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 inn 3 spørsmål om trakassering, mens det i 2019 kun er et av disse 3 
spørsmålene som blir stilt. Spørsmålet er «Jeg har fått informasjon fra 
universitetet/høyskolen om varslingssystemet». På landsbasis har det vært en økning 
med 3 prosentpoeng fra 2018 til 2019 (fra 29 % til 32 %) på dette spørsmålet. 
Samtidig er det en høyere andel som svarte «husker ikke/vet ikke» i 2019 enn i 2018. 
Ved UiO svarer halvparten av respondentene at de kjenner til varslingssystemet. 
Tabellen under viser fordelingen på svaralternativene for dette spørsmålet. 
 
Tabell 15: Svarfordelingen på spørsmålet om kjennskap til varslingssystemet ved UiO 

 
 
Tabellen viser at 50,0 % av studentene ved UiO har fått informasjon om 
varslingssystemet ved UiO. Dette er en økning på 5,1 prosentpoeng fra året før. Mens 
andelen som varer at de ikke har fått informasjon om varslingssystemet har gått ned 
fra 27,8 % i 2018 til 21 % i 2019. Det er en liten økning i andelen som svarer at de ikke 
husker/ikke vet fra 27,4 i 2018 til 29,0 i 2019. 

Tiltak i regi av UiO sentralt 
I handlingsplanens hovedmål om å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger  
er det tre konkrete oppfølgingstiltak rettet mot henholdsvis kvinnelige 
førsteamanuenser og kvinnelige postdoktorer. Avdeling for personalstøtte har ansvar 
for gjennomføringen av disse aktivitetene. Arbeidet følges også opp av 
koordineringsgruppen for likestilling.  
 
Tiltak for kvinnelige førsteamanuenser 
I hovedmål om å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger er det konkretisert til 
arbeidet med karrierestøtte og rekruttering. For kvinnelige førsteamanienser er det 
derfor vedtatt at det skal tilbys 2 tiltak i forbindelse med opprykk. 
Kvalifiseringsstipend er ett av tiltakene som er prioritert, og tilbud om 
opprykkseminar er det andre tiltaket. 
 
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 



  

31 
 

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 61 søkere til stipendet i 2019. Andelen søkere til dette stipendet har økt 
de siste årene, og det var nesten en fordobling av fjor året. Budsjettet for dette tiltaket 
ble bortimot fordoblet og totalt 17 fikk tildelt støtte i 2019.  
 
Opprykkseminar 
Seminaret ble avholdt den 28.november 2019 og tar for seg opprykksreglene og 
svarer på spørsmål knyttet til dette både fra sentralt hold, men også i dialog med egen 
enhet. Formålet med seminaret er å gjøre opprykksmulighetene kjent, bidra å 
tydeliggjøre kriterier og krav, og ikke minst komme med tips og råd. Prorektor Gro 
Bjørnerud Mo innledet på seminaret som ble fulltegnet samme dag som det ble 
annonsert. Over 30 deltagere deltok på seminaret.  
  
Tiltak for kvinnelige postdoktorer 
Det er på postdoktor nivået at andelen menn går forbi andelen kvinner, derfor er 
mentorprogram for kvinner i postdoktorer et prioritet tiltak ved UiO. Postdoktorene 
er i en fase av karrieren hvor det kan være fordelaktig å ha en støttespiller som kan 
bistå med å tydeliggjøre karriereveien. Siden postdoktorstillingen er en 
kvalifiseringsstilling er det ikke lenger tilknyttet en formell veileder.  
 
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 2019 startet 24 mentor og 24 mentees på programmet.  
 
Andre aktiviteter 
Likestillingsrådgiveren ved UiO er tilknyttet Avdeling for personalstøtte, og bidrar til 
at likestilling og kjønnsbalanse integreres i arbeidet ved avdelingen.  
 
The Guild er et svært viktig nettverk for UiO. Det består av 19 forskningsintensive 
universiteter i Europa. Nettverket har siden etableringen i 2016 utviklet seg til å bli 
en viktig aktør i Europeisk forskningspolitikk. Høsten 2019 etablerte The Guild en 
undergruppe som skulle arbeide med likestilling og mangfold. UiO er representert i 
denne gruppen gjennom likestillingsrådgiveren. 
 
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 ledes av rektor.  
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Det ble gjennomført 3 møter i vårsemesteret og 3 møter i høstsemesteret. I 
vårsemesteret diskuterte gruppen blant annet koordineringsgruppensrolle og 
konkretisering av mangfold ved UiO. Håndboken «Hva er kjønnsperspektiver i 
forskning?» fra www.kjønnsforskning.no ble også lagt fram og diskutert. 
Arbeidsgruppen om Bias i rekruttering ble avsluttet denne våren. I høstsemesteret 
ble resultatene fra kartlegging av mobbing og trakassering lagt fram. 
Koordineringsgruppen har fulgt arbeidet med seksuell trakassering igjennom hele 
året. Resultatene fra det første FRONT-prosjektet ble lagt fram og rapporten fra 
Commission Expert Group1 on the interim evaluation of Gender equality as a 
crosscutting issue in Horizon 2020 ble diskutert. På siste møte høsten 2019 
rapporterte enhetene på aktivitetene som har vært prioritert dette året, samt at 
oversikten over hvordan likestilling og mangfoldsarbeidet ble oppdatert. Alle 
referater fra gruppensmøter er tilgjengelig på UiOs nettsider. 
 
8.mars seminar 
Den internasjonale kvinnedagen markeres årlig med et seminar ved UiO. Seminaret 
gjennomføres som et samarbeid mellom Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og 
likestillingsrådgiveren ved UiO. Seminaret «Hvem skal bære (frem) velferdsstaten? 
Befolkningspolitikk i et bredt perspektiv» tok utgangspunkt i Erna Solbergs 
oppfordring i nyttårstalen om at «Norge trenger flere barn!».  
 
UiO på Oslo Pride  
UiO har som tradisjon å delta på Oslo Pride ved å gå i paraden og bidra med 
arrangementer i samarbeid med OsloMet, samt aktiviteter og synlighet på campus og 
i sosiale medier. Om lag 400 mennesker gikk i paraden fra UiO. Nytt av året var at 
både BI og Høgskolen i Christiania deltok i paraden sammen med UiO og OsloMet 
under parolen «Fryktløs kunnskap». Både rektor og prorektor deltok som tidlige år, 
og etter paraden var det lagt til rette for at deltagerne fra institusjonene kunne samles 
i universitetshagen, nærmere bestemt Frokostkjelleren. 
 
UiO og OsloMet hadde seminaret «Masker og motstand - Den homofile og media fra 
1940 til i dag» på Pride House. OsloMet-forsker Anders Gjesvik og tidligere UiO-
forsker Hans Wiggo Kristiansen belyste det komplekse forholdet mellom den 
homofile og media gjennom de siste 80 år. Seminaret ble avsluttet med en 
paneldebatt med forskerne og publikum ledet av Turid Eikvam, aktivist, mangeårig 
medlem av redaksjonen i tidsskriftet Løvetann og primusmotor for nettverk for 
forskning om homoseksualitet og tidligere kontorsjef ved UiO. Det var om lag 30 
deltagere på seminaret. Etter planen skulle dette seminaret gjentas ved UiO høsten 
2019, men måtte avlyses pga. sykdom. Seminaret forsøkes å settes opp våren 2020. 
 
KHM har over flere år hatt en Pride-relatert utstillingen i forbindelse med Pride, men 
på grunn av oppussing utgikk dette. KHM arrangerte istedenfor danseoppvisningen 
«Havet er historie». Bibliotekene ved UiO laget som tidligere år en utstilling av skeiv 
litteratur i Pride-uken. 
 
Det ble laget 3 filmer og en del poster på sosiale medier i hele Pride-uken, i tillegg til 
informasjon på nettsidene til UiO. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning laget blant 
annet en egen ressursside om Pride og LBHTQ-tematikk. Det ble satt opp en pop up 
stand på Frederikke med de gamle t-skjortene under overskriften «Design din egen 
Pride-skjorte» for å gjenbruke t-skjortene som var igjen. I forbindelse med Lunsj med 

http://www.kjønnsforskning.no/
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/koordineringsgruppe-likestilling/moter/2019/
https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2019/8.mars.html
https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2019/oslopride2019/index.html
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kultur konserten i Pride-uken ble det delt ut UiO-Pride handlenett. Det ble heist 
regnbueflagg på 4 bygg ved UiO. 

Gjennomsnittslønn i ulike stillingskategorier  
I denne delen vil det bli gjort rede for kvinner og menns gjennomsnittslønn innen 
ulike stillingskategorier ved UiO. Det er foretatt en inndeling av stillingskategorier og 
stillingskoder i henhold til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Det 
overordnede kategoriene er som følger: 
 

 Administrative stillinger, herunder kontorstillinger, lederstillinger, 
mellomlederstillinger, saksbehandler-/utrederstillinger 

 Andre stillinger, herunder lærlinger og sosial- og helsefaglige stillinger 

 Drifts- og vedlikeholdsstillinger, herunder andre drifts- og 
vedlikesholdsstillinger og renholdsstillinger 

 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling, herunder 
bibliotekstillinger, ingeniører og tekniske stillinger for undervisning, forskning 
og formidling 

 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger, herunder andre 
stillinger, undervisning, forskning og formidling, hjelpestillinger for 
undervisning, forskning og formidling, professor II, rekrutteringsstillinger, 
undervisnings- og forskerstillinger og 
universitetsbibliotekar/førstebibliotekar/bibl.aspirant 

 
I Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)6 finner man oversikt over 
stillingskodene som er knyttet til disse stillingskategoriene.  
 
Figuren under viser gjennomsnittslønn per DBH-hovedgruppe fordelt på kjønn ved 
UiO i 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Inndelingen av stillingskodene er etter gammel inndeling i DBH. Fra 2020 vil ny inndeling benyttes. 

https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingskoder.action
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Figur 16: Gjennomsnittslønn per DBH-hovedgruppe fordelt på kjønn ved UiO i 2019 

 
 
Figuren viser at menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvinner i alle 
hovedkategoriene bortsett fra kategorien andre stillinger. Den høyeste 
gjennomsnittslønnen er å finne blant administrative stillinger og undervisning-, 
forskning- og formidlingsstillinger.  
 
Administrative stillinger 
Med administrative stillinger menes lederstillinger, mellomlederstillinger, 
saksbehandler-/utrederstillinger. 
 
Tabell 15: Gjennomsnittslønn blant kvinner og menn i Administrative stillinger  

 
 
Tabellen viser at i kategorien administrative stillinger tjener kvinner 92,0 % av 
menns gjennomsnittslønn. Innen stillingsgruppen kontorstillinger er det kvinner som 
tjener mest, mens det innen de tre andre stillingsgruppene tjener menn i 
gjennomsnitt mer enn kvinner. Dette særlig innen lederstillinger og 
mellomlederstillinger at forskjellene er størst.  
 
Andre stillinger 
Med andre stillinger menes lærlinger og sosial- og helsefaglige stillinger 
 
 
 
 
 
 

Administrative stillinger Gjennomsnittslønn 

kvinner

Gjennomsnittslønn 

menn

Kvinners andel av 

menns gj.snittslønn

Kontorstillinger 353 669 352 170 100,4%

Lederstillinger 1 066 781 1 113 711 95,8%

Mellomlederstillinger 768 239 818 521 93,9%

Saksbehandler-/utrederstillinger 564 871 586 689 96,3%

Gjennomsnittslønn Adm.stillinger 593 937 645 568 92,0%
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Tabell 16: Gjennomsnittslønn blant kvinner og menn i Andre stillinger 

 
 
Tabellen viser at menn har høyere lønn enn kvinner innenfor både andre stillinger og 
sosial- og helsefaglige stillinger. Det er en særlig stor forskjell når det kommer til 
stillingsgruppen andre stillinger hvor kvinner har 61, 9 % av menns lønn. I denne 
gruppen er det få kvinner og det gjør dermed store utslag, også på 
gjennomsnittslønnen for kategorien andre stillinger totalt.   
 
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 
Med drifts- og vedlikeholdsstillinger menes andre drifts- og vedlikeholdsstillinger og 
renholdsstillinger 
 
Tabell 17: Gjennomsnittslønn blant kvinner og menn i Drifts- og vedlikeholdsstillinger  

 
 
Tabellen viser at kvinner tjener 89,8 % av menns gjennomsnittslønn innenfor andre 
drifts- og vedlikeholdsstillinger. Kvinner tjener derimot mer enn menn innenfor 
renholdsstillinger hvor de har 101,6 % av menns gjennomsnittslønn.  
 
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling,  
Med støttestillinger for undervisning, forskning og formidling menes 
bibliotekstillinger, ingeniører og tekniske stillinger for undervisning, forskning og 
formidling 
 
Tabell 18: Gjennomsnittslønn blant kvinner og menn i Støttestillinger for undervisning, forskning og 
formidling 

 
 
Tabellen viser at kvinner har en høyere gjennomsnittslønn enn menn innenfor 
bibliotekstillinger og tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling, 
mens det i ingeniør stillingene er menn som har høyere gjennomsnittslønn enn 
kvinner.  
 
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 
Med undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger andre stillinger, 
undervisning, forskning og formidling, hjelpestillinger for undervisning, forskning og 

Andre stillinger Gjennomsnittslønn 

kvinner

Gjennomsnittslønn 

menn

Kvinners andel av 

menns gj.snittslønn

Andre stillinger 101 700 164 415 61,9%

Sosial- og helsefaglige stillinger 486 812 538 576 90,4%

Gjennomsnittslønn Andre stillinger 480 795 271 318 177,2%

Drifts- og vedlikeholdsstillinger Gjennomsnittslønn 

kvinner

Gjennomsnittslønn 

menn

Kvinners andel av 

menns gj.snittslønn

Andre drifts- og vedlikeholdsstillinger 418 479 465 896 89,8%

Renholdstillinger 438 365 431 638 101,6%

Gjennomsnittslønn Drifts- og vedlikeholdsstillinger 430 176 456 108 94,3%

Støttestillinger for undervisning, 

forskning og formidling 

Gjennomsnittslønn 

kvinner

Gjennomsnittslønn 

menn

Kvinners andel av 

menns gj.snittslønn

Bibliotekstillinger 546 642 506 647 107,9%

Ingeniører 551 260 593 804 92,8%

Tekniske stillinger for undervisning, forskning 

og formidling 

450 060 424 447 106,0%

Gjennomsnittslønn Støttestillinger for 

undervisning, forskning og formidling

531 140 584 340 90,9%
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formidling, professor II, rekrutteringsstillinger, undervisnings- og forskerstillinger og 
universitetsbibliotekar/førstebibliotekar/bibl.aspirant 
 
Tabell 19: Gjennomsnittslønn blant kvinner og menn i Undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstillinger 

 
 
Tabellen viser at kvinner gjennomgående har en noe høyere gjennomsnittslønn enn 
menn innenfor hovedkategorien undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. 
Det er kun innen gruppen andre stillinger, undervisning, forskning og formidling, 
samt undervisnings- og forskningsstillinger at menn har høyere gjennomsnittslønn 
enn kvinner.  
 
Oppsummert 
Den største lønnsforskjellen mellom menn og kvinner er å finne i de administrative 
stillingene, ved en av drifts- og vedlikeholdsstillingene og for stillingsgruppen 
Ingeniør. Det ser ut til at lønnsforskjellene innenfor undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstillinger er mer jevnet ut i de fleste undergruppene.  

Sykefravær og permisjoner 
UiOs IA-avtale 2019-20227 legger føringer for UiOs arbeid med oppfølging av 
sykefravær. UiO har i dag et forholdsvis lavt sykefravær, og skal fortsette å jobbe 
målrettet for å opprettholde et lavt sykefravær. UiO har et mål om at sykefraværet 
ikke skal overstige 5 % på årsbasis. 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 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 IA-avtale 2019-2022: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/  og UiOs 
handlingsplan for inkluderende arbeidsliv (IA) 2019-2022: https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/ia-handlingsplan-2019-2022.pdf  

Undervisnings-, forsknings- og 

formidlingsstillinger 

Gjennomsnittslønn 

kvinner

Gjennomsnittslønn 

menn

Kvinners andel av 

menns gj.snittslønn

Andre stillinger, undervisning, forskning og 

formidling 

600 865 611 552 98,3%

Hjelpestillinger for undervisning, forskning 

og formidling 

420 840 397 445 105,9%

Professor II 806 146 803 834 100,3%

Rekrutteringsstillinger 513 076 511 242 100,4%

Undervisnings- og forskerstillinger 698 027 727 063 96,0%

Universitetsbibliotekar/førstebibliotekar/bib

l.aspirant 

632 419 620 137 102,0%

Gjennomsnittslønn Undervisnings-, 

forsknings- og formidlingsstillinger

612 260 664 460 92,1%

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/ia-handlingsplan-2019-2022.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/ia-handlingsplan-2019-2022.pdf
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Figur 17: Sykefravær ved UiO i 2019, fordelt på kjønn (SAP) 

 
 

Figuren viser at i 2019 hadde UiO et totalt sykefravær på 3, 54 %. Sykefraværet har 

gått opp (marginalt) med 0,13 prosentpoeng sammenliknet med 2018. Kvinner har 

høyere sykefravær enn menn. Henholdsvis 4,8 % for kvinner og 2,2 % for menn. 

Sykefraværet har gått noe opp (marginalt) for både menn og kvinner sammenliknet 

med 2018. Henholdsvis 0,1 prosentpoeng for kvinner og 0,15 prosentpoeng for menn. 

Det legemeldte sykefraværet over 16 dager (langtidssykefravær) trekker den totale 

sykefraværsprosenten relativt sett opp. Fordelt på stillingsgruppene teknisk-

administrativ (TA) og vitenskapelig (VIT), var den totale sykefraværsprosenten for 

TA på 5,33 % og for VIT var sykefraværsprosten på 2,2 %. Sammenliknet med 2018 

var det en oppgang i sykefraværsprosenten for TA på 0,34 prosentpoeng. For VIT var 

det en marginal oppgang i sykefraværsprosenten på 0,01 prosentpoeng. Det må 

legges til grunn at det kan være underrapportering på sykefraværet for ansatte i 

vitenskapelige stillinger. 

Permisjoner 
Kjønnsdelt statistikk over permisjoner kan være nyttig som indikator for likestilling 
på hjemmebane. Noen permisjoner må det søkes om å få benytte, mens for andre 
permisjoner som hjemme med sykt barn har universitetet en IA-avtale. 
 
Tabellen under gir en oversikt over ulike fraværstyper i 2019, 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 2019 som er 
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tatt med, det vil si at permisjoner som er innvilget i 2019, men som først påbegynnes 
året etter ikke regnes med her. 
 
Tabell 20: Antall kvinner og menn fordelt på ulike fraværstyper i 2019 (SAP)  

 
 
Tabellen viser at kvinner i større grad enn menn tar ut permisjon ved UiO i 2019 
(70,1 %). Dette er en økning fra året før med 4,6 prosentpoeng. Det er flere menn enn 
kvinner som tar forskningstermin med lønn (68,7 %) i 2019. Kvinner tar 36,6 % av 
den graderte foreldrepermisjonen med dekningsgrad 100 %, mens ved 80 % 
dekningsgrad er det mer likt, dvs. at kvinner tar ut 57,9 % av permisjonen. 
Kvinneandelen er på hele 84,4 % ved uttak av omsorgspermisjon uten lønn. Ved 
uttak av foreldrepermisjon (både 100 % og 80 % dekningsgrad) tar kvinner over 70 % 
av permisjonen. Når det gjelder velferdspermisjon uten lønn som går over mer enn 
en måned tar kvinner ut 66,4 % av denne type permisjonen, mens når permisjonen er 
under en måned er andelen menn 55,1 %. Ved velferdspermisjon med lønn er 
kvinneandelen 64,0 %.  
 
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 21: Fravær pga. barns sykdom fordelt på ansatte ved UiO i 2019 (SAP) 

 
 
Tabellen viser at kvinner i større grad enn menn er hjemme med sykt barn (63,2 %). 
Tallene har holdt seg stabilt sammenlignet med tidligere år.  

Kvinne Mann Kvinne Mann

14 dg fødsel/adop m/lønn 1 90 10 798 91 808 1,2 %

Delvis utdan.perm u/lønn 15 5 1052 559 20 1611 65,3 %

Forskningsterm 100% m/lønn 7 20 1097 2404 27 3501 31,3 %

Gradert foreldreperm 100% 38 60 1560 2698 98 4258 36,6 %

Gradert foreldreperm 80% 18 14 956 694 32 1650 57,9 %

Omsorgspermisjon u/lønn 232 49 15556 2875 281 18431 84,4 %

Perm u/lønn tjeneste.org 2 174 2 174 0,0 %

Perm v/fødsel/adopsj 100% 293 141 16875 5436 434 22311 75,6 %

Perm v/fødsel/adopsj u/lønn 2 5 98 79 7 177 55,4 %

Perm v/fødsel/adopsj. 80% 101 49 7028 1890 150 8918 78,8 %

Utd.perm u/lønn 12 5 709 512 17 1221 58,1 %

Velferdsperm u/lønn >1mnd 84 49 8131 4110 133 12241 66,4 %

Velferdsperm u/lønn < 1 mnd 34 52 132 162 86 294 44,9 %

Velferdsperm m/lønn 1659 914 2118 1192,7 2573 3310,7 64,0 %

Total 2496 1455 55322 23584 3951 78906 70,1 %

Totalt 

antall 

tilfeller

Totalt 

sum 

dager

Kvinners 

andel av 

fraværsdager

Antall tilfeller Sum dager
Permisjonstype

Kjønn Antall fraværsdager Kjønnfordeling i %

Kvinne 3 013 63,2 %

Mann 1 754 36,8 %

Totalt 4 767 100,0 %


