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Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) diskuterte i møte 8. oktober 2014 at det er ønskelig å 
gjøre en undersøkelse av  integreringen av kvinne- og kjønnsperspektiver i rettsstudiet, se vedlagte 
referat fra møtet.  

Temaet er lagt inn som del av en søknad til forskningsrådet om midler, BALANSE-utlysningen, se 
vedlagte søknad. Om Forskningsrådet innvilger søknaden kan undersøkelsen følges opp i dette 
prosjektet, men LiMU ser det som ønskelig at slik undersøkelse gjennomføres uavhengig om 
midlene blir tildelt.  

PMR vil bli videre involvert i undersøkelsen og orientert når det er klart om BALANSE-søknaden 
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Dato: 24.10.2014 

 Saksnr..: 2014/3524 JENNYGR 

Referat fra møte i Likestillings- og mangfoldsutvalget 08. 10. 2014 

Tidspunkt: 12.30-14.00 

Sted: Fakultetsværelset, 2. etasje Domus Academica 

Til stede:  

 Inga Bostad (leder) 

 Herman Bruserud (representant for de vitenskapelig ansatte)  

 Stian Øby Johansen (representant for stipendiatene)  

 Mari Theodorsen (representant for de teknisk-administrative)  

 Sagana Sriskandarajah (vara for studentene) 

 Mona Østvang Ådum (representant for verneombudene)  

 Jenny Graver (utvalgets sekretær / referent)  

Sak 1: Ingen merknader til dagens sakskart eller referat fra forrige møte.  

Sak 2: Søknad om likestillingsmidler til Forskningsrådets BALANSE-utlysning  

Et foreløpig utkast til søknad ble diskutert. Utvalget la blant annet vekt på at det er en styrke ved 

prosjektet at den legger opp til et forskningsbasert grunnlag for å utforme tiltak for å øke 

kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger.  

Sak 3: Kvinne- og kjønnsperspektivet i rettsstudiet 

Utvalget diskuterte hvordan best undersøke integreringen av kvinne- og kjønnsperspektiver i 

rettsstudiet. Temaet er lagt inn som en del av BALANSE-søknaden (jf sak 2), men det er ønskelig å 

gjennomføre en slik undersøkelse uansett. Det ble klart at utvalget ønsker en mer substansiell 

undersøkelse enn ren «hodetelling» av andeler mannlige og kvinnelige undervisere og 

pensumforfattere. Utvalget vektla spesielt at det kan være et effektivt tiltak å bevisstgjøre og lære 

opp undervisere og lærebokforfattere i hva kjønnsperspektiver i jussen innebærer. Utvalget vil 

anbefale PMR å ta en første generell diskusjon om temaet, og at veien videre legges opp når det er 

klart om BALANSE-søknaden innvilges. 

Sak 4: Utlysningstekster  

Utvalget var forelagt og kommenterte utlysningstekstene til to førsteamanuensisstillinger på SMR 

og én professorstilling på PluriCourts.  

Utvalget ønsker generelt ikke å bli forelagt utlysningstekster med mindre det er noe spesielt ved 

dem. Det er ønskelig at utvalget kommer til enighet om standardformuleringer om kvinner og 
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minoriteter, og anbefaler fakultetet å bruke disse. Jenny skriver utkast til formuleringer på 

bakgrunn av diskusjonen som sendes ut på e-post til diskusjon, for deretter å bli bestemt på neste 

møte.  

Sak 5: Muntlige orienteringer  

- Likestillingsmidler 2015. Jenny orienterte om at fakultetet har fått penger til å gjennomføre 

følgende tiltak: Frikjøp av fem kvinnelige førsteamanuenser for å kvalifisere seg til 

professor; stipendiatsamling; mentorsamling; medietreningskurs.  

- Minoritetsundersøkelsen. Herman orienterte om fremdrift, og at undersøkelsen ser ut til å 

bli fullført i løpet av 2014.  

  

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Jenny Graver 

+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no 
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Kunnskapens grenseland: Kvinner i norsk juss  
 

1. Analyse og treffende tiltak  

Vi har i løpet av de siste årene samlet mye statistikk om kvinner i rettsvitenskapen i norsk 

akademia, det vil si alle fag ved de juridiske fakultetene i Norge: Antall avlagte doktorgrader, antall 

faglige lederstillinger, tidsforløp i karrierene med mer. Samtidig mangler vi en systematisk og 

samlet forståelse av årsakene til mangel på kjønnsbalanse i faglige topp- og lederstillinger. 

Prosjektet «Kunnskapens grenseland: Kvinner i norsk juss» tar sikte på å bøte på denne mangelen 

på forståelse.  

Prosjektet er bredt definert: Viktige temaer i prosjektet vil være om forskjellige fagmiljøer anser 

enkelte fag og fagområder som kjønnede, kjønnsbalanse i undervisningen – inkludert integrering av 

kjønnsperspektiver i pensum samt andelen kvinnelige forfattere på pensum og som undervisere på 

obligatoriske juridiske fag og i valgfagene – og kvinners forsknings- og publiseringsstrategier. 

Disse og andre temaer skal kartlegges under ett og knyttes sammen med mer veletablerte 

problemstillinger knyttet til rekruttering, ansettelse, forfremmelse til stillinger og arbeidsmiljø.  

Statistikken for Det juridiske fakultet i Oslo viser at kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger 

utvikler seg i riktig retning.
1
 Samtidig opplever vi ikke at vi er i mål. Vi ser at kvinner som blir 

førsteamanuenser, stort sett kvalifiserer seg til professor. Hovedutfordringen i Oslo ligger i å få 

kvinnene til å søke på førsteamanuensisstillinger og være best kvalifisert til stillingen, samt å sørge 

for rekruttering av kvinner til fakultetets lederstillinger. Kjønnsubalansen er fortsatt dominerende på 

professornivå og i faglige lederstillinger som dekanat og prosjektleder for store 

forskningsprosjekter. Prosjektet tar sikte på at kartleggingen referert til over skal kunne gi et solid, 

forskningsbasert grunnlag for å forstå bakgrunnen for den nåværende kjønnsbalansen. Dessuten vil 

kartleggingen ligge til grunn for (a) å vurdere verdien av virkemidlene som hittil har vært iverksatt 

som en konsekvens av tidligere utredninger ved fakultetet og UiOs likestillingspolitikk, og (b) å 

etablere nye og innovative tiltak for å sikre en stabil kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger i 

rettsvitenskap. 

 

Kunnskapsgrunnlag  

Utgangspunktet for kartleggingen vil bygge på tre tidligere studier ved det juridiske fakultet, UiO: 

Ragnhild Sollunds rapport, publisert i 1998: "Å være kvinne ved Det juridiske fakultet: En 

selvfølge - eller en utfordring?"
2
 Ragnhild Sollund, nå professor ved Institutt for kriminologi og 

rettssosiologi, skrev rapporten på oppdrag av daværende Likestillingsutvalget ved Det juridiske 

fakultet. Rapporten er en kartlegging av situasjonen for kvinner ansatt i vitenskapelige stillinger ved 

fakultetet, med særlig vekt på rekrutteringssituasjonen. Hun intervjuet 22 kvinner ansatt som 

vitenskapelige assistenter, forskere og stipendiater.  

Et av Sollunds funn som er spesielt interessant for dette prosjektet (jamfør beskrivelsen av 

kartleggingsfasen nedenfor), handler om holdninger til typiske «kvinnetemaer» i jussen.
3
 Flere av 

                                                 
1 https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/moter/iledermote-kjonnsbalanse.pdf  
2
 Tilgjengelig via bibsys: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=980860636&kid=biblio 

3 Også andre fag og fagområder oppfattes som kjønnede. Dette diskuteres for eksempel for 
spesialpedagogikk, informatikk og statsvitenskap i rapporten «Kjønnsbalanse og læringsutbytte» av Cecilie 

 

https://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/moter/iledermote-kjonnsbalanse.pdf
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=980860636&kid=biblio
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Sollunds informanter opplever å bli møtt med manglende interesse for temaene de holder på med, 

og dette antas å gå særlig utover de som driver med såkalte «typiske kvinneting», det vil si temaer 

som kan knyttes til kvinner og barn spesielt, for eksempel seksuelle overgrep mot barn og 

likestilling. «Kjønnsnøytral» forskning oppleves å være den mest anerkjente forskningen, og 

Sollund foreslår at de som forsker på typiske kvinnetemaer, utfordrer ikke bare fakultetets 

tradisjoner men også premissene for hva som er nyttig og viktig juss. Å undersøke i hvilken grad 

det finnes tilsvarende holdninger blant juridiske forskere i dag, vil være svært interessant og 

relevant for vår forståelse av mangelen på kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger i 

rettsvitenskap og for å utvikle nye, målrettede tiltak.  

I rapporten behandler Sollund også temaer som forskningens vesen, uformelle og formelle nettverk 

på fakultetet, veiledning samt fleksibel arbeidstid og arbeidsmiljø. Hun finner eksempelvis at 

mange kvinner i rekrutteringsstillinger opplever at det er lite samarbeid, manglende veiledning og 

begrenset faglig kontakt, og foreslår som forklaring at forskningens individualistiske preg samt 

overvekten av menn kanskje har skapt en kultur for egoisme.  

Sollunds rapport, og særlig den delen som handler om arbeidsmiljø, ble fulgt opp av Hege Eidstuen 

i en rapport fra 2005.
4
 Denne rapporten oppsummerer en intervjuundersøkelse om rekruttering av 

kvinner til vitenskapelige stillinger. Både daværende og tidligere kvinnelige stipendiater ved 

fakultetet ble intervjuet. Rapporten konkluderte med en rekke forslag til tiltak for å bedre 

arbeidsmiljø og rekruttering. Enkelte av disse tiltakene har blitt fulgt opp, slik som etableringen av 

en mentorordning for kvinnelige stipendiater, men mange av tiltakene har ikke blitt videreutviklet.  

Cathrine Sørlies rapport «Kvinne- og kjønnsperspektivet i rettsstudiet ved UiO» fra 2006, er basert 

på en evaluering av integreringen av kvinne- og kjønnsperspektivet i masterstudiet i rettsvitenskap 

foretatt for Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet.
5
 Rapporten konkluderte med at det var 

tilfeldig om det var anlagt et kjønnsperspektiv i pensum, og at kvinne- og kjønnsperspektivet var 

integrert i obligatoriske fag bare i liten grad innholdsmessig og overhodet ikke organisatorisk. 

Rapporten bemerker videre at det daværende systemet manglet oppfølging og ansvarsplassering. 

Sørlie foreslår en liste med tiltak for å bøte på dette, som inkluderer blant annet å konkretisere hva 

integrering av kjønnsperspektiver i undervisningen skal innebære, å plassere oppfølgingsansvaret 

og vurdere krav til rapportering og sanksjoner.  

 

Tiltak 

Prosjektet har tre faser: En kartleggingsfase, en kunnskapsdelings- og samarbeidsfase som 

organiseres gjennom en serie seminarer og workshops, og en fase hvor vi utvikler planer og tiltak 

basert på de oppnådde resultatene. Vi søker i denne omgang om finansiering til de to første fasene.  

Kartleggingsfasen 

Det primære tiltaket i kartleggingsfasen vil være kvalitative intervjuer med faste vitenskapelig 

ansatte samt nåværende og tidligere stipendiater. Stipendiater inkluderes fordi statistikken for JUS i 

Oslo viser at hovedutfordringen for å oppnå kjønnsbalanse i juridiske vitenskapelige toppstillinger, 

ligger i å få kvinner ansatt som førsteamanuenser. Når kvinner først blir ansatt i fast stilling, 

kvalifiserer de seg som hovedregel til professor; imidlertid er det er det noe ulikhet mellom 

                                                                                                                                                                  
Thun og Øystein Gullvåg Holter (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO 2013) og for historie i 
«Historie. Et guttefag?» av Cathrine Edelhard Tømte og Hebe Gunnes (AFI-rapport 4-2013).  
4
 http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/moter/rapport-likestilling-rekruttering-2005.html  

5
 http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/moter/LSU-rapport-endelig20utgav1.pdf  

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/moter/rapport-likestilling-rekruttering-2005.html
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/limu/moter/LSU-rapport-endelig20utgav1.pdf
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kvinnelige og mannlige fast vitenskapelig ansatte i publiseringsfrekvens. Vi vil også intervjue et 

utvalg mannlige professorer og stipendiater, med tanke på å belyse hvilke erfaringer som er 

kjønnsspesifikke og hvilke erfaringer som heller er generelle. Det rettsvitenskapelige fagfeltet er 

ikke større enn at det er mulig å gjennomføre kvalitative samtaler med hver og en av de kvinnene 

som i dag har fast ansettelse innen rettsvitenskap.  

Som nevnt innledningsvis, har rekrutteringen av kvinner til faglige toppstillinger bedret seg. 

Samtalene vil derfor legge vekt på substansielle utfordringer for kvinner i faste vitenskapelige 

stillinger i rettsvitenskap: Hva er kvinnelige forskeres stilling og vilkår på forskjellige rettsområder? 

Hypotesen er at vi har ulike utfordringer innenfor ulike juridiske fagområder; f.eks. antas 

økonomiske, næringslivsrettede områder av jussen som selskaps- og finansmarkedsrett og sjørett og 

europarett å ha andre typer utfordringer enn f.eks. i barne- og familieretten. Videre har vi en 

hypotese om at det er flere kvinner i valgfag (typisk kvinnerett, barnerett, flyktningerett, 

velferdsrett…) enn i de obligatoriske fagene, noe som reiser et spørsmål om kriteriene for hva som 

er sentrale, obligatoriske fag, om disse kriteriene er kjønnede, og hvordan dette påvirker kvinners 

holdning til å gjøre karriere på toppnivå i jussen? Gjennom disse og andre temaer vil samtalene 

belyse utfordringer i forbindelse med fast ansettelse og kvalifisering til professor, i tillegg til 

arbeidsmiljø, forventninger og holdninger i fagmiljøene til kvinner i faglige lederstillinger, 

forskjeller på kvinner og menns publiserings- og forskningsstrategier – hvorfor er det forskjell på 

antall publikasjoner og på tidsbruk for publisering mellom kvinner og menn?  Samtalene med et 

utvalg nåværende og tidligere stipendiater vil dessuten blant annet belyse årsaker til at de ønsker 

eller ikke ønsker – eller har valgt bort – en videre akademisk karriere.  

I tillegg til intervjuene av fast ansatte og nåværende og tidligere stipendiater, vil kartleggingen også 

inneholde en gjennomgang av pensum i obligatoriske og valgfrie emner for å se på kvinneandelen 

og på kjønnsperspektivene, om disse er inkludert, som en oppfølging av Sørlies rapport. Vi vil også 

se spesielt på forholdet mellom valgfri og obligatorisk undervisning på profesjonsstudiet i lys av 

kjønnsperspektiver; ikke bare antall kvinner involvert i undervisningen på de ulike kurstypene, men 

også kjønnsperspektiver i fagene. Siden 2006 har rettsstudiet ved UiO gjennomgått ytterligere en 

studiereform. I tillegg pågår en diskusjon om rettsstudiet skal legges om til en 3+2-ordning i stedet 

for en ordning med et integrert masterprogram. En slik gjennomgang er derfor nå svært betimelig. 

Programutvalget for Master i rettsvitenskap (PMR) uttalte i 2011 at likebehandlingsperspektiver bør 

integreres i undervisningen i forbindelse med overgang til ny studieordning, men det er uklart i 

hvilken grad dette er blitt fulgt opp.   

Kunnskapsdelings- og samarbeidsfasen 

Denne fasen er todelt. Det vil for det første arrangeres et fagseminar i regi av alle de juridiske 

fakultetene hvor rapportene fra kartleggingsfasen legges frem og diskuteres med sikte på tiltak- og 

kompetansebygging. Videre vil det bli arrangert tre workshops for å diskutere og etablere best 

practice på en rekke områder. Under følger en foreløpig liste over viktige temaer som blant annet 

tar utgangspunkt i konklusjonene fra Sollund og Eidstuens rapporter. Disse temaene vil bli supplert 

og videreutviklet etter hvert som resultatene fra kartleggingsfasen foreligger.   

- Forskningsplanlegging for nyansatte ph.d.-studenter og postdoktorer, inkludert en 

kartlegging av tidspunkt for planlegging av akademisk karriere.  

- Å skrive CV, søknader om ansiennitet, andre jobbsøknader. 

- Intervjuteknikker og forhandling av kontrakter.  

- Presentasjonsteknikker - hvordan å vise autoritet, kroppsspråk  

- Skriving og publisering (bøker, tidsskrifter, blogger, etc.), Når bør du samskrive og når du 

skal skrive alene? Hvordan å skrive abstrakts? Hvordan å markedsføre egne publikasjoner? 

- Hvordan utvikle nettverk og markedsføre egen forskning?  

- Hvordan planlegge forskningsopphold i utlandet for å velge riktig institusjon?  
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- Hvordan forfølge ekstern finansiering?  

- Når er det riktig å forlate akademisk karriere eller gå videre til en annen institusjon?  

- Hvordan balansere familie og arbeid?  

- Hvorfor og hvordan organisere og delta på internasjonale konferanser?  

- Hvorfor kvinner bør hjelpe andre kvinner (veiledning, samarbeid, etc.)? 

- Hvordan forholde seg til og svare på trakassering (seksuell og ikke-) fra overordnede og 

kolleger og studenter?  

 

Vi vil vurdere å trekke inn eksterne eller UiO-interne konsulenter med kompetanse på 

organisasjonsutvikling og coaching i organiseringen av workshopene og i videreutviklingen av 

tiltak basert på resultatene fra kartleggingsfasen og diskusjonene i workshopene.  

 

2. Nyskaping  

Det juridiske fakultet ved UiO har gjennom de siste tiår hatt en rekke tiltak for å bedre 

kjønnsbalansen blant kvinner i faglige toppstillinger, blant annet en mentorordning for kvinnelige 

stipendiater og medietreningskurs. Men det nye ved dette prosjektet at man for første gang ser 

sammenhengen mellom den statistikken og den kunnskapen som finnes innen dette fagområdet.  

Ved å trekke inn både mangelen på kjønnsperspektiver i arbeidsmiljø og pensum og læringsformer 

vil dette prosjektet kunne gi en klarere forståelse av akademisk kultur som hinder for kjønnsbalanse. 

Prosjektet planlegger som nevnt å intervjue alle kvinner i faste vitenskapelige stillinger på de 

juridiske fakultetene i Norge. Dette har ikke vært gjort før, og gir en unik mulighet til å undersøke 

om det finnes institusjonsspesifikke strukturelle problemer eller om det finnes felles problemer som 

er spesifikt for rettsvitenskapen. Når rettsvitenskapen defineres bredt slik som vi gjør, inkluderer 

den også menneskerettigheter (som i seg selv er tverrfaglig og består av statsvitenskap og 

antropologi i tillegg til juss), kriminologi og rettssosiologi. Dermed vil vi få et 

sammenlikningsgrunnlag som kan si noe om forskjeller mellom samfunnsvitenskapene og 

rettsvitenskapen i smal forstand.  

De årlige workshopene vil også for første gang i historien samle kvinner fra alle de juridiske 

fakultetene i Norge. Workshopene er tenkt rullerende, slik at hvert juridisk fakultet (Oslo, Bergen, 

Tromsø) har hver sin workshop i løpet av prosjektets eksistens og dermed sikres både en overføring 

av kunnskap mellom de juridiske miljøene og et sterkere ansvars- og eieforhold til oppfølging og 

tiltak. 

 

3. Læring, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling  

Målgruppen for fagseminaret er det akademiske miljøet i Norge og Norden, kjønnsforskere og 

politikere/beslutningstakere i Universitetssektoren.  Målgruppen for workshopene vil være 

kvinnelige stipendiater, postdoktorer og faste ansatte ved de juridiske fakultetene i Norge.  

 

4. Strategisk forankring og betydning  

Prosjektet vil bidra til Det juridiske fakultet i Oslos strategiske mål om å ha en aktiv 

likestillingspolitikk. I tillegg vil prosjektet være et middel til å oppfylle handlingensplanen for 

likestilling mellom kjønn på UiO, der det står at «Arbeid med likestilling mellom kjønnene er et 

strategisk anliggende for Universitetet i Oslo. Likestilling handler om mangfold og like muligheter. 
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Likestilling handler også om kvaliteten på vår virksomhet som landets fremste institusjon for 

forskning, utdanning og formidling og mulighetene til å sikre et bred og god rekruttering av 

kompetent personale.». Hovedmål tre i handlingsplanen for likestilling er formulert slik:  

 

Et tydeligere lederansvar for likestilling: UiO skal ha en ledelse på alle nivå som bidrar til å 

fremme UiOs likestillingspolitiske 

målsettinger og tiltak 

Tiltak for å oppnå dette målet er blant annet følgende:  

 

- Benytte medarbeidersamtaler aktivt også som et likestillingspolitisk tiltak 

- Benytte sluttsamtaler for å kartlegge hvorfor kvinner i rekrutteringsstillinger velger å ikke 

fortsette ved UiO.  

- Gi nytilsatte kvinnelige førsteamanuenser og postdoktorer et tilbud om personlig 

mentor/kontaktperson 

- Vurdere lokale mentoringopplegg for kvinner i rekrutterings- og førsteamanuensisstillinger 

 

Prosjektet vil bidra til å vurdere effekten av denne typen tiltak og gi mer kunnskap om hvordan 

tiltakene kan benyttes mest mulig effektivt ved UiO.  

I UiOs Strategiplan – ”Strategi 2020” er den likestillingspolitiske hovedmålsettingen formulert slik: 

“Et internasjonalt ledende universitet må drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og 

menn og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og som sikrer like rettigheter”. Prosjektet vil 

bidra med et solid kunnskapsgrunnlag for utforming av UiOs likestillings- og rekrutteringspolitikk.  

 

5. Samarbeid 

 Det juridiske fakultet i Oslo er den største juridiske utdanningsinstitusjonen i landet, og en sentral 

aktør innenfor juridisk forskning. Det er derfor naturlig at Oslo tar føringen i prosjektet. Søknaden 

vil bli tatt opp på Nasjonalt fakultetsmøte 16. oktober 2014, og ved innvilget prosjekt vil de 

juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø bli forespurt om å delta i prosjektgruppen samt å bidra 

med eksisterende kunnskapsgrunnlag på feltet. De ansatte ved de andre fakultetene vil bli inkludert 

både i kartleggingen og som målgruppe for det planlagte seminaret og de årlige workshopene.   

 

6. Prosjektplan, prosjektledelse og organisering  

Vi ønsker å ansette en forsker i en tre-årig stilling med ansvar for gjennomføringen av prosjektet. 

Forskeren skal bistås av en vitenskapelig assistent. Begge disse er tenkt ansatt ved Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR), en grunnenhet ved Det juridiske fakultet ved UiO, hvor den daglige 

driften av prosjektet skal ligge. Inga Bostad, direktør ved SMR, vil være faglig ansvarlig. I tillegg 

vil prosjektet følges opp av sekretæren for fakultetets Likestillings- og mangfoldsutvalg (LiMU), 

som er ansatt i fakultetsadministrasjonen. Dette sikrer at prosjektet forankres i relevante ledermøter 

og andre relevante organer ved fakultetet.  

Inga Bostad som faglig leder vil bistås av en prosjektgruppe. På søknadstidspunktet består 

prosjektgruppen av mannlige og kvinnelige professorer ved JUS i Oslo med administrativ bistand 

fra LiMUs sekretær. Når prosjektet settes i gang, vil gruppen utvides med representanter fra Bergen 

og Tromsø.  
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