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Bakgrunn  
Det juridiske fakultet er forpliktet til å skape et positivt forskningsmiljø som anerkjenner mangfold som 
en styrke og kilde til kreativitet. Fakultetet søker å gjøre det mulig for forskere med ulik bakgrunn å 
forfølge sine intellektuelle ambisjoner og nyte en meningsfylt karriere. Økt rekruttering av kvinner og 
personer med ulik bakgrunn til forskerstillinger og lederstillinger innen forskning, er et mål for Det 
juridiske fakultet ved UiO. Likestilling i forskningsprogrammer forutsetter lik rett til deltakelse, respekt, 
muligheter for fremskritt og glede av arbeidsmiljøet. Det juridiske fakultet søker å opprettholde en 
positiv og mangfoldig arbeidsplass. Fakultetet skal sørge for at kandidater av begge kjønn vurderes ved 
nominasjon til priser, at begge kjønn sikres deltakelse på konferanser og i forskningsnettverk, og sørge 
for å fremme et akademisk miljø der alle kjønn er likestilt, herunder arbeide for at praksis ved siteringer 
ikke favoriserer ett kjønn. Fakultetet, institutter, forskningsprogrammer og - grupper skal forhindre og 
forebygge diskriminering ved å treffe konkrete tiltak for å korrigere diskriminerende holdninger og 
strukturer.1 Fakultetet skal sørge for en klagestruktur der personer som opplever diskriminering eller 
trakassering kan henvende seg. Følgende tiltak er særlig viktige for å sikre likestilling, ikke-
diskriminering og mangfold innen forskning: 
 
Rekruttering: I 2017 hadde Det juridiske fakultet som helhet 34 % kvinner i professor- og 
førsteamanuensisstillinger. Fakultetet, institutter og forskningsprogrammer vil etter beste evne gjøre 
en innsats for å rekruttere forskere med ulik bakgrunn, og for å oppnå måltallene i UIOs handlingsplan 
om at kvinneandelen i toppstillinger skal øke til 40 % i planperioden 2018-2020. Prosessene skal være 
inkluderende, klare, tilgjengelige og gjennomsiktige. 

Evaluering: Forskning viser at kvinner og personer med minoritetsbakgrunn er gjenstand for implisitte 
fordommer som gir seg utslag i overdrevne kritiske vurderinger av deres prestasjoner, i søken etter 
overprestasjon eller underprestasjon. Evalueringer bør utformes med dette som utgangspunkt, slik at 
de implisitte fordommene erkjennes og responderes på med en passende strategi. 

Rapportering: Institutter og forskningsprogrammer skal etter henvendelse fra LIMU sende inn en 
tilstandsrapporter om hvilke tiltak de har tatt for å fremme lik deltakelse og for å støtte opp om 
kvinnelige kollegaer og kollegaer med minoritetsbakgrunn.  Forskningsgrupper skal identifisere og søke 
å korrigere både formelle og uformelle mekanismer for underordning og marginalisering.  

Opplæring: Det juridisk fakultet vil tilby regelmessig opplæring til forskningsledere for å fremme 
bevissthet om kjønnslikestilling, diskriminering og spørsmål om mangfold, for eksempel i å gjenkjenne 
ubevisste kjønnsbaserte fordommer, devaluering, ekskludering og forekomsten av stereotypier ved 

                                                           
1 Direkte diskriminering er i likestillings- og diskrimineringsloven § 7 jf. § 6 definert som situasjoner der "en 
person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon", der 
forskjellsbehandlingen skjer på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og der forskjellsbehandlingen ikke kan 
begrunnes på en måte som gjør den lovlig. Indirekte diskriminering er i likestillings- og diskrimineringsloven § 8 
jf. § 6 definert som situasjoner der en "tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller 
unnlatelse" stiller noen personer dårligere enn andre, og forskjellsbehandlingen har sammenheng med kjønn, 
graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse 
grunnlagene, og der forskjellsbehandlingen ikke kan begrunnes på en måte som gjør den lovlig. 

 
 



evaluering og samhandling med kvinnelige forskere, strategier for å beholde kvinnelige 
forskningsledere og forskningsledere med minoritetsbakgrunn, balanse mellom arbeid og fritid mv.  
 
Forskningsforum: De ansatte ved Det juridiske fakultet holder til i ulike bygninger, og dette kan være 
et stengsel for faglig samhandling og utvikling. Det kan også være et stengsel for at ansatte med ulik 
bakgrunn blir kjent med hverandre. Juridisk fakultet skal derfor etablere et forskningsforum hvor 
forskere kan møtes for å diskutere ideer og erfaringer. 
 
Særlig om kvinner med små barn ansatt i forskningsprosjekter: Kvinnelige forskere skal ikke bli 
tvunget til å pendle vekk fra små barn når de deltar i et forskningsprosjekt. Det bør tilrettelegges for 
fysisk tilstedeværelse på deltid for å støtte balansen mellom familieansvar og akademisk karriere.  
Fakultetet skal søke å lokalisere midler til et stipend for foreldre som ønsker å forfølge 
forskningsopphold i utlandet. Stipendet skal bidra til å dekke kostnader knyttet til barneomsorg, 
utdanning eller andre kostnader knyttet til ansvar for barn under utenlandsopphold. 
 
Individuell trakassering og ekskludering: Det juridiske fakultet skal forhindre at trakassering, seksuell 
trakassering og ekskludering finner sted innenfor forskningsprogrammer og skal ha en strategi for å 
håndtere konkrete tilfeller.    
 
Trakassering/Ekskludering: Trakassering er i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 annet ledd 
definert slik: «Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller 
virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.» Eksempler på 
slik oppførsel er å ikke inkludere eller overhører en forsker i møter eller hendelser, subtile 
fornærmelser, å glemme å sitere eller nevne en forsker i rapporter, devaluering av forskning og å ikke 
gi konstruktiv tilbakemelding, men i stedet gi uklar tilbakemelding eller ingen tilbakemelding. 
 
Seksuell trakassering er i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 tredje ledd definert slik: «Med 
seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål 
eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.» 
Seksuell trakassering kan skje både gjennom verbal og fysisk atferd.  
 
Sosiale medier: Det juridiske fakultet skal jobbe for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for kvinner, 
herunder iverksette tiltak for at kvinner ikke utsettes for trakassering fra ansatte og studenter via sosial 
medier. 
 
Om kvinner som symboler (»tokenism»): Oppnåelse av kjønnsbalanse blant forskere og 
forskningsledelse er verdsatt av forskningsfond som Norges forskningsråd og European Research 
Council. Det er viktig at kvinnelige forskere ikke behandles som «tokens» innenfor 
forskningsprogrammer, det vil si at de rekrutteres på grunn av kjønn for å bevise at programmet ikke 
diskriminerer, men har deltakere av begge kjønn. I slike tilfeller tillates kvinnene formelt sett å ta del i 
et forskningsprogram, men opplever i praksis ikke full deltakelse. Tvert imot kan noen erfare 
hindringer, ekskluderingspraksiser, psykologisk stress, fremmedgjøring, devaluering eller 
nedgradering. På et individuelt plan fører dette til demotivasjon, frustrasjon, negativt selvbilde, 
isolasjon, marginalisering og reduserte ambisjoner og ytelse. På et strukturelt plan bidrar slike 
praksiser til å fremme kjønnsstereotyper og til en nedvurdering av kvinners kvaliteter som forskere.  
 
Fratredelse av forskningsleder posisjon: Rekrutering av kvinner til posisjoner som forskningsledere er 
en viktig målsetting for Universitetet i Oslo og for Det juridiske fakultet. Dersom en kvinne i en 
forskningsleder posisjon (det kan være forskergruppeleder, prosjektleder eller arbeidspakkeleder) mot 
sin vilje blir bedt om å fratre sin posisjon har hun rett til å legge saken sin frem for LIMU som gir råd til 
dekanen som treffer den endelige beslutningen. Saksbehandlingen for LIMU og dekanens beslutning 
skal følge vanlige regler for beslutninger i forvaltningen. Alle slike saker må oppfylle prosessuelle krav 



til skriftlig varsel, identifikasjon av materielle grunner, representasjon av fagforening og administrasjon 
og rimelig mulighet for tilsvar/kontradiksjon. I tillegg må prosjektlederen kunne oppgi spesifikk 
dokumentasjon som støtter en ufrivillig fratredelse av forskningsleder posisjon.  
 
Klagemekanisme: Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn som opplever diskriminering eller 
trakassering skal ta kontakt med instituttleder eller avdelingsleder, alternativt LIMU eller LAMU, eller 
benytte Si Fra-prosedyren.2 Fakultetet skal sørge for en effektiv individuell klageprosedyre. 
 
 
 

                                                           
2 http://www.uio.no/om/hms/si-fra/  

http://www.uio.no/om/hms/si-fra/

