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Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024 

Universitetet i Oslo sin likestillingspolitikk er forankret i Strategi 2030 og konkretisert i en 
tiltaksplan. Denne planen gir retning for universitetets arbeidet med mangfold og 
likestilling og danner med det utgangspunkt for universitetets oppfølging av aktivitets- og 
redegjørelsesplikten1. 

UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 – 2020 ble evaluert 
høsten 2020. En ny plan er utarbeidet med bakgrunn i evalueringen og prosesser med 
enhetene. 

Tiltaksplanen er delt opp i følgende deler: 

• organisering og oppfølging av arbeidet
• tiltak for å fremme kjønnsbalanse og likestilling ved UiO
• tiltakene for å fremme mangfold og inkludering ved UiO

Som ledd i konkretiseringen og den videre oppfølgingen av denne tiltaksplanen skal Senter 
for tverrfaglig kjønnsforskning utarbeide en rapport om mangfold ved UiO. Det videre 
arbeidet med å konkretisere tiltak for å fremme mangfold og inkludering ved UiO vil 
basere seg på dette kunnskapsgrunnlaget.  

Konsekvenser for økonomi 
Årlig avsetter universitetsstyret 6,5 millioner kroner til arbeid med oppfølgingen av 
arbeidet med likestilling og mangfold. 4 millioner av disse blir tildelt fakultetene, museene 
og sentrene under universitetsstyret etter størrelse på enhet. Midlene er øremerket arbeid 
med oppfølging av tiltaksplanen.  

1 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_4 
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Forslag til vedtak 
Universitetsstyret vedtar Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024. 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Fremleggsnotat  
- Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2020 – 2024 
- Evaluering av de sentrale tiltakene i handlingsplanen 2018-2020 
- Evaluering av handlingsplan 2018 – 2020 fra enhetene  
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Universitetet i Oslo  
 
 

Side 1 
 

FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 

 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 5 
 Møtedato: 04.05.21 
 Notatdato: 23.04.21 
 Arkivsaksnr.:  
 Saksbehandler: Hege E. Løvbak 

 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024  
 
Bakgrunn 
Universitetet i Oslo sin likestillingspolitikk er forankret i Strategi 2030 og konkretisert i en 
tiltaksplan. Tiltaksplanen for mangfold, likestilling og inkludering 2020-2024 gir retning 
for universitetets arbeidet med mangfold og likestilling og danner med det utgangspunkt 
for universitetets oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten1. Arbeidsgivere og 
offentlige myndigheters lovpålagte plikt til å drive aktivt likestillingsarbeid gjelder for flere 
grunnlag enn kjønn. Universitetet vektlegger derfor en flerdimensjonal 
likestillingspolitikk, som innebærer å se ulike typer diskrimineringsgrunnlag i 
sammenheng. Likestillingsarbeidet skal videre være integrert i universitetets virksomhet, 
slik at ansatte og studenter skal ha like muligheter til å delta i og påvirke 
universitetssamfunnet.  

Prosess for å utvikle ny tiltaksplan 
UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 – 2020 ble evaluert 
høsten 2020. En ny plan er utarbeidet med bakgrunn i evalueringen og prosesser med 
enhetene. Arbeidet har vært til behandling og diskusjon på flere møter i 
koordineringsgruppen for likestilling, på dekanmøte 03.03.21 og på IDF den 17.03.21 og 
22.04.21. 
 
Det er lagt opp til en todelt prosess for UiOs nye Tiltaksplan for mangfold, likestilling og 
inkludering 2021 -2024. UiO har lang erfaring med tiltak og arbeid knyttet til 
kjønnsbalanse og likestilling. Mye av dette arbeidet videreføres i neste planperiode. Når 
det gjelder arbeidet med mangfold er det behov for et kunnskapsgrunnlag som kan danne 
utgangspunkt for konkretisering av målsettinger og tiltak. Senter for tverrfaglig 
kjønnsforskning(STK) har fått i oppdrag å lage en rapport om mangfold ved UiO våren 
2021. Det skal etter planen utarbeides en tilleggsdel til vedlagt tiltaksplan om mangfold og 
inkludering basert på denne rapporten og dialog med enhetene og relevante fora ved UiO 
som dekanmøte og koordineringsgruppen for likestilling. 
 
 

                                                             
1 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_4  

V-sak 5 - side 3 av 43

https://www.uio.no/om/strategi/likestilling/handlingsplan-likestilling-2018-2020.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_4


 

Side 2 
 

Oppbygging av planen 
Første del av planen tar for seg organisering og oppfølging av arbeidet. Alle enheter ved 
UiO skal ha egne planer for oppfølging av Tiltaksplan for mangfold, likestilling og 
inkludering 2020 – 2024 tilpasset lokale forhold og utfordringer. Mangfold, likestilling, 
kjønnsbalanse og inkludering er et ledelsesansvar og skal settes på dagsorden ved 
enhetene, i ledermøter og i styringsdialog med enhetene. Arbeidet følges også opp 
igjennom i koordineringsgruppen for likestilling, forum for internasjonalisering, mangfold 
og inkludering (FIMI) og HR-ledernettverket. Viktige strategiske spørsmål og diskusjoner 
fra disse foraene løftes videre i lederlinjen og til dekanmøte.  

Andre del av planen viser tiltak for å fremme kjønnsbalanse og likestilling ved UiO. Flere 
av tiltakene er videreført fra forrige planperiode. Tiltakene er systematisert etter temaene 
rekruttering, studentrekruttering, kompetanseutvikling og karrierestøtte og 
kommunikasjon og arrangementer.  

Siste del av planen tar for seg de foreløpige aktivitetene for å fremme mangfold og 
inkludering ved UiO, og viser til hvordan prosessen for det videre arbeidet med å 
konkretiserer tiltak baserer seg på et kunnskapsgrunnlag om mangfold ved UiO som er 
under utarbeidelse.   

 
 
Vedlegg: 

- Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024 
- Evaluering av de sentrale tiltakene i handlingsplanen 2018-2020 
- Evaluering av handlingsplan 2018 – 2020 fra enhetene  
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Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024  
 
 
UiOs likestillingspolitikk er forankret i Strategi 20301: 

På UiO skal alle inkluderes i stimulerende fagmiljø og ta del i et engasjerende, godt og trygt arbeids- og læringsmiljø som henter fram det 
beste hos den enkelte. Dette innebærer en aktiv politikk for likestilling og en rekrutteringspraksis som skaper mangfold og sikrer like 
rettigheter. UiO skal fortsette arbeidet for å redusere midlertidighet og for å videreutvikle en helhetlig personalpolitikk. UiO skal preges av 
kollegial medvirkning, kreativ samhandling og god ledelse 

 
For UiO dreier likestilling og mangfold seg om rettferdighet, demokrati, representasjon og kvalitet. Ansatte og studenter skal ha like 
muligheter til å delta i og påvirke universitetssamfunnet. Mangfold kan referere til en rekke faktorer som kjønn, etnisitet, 
funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering, sosio-økonomisk bakgrunn, alder og religion. Faktorer som er viktige hver for 
seg, men som også samvirker og kan forklare ulikhet på en annen måte enn hvis man bare ser på en faktor av gangen. UiO 
vektlegger derfor en flerdimensjonal likestillingspolitikk som handler om at forholdet mellom disse faktorene kan samvirke og 
påvirke ansatte og studenters tilgang til og vilkår i universitetssamfunnet. Likestillingsarbeidet omhandler mer enn fravær av 
diskriminering. Inkludering handler om anerkjennelse, respekt og forståelse av forskjellighet for å sikre like muligheter og 
likeverdig behandling. UiO har nulltoleranse for mobbing og trakassering. Arbeids- og studiemiljøet skal være trygt og inkluderende 
for alle. UiO skal fremme kulturbygging for å tiltrekke seg de beste kandidatene og dra nytte av de positive effektene av et 
mangfoldig sammensatt universitet.  
 

                                                             
1 Strategi 2030: https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/  
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Organisering og oppfølging av arbeidet 

Tiltaksplanen gir retning for universitetets arbeidet med mangfold og likestilling og danner utgangspunkt for universitetets 
oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten2.  

Mangfold, likestilling, kjønnsbalanse og inkludering er et ledelsesansvar og skal settes på dagsorden ved enhetene, i ledermøter og i 
styringsdialog med enhetene. Lederansvaret innebærer blant annet ansvar for at likestilling og mangfoldsperspektivene følges opp 
knyttet til rekruttering, personaloppfølging, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.   

Tiltaksplanen skal gjøres kjent for ansatte og studenter.  

 
Hva Hvordan 

 
Lokale planer for 
oppfølging av 
tiltaksplan 

Alle enheter skal ha egne planer for oppfølging av tiltaksplanen tilpasset lokale forhold og utfordringer. 
 
UiO viderefører den økonomiske tildelingen til enhetene. Enhetene oppfordres til å sette av tilsvarende 
beløp til dette arbeidet. 
 

Koordineringsgruppen 
for likestilling 

Det skal utvikles årlige fokusområder innenfor målområdene i tiltaksplanen. 
 
Det innføres et rullerende møteansvar, det vil si at fakultetene gis ansvar for et møte i året hvor de kan 
sette fokus på det de er opptatt av, synliggjøre deres lokale arbeid, samt at ledelsen/dekan deltar i møte. 

 
Forum for 
internasjonalisering, 
mangfold og 
inkludering (FIMI) 
 

Det skal løftes relevante temaer om mangfold og inkludering, og gi viktig kompetanseutvikling og 
erfaringsdeling som kan bidra til at relevante saker løftes i lederlinjen.  
 

HR-ledernettverket Det skal tas opp relevante temaer om mangfold og likestilling knyttet til HR-området. 
 

                                                             
2 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_4  
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Tiltak for å fremme kjønnsbalanse og likestilling ved UiO 
 
Likestilling handler om rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. For universitetet dreier det seg om lik tilgang til 
akademia og sørge for forskning og utdanning av høy kvalitet og relevans. 
 
Kjønnsbalanse handler om representasjon av mennesker og perspektiver. Bedre kjønnsbalanse vil føre til at man i større grad 
reflekterer mangfoldet i befolkningen og dette vil styrke troverdigheten til forskningen og oppgaveløsningen ved universitetet. 

 
Målområde Innhold Ansvar 
Rekruttering  • Fokus på kjønnsbalanse ved rekruttering til alle stillinger. 

• Måltall for kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger: 
- Øke andelen kvinner i professorstillinger til 40 % 
- Øke andelen kvinner i faglige lederstillinger til 50 % 
- Øke andelen kvinner i professor II-stillinger til 35 %  

• Hovedregel om at faste vitenskapelige stillinger lyses ut som 
førsteamanuensis. 

• Oppfordre til bruk av søkerkomiteer for å sikre kjønnsbalanse og 
mangfold i søkergrunnlaget. 

• Benytte moderat kjønnskvotering der to kandidater er likt eller 
tilsvarende likt kvalifisert. 

• Oppfordre kvinnelige kandidater til å søke faglige lederstillinger. 
 

Universitetsledelsen, 
Avdeling for 
personalstøtte og 
enhetene ved UiO 

Studentrekruttering 
 

• Et langsiktig mål er en 40/60 fordeling ved alle studieprogrammer 
ved UiO. 

• Systematisere arbeidet med å forbedre kjønnsbalansen ved 
studieprogrammer der representasjonen er særlig skjev (20/80). 

• Bidra til å løfte problemstillinger knyttet til studieprogrammer med 
særlig kjønnsubalanse igjennom dialog med andre UH-institusjoner 
for sikre et sterkere nasjonalt trykk.  

Universitetsledelsen, 
Avdeling for 
studieadministrasjon, 
Avdeling for 
kommunikasjon, 
samfunnskontakt og 
enhetene ved UiO  
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• Sammenstille informasjon om søkergrunnlaget for å sikre et godt 
kunnskapsgrunnlag. Igjennom dette bistå og gi råd til fakultetene i 
deres arbeid med tiltak innenfor dette området. 
 

• Identifisere utfordringer ved kjønnssammensetning av 
studentmassen og sette i verk lokale tiltak.  

 

 
 
 
Enhetene ved UiO 

Kompetanseutvikling 
og karrierestøtte  
 

• Mangfold og likestilling er viktige perspektiver som skal integreres i 
all lederopplæring og annet opplæringstilbud ved UiO. 

• Øke bevisstheten om ubevisst bias. 
• Utvikle kurs i rekruttering. 
• Fortsatt tilbud om: 

o Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer 
o Opprykkseminar for kvinnelige førsteamanuensis  
o Kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuensis 
o Kurs i håndtering og forebygging av trakassering 
o Kurs i ROSA kompetanse om hvordan skape et trygt og 

inkluderende arbeidsmiljø med tanke på seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 
 

Universitetsledelsen, 
Avdeling for 
personalstøtte og 
enhetene ved UiO 
 
Avdeling for 
personalstøtte 

Kommunikasjon og 
arrangementer 

• Mangfold og likestilling skal integreres i kommunikasjonsarbeidet.  
• Markere og delta på Oslo Pride. 
• Markere samenes nasjonaldag. 
• Arrangere seminar i forbindelse med 8.mars.  
• Tilby relevante seminarer som fremmer kompetanse om likestilling 

og mangfold. 
• Arbeide for å styrke bevisstgjøringen om kjønn- og 

mangfoldsperpektiver i forskning og utdanning.  
 

Universitetsledelsen, 
Avdeling for 
personalstøtte og 
Avdeling for 
kommunikasjon og 
samfunnskontakt 
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Tiltak for å fremme mangfold og inkludering ved UiO 

Menneskene er UiOs viktigste ressurs3. UiO skal være et åpent og inkluderende universitet bygget på likeverd og respekt, og med et 
trygt arbeids- og læringsmiljø hvor det er rom for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell 
orientering, sosio-økonomisk bakgrunn, alder, religion osv.  

Det skal utvikles et kunnskapsgrunnlag om mangfold ved UiO som skal identifisere mangfoldsutfordringer ved universitetet og 
danne utgangspunkt for konkretisering av målrettede tiltak og arbeid videre. Denne delen av tiltaksplanen ferdigstilles derfor høsten 
2021. 

 
Målområde Innhold Ansvar 
Mangfoldsbegrepet Diskusjon av mangfoldsbegrepet med dekanmøte for å gi retning for det 

videre arbeidet med å konkretisere mangfold ved UiO. 
 

Ledelsens strategimøte 
og Avdeling for 
personalstøtte 

Kunnskapsgrunnlag Mangfoldsrapport som danner utgangspunkt for konkretisering og tiltak for 
dette området utvikles våren 2021. 
 

Senter for 
tverrfagligkjønnsforskni
ng og Avdeling for 
personalstøtte 

Studentrekruttering Det skal lages en situasjonsanalyse for å kunne definere utfordringer, mål og 
tiltak. 
 

Avdeling for 
studieadministrasjon og 
Avdeling for 
kommunikasjon, 
samfunnskontakt 
 

Konkretisering av 
tiltak 

Konkretisering av tiltak for å fremme mangfold og inkludering for studenter 
og ansatte ved UiO høsten 2021. 
 

Ledelsens strategimøte, 
Ressursgruppe av 
dekaner og Avdeling for 
personalstøtte 
 

 

                                                             
3 Strategi 2030: https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/  
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Evaluering av handlingsplanen for 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 
2018 - 2020
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Ledelsesansvar, oppfølging og implementering

• Rektor leder koordineringsgruppen for likestilling, løfter 
tematikken i styringsdialogen med enhetene, blogger og 
mediesaker

• Saker til dekanmøte og styret: Handlingsplanen, oppfølging 
etter mangfoldsseminaret og flere saker om arbeidet med 
trakassering

• Koordineringsgruppen har i perioden hatt 15 møter og 1 
seminar 

• Lederopplæring – integrert og lokale initiativ 
• Tiltaksplaner lokalt
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Hovedmål: Økt innsats for å forebygge trakassering med 
hovedvekt på seksuell trakassering
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Hovedmål: Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og 
vitenskapelige lederstillinger skal øke

Måltall om å øke kvinneandelen

NB! Forbehold om tallene
5

Stilling og mål 2017 2020

Faste vitenskapelige over 40 % 39,2 % Målet nådd i 2019 med 41,1 %

Professor til 35 % 31,9 % 33,2 % (DBH)

Professor II til 40% 28,3 % 30,7 %

Faglige lederstillinger til 40 % 34,7 % 38,8%
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Hovedmål: Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og 
vitenskapelige lederstillinger skal øke

Rekrutteringstiltak
– Arbeide for/oppfordre kvinner til å søke/stille til valg

• Søkerkomiteen til rektorvalg 2021
• Fra 2021 er 6 dekaner kvinner (8 kvinner i dekanatet)

– Retningslinjer for bruk av kallelse
• Ikke vedtatt, prosjekt om rekruttering ved UiO igangsatt

– Utvikle opplæring/veiledning om implisitte fordommer (Bias)
• Arbeidsgruppe utarbeidet flere forslag. Mal for oppstartssamtale er laget og 

forslag om film
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Hovedmål: Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger 
og vitenskapelige lederstillinger skal øke

• Kvalifiseringsstipend
– 2018: 32 søkere til 9 stipend
– 2019: 61 søkere til 17 stipend
– 2020: 47 søkere til 10 stipend

• Mentorprogram gjennomført 2018, 2019 og påbegynt 
program 2020
– Etterspurt program, gode evalueringer

• Kompetanseheving opprykk
– Opprykkseminar 2019 og 2020 er gjennomført
– Intervjuprosjekt 2019 
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Mål 3: Styrke arbeidet med mangfold ved UiO

• Bred definisjon
• Forum for internasjonalisering, mangfold og inkludering opprettet 

2018
– Samarbeid likestillingsrådgiver og ISMO
– 2018: oppstart høsten
– 2019: (vår)språkopplæring og krav for ansatte på UiO, (høst) 

mangfold blant studentene, nærmere bestemt studenter med 
innvandrerbakgrunn.

– 2020: koronapause…
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Mål 3: Styrke arbeidet med mangfold ved UiO

• UiO på Oslo Pride
– 2018: 600 mennesker deltok i paraden, seminar med OsloMet, KHM 

utstillingen Kjær leik/Secret Love
– 2019: 400 mennesker deltok i paraden, etterpålag i 

universitetshagen, seminar med OsloMet, STK laget ressursside, pop 
up stand med t-skjorte design, danseoppvisning på KHM, handlenett 
på Lunsj med kultur

– 2020: Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt overtar 
ansvaret, banner på urbygningen, digital parade
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Mål 3: Styrke arbeidet med mangfold ved UiO

• Kompetanseheving:
– 2018: mangfoldseminar for dekanene, direktørene og 

fakultetsdirektørene ved UiO
– 2019, seminar om mangfoldsledelse, 2 kurs med Rosa 

kompetanse om kjønn- og seksualitets mangfold 
– 2020: mangfoldsrekruttering (seminar 1 i en seminarrekke på 3 

seminarer)
• Kunnskapsgrunnlag – utsatt = trolig oppstart våren 2021
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Hovedmål 4: Bedre kjønnsbalansen i alle 
studieprogrammer

• Hovedvekten av arbeidet gjøres på fakultetene for dette 
målet

• Bevissthet i rekrutteringsarbeidet fra UiO 
– skolebesøk og messer
– Åpen dag
– MiFAs rekrutteringskurs
– Reklamekampanjer og sosiale medier

• Årlig rapportering i forbindelse med årsrapport = følger med

11V-sak 5 - side 19 av 43



Konklusjon
• Det er gjort en omfattende jobb med å 

forebygge trakassering 
• Det gjenstår fortsatt arbeid for å bedre 

kjønnsbalansen blant vitenskapelige ansatte
• Arbeidet med mangfold er en start, men trenger 

en satsning
• Arbeidet med kjønnsbalanse blant studentene 

gjøres hovedsakelig ved fakultetene
• Mange tiltak – utfordrerne ressursbruk
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Evaluering av handlingsplanen fra 
enhetene ved UiO
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Likestillingsmidler - tildeling og lokale 
ressurser

• Den årlige tildelingen viktig for arbeidet lokalt
– Gir handlingsrom
– Muliggjør målretta tiltak
– Øremerket = viktig signal om at dette er prioritert ved 

UiO

• De fleste enhetene avsetter også egne midler

3
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Likestillingsarbeidet overordna - betydning

• Viktig som premissleverandør, referansepunkt, gi 
retning, øke bevisstheten og gi inspirasjon

• Legitimitet igjennom lederforankring
• Gode tilbakemeldinger - videreføre arbeidet
• UiOs handlingsplan er et grunnleggende dokument 

som gir en viktig tyngde og overordnet strategi
• Det lokale arbeidet tar utgangspunkt i den 

overordnede planen

4
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Likestillingsarbeidet overordna 
- forbedringsmuligheter
• Kjønn som tema inn i lederopplæringen og på ledermøter, 

også på lavere nivå
• Mer konkretisering av utfordringer
• Stimulere til samarbeid på tvers av UiO
• Vurdere fordelingen av midler til tiltak (flere stipend)
• Mer fokus på ansettelser – bias, kompetanseheving for alle 

ansatte
• Synliggjøre god praksis/arbeid og mer erfaringsdeling
• Større fokus på etnisitet, men også på en bredere 

mangfoldsdefinisjon
• Øke kjønnsperspektiver i forskningen
• Knytte likestillings- og mangfolds arbeidet til 

bærekraftsagendaen 5
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Prioritering av målene 

1. Kvinneandelen skal øke
2. Forebygging av trakassering
3. Kjønnsbalanse studentene og mangfold

«Hovedvekten i arbeidet har ligget på forebygging 
av trakassering – som jo også er viktig for å 
rekruttere og beholde kvinner – samt å komme 
videre i mangfoldsarbeidet»

6
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Mål: Økt innsats for å forebygge trakassering med 
hovedvekt på seksuell trakassering

Betydningen av satsingen:
• Viktig kompetanseheving av lederne
• Økt bevissthet 
Oppfølging og håndtering = lederne
Hva man ikke skal tolerere og hvor man skal si ifra 

= ansatte
• Skapt rom for dialog som bidrar til holdningsendring
• Anledning til å se på lokale rutiner og håndtering

At det ble tatt inn som årsplan tiltak var positivt 
(synlighet/legitimitet), men erstatter ikke handlingsplan

7
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Mål: Økt innsats for å forebygge trakassering med 
hovedvekt på seksuell trakassering

Veien videre?
• Fortsette arbeidet med kompetanseutvikling av leder 

på alle nivåer (kontinuitet)
• Jevnt fokus på tematikken i aktuelle ledernettverk og 

som del av oppfølgingen av arbeidsmiljø 
• Tilby kurset på engelsk og som e-læring
• Dreie fokuset mer over til trakassering og mobbing
• Trenger et bedre kunnskapsgrunnlag om årsaker og 

mottiltak 

8
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Mål: Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger 
og vitenskapelige lederstillinger skal øke

Måltall og oppfølging av disse
• Er retningsgivende og øker bevisstheten
• De fleste enheter har egne måltall eller følger de 

overordna måltallene for UiO
• Ikke så aktuelt for mindre enheter

9
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Mål: Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og 
vitenskapelige lederstillinger skal øke

10
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Mål: Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger 
og vitenskapelige lederstillinger skal øke

Oppfølging av andre tiltaket for dette målet
- Ikke et aktuelt mål for alle enheter (OD, UV) da 

andelen kvinner er høy blant vitenskapelige stillinger 
- Flere enheter fokuserer på førsteamanuensis 

gruppen spesielt
- Noen enheter har større prosjekter som virker inn på 

dette som FRONT (MN), postdoktorprogrammet 
(MED)

- Flere har kjønnsbalanse som krav til ledergruppen
- Flere oppfordrer aktivt kvinner til å søke 

lederstillinger 11
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Mål: Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger 
og vitenskapelige lederstillinger skal øke

Identifiserte hindringer
• Kvinner takker oftere nei til vitenskapelige stillinger 

(bla. vanskelig å flytte familie/partner)
• Hvilke fagfelt man velger å lyse ut innenfor 

(mannsdominerte felt tiltrekker flere menn osv.)
• Bias  
• Ekstra belastning av administrativt arbeid
• Noen fakulteter har omvendt problemstilling
• Negativt arbeidsmiljø – debattkultur, maktubalanse

mellom ansattgrupper
• FRONT-prosjektet vil gi viktig følgeforskning 12
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Mål: Styrke arbeidet med mangfold ved UiO

Hvordan jobber enheten med mangfold?
• Flere har særlig fokus på studentene

- Sosial integrering
- Fattigdomsproblematikk
- Akademiskskrivekurs 
- Guttedag og skolebesøk
- Samarbeid med andre UH-institusjoner om 

rekrutteringsmuligheter
• Mer praktisk som fysisk tilgjengelighet, endret toalettskilt 
• Fokus på kommunikasjon, dialog og godt arbeidsmiljø
• Det kommer flere kartlegginger ol. om dette fra enhetene

13
V-sak 5 - side 32 av 43



Mål: Styrke arbeidet med mangfold ved UiO

Mangfoldsrekruttering - hvilke tiltak er gjort/planlagt?

• Gjennom profilering av studiet/studier
• Skolebesøk til skoler med høy andel av 

minoritetsspråklige elever
• Skal gjennomgå pensum
• Opplæring av studieadministrasjon
• Lagt vekt på internasjonal rekruttering (ansatte)
• Bevisst på mangfold i arbeidsprosesser –

språkkompetanse er en viktig del (opplæring)
14
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Mål: Styrke arbeidet med mangfold ved UiO

Mangfold som del av handlingsplanen
• Likestilling og mangfold kan og bør ses i 

sammenheng
• God erfaring 
• Positive til dette, men det må ikke gå på akkord med 

fokuset på kjønn og likestilling
• Jobbe parallelt – ulike problemstillinger
• Vanskelig å måle – har ikke tall/oversikt
• Må konkretiseres
• Helhetlig arbeid for likestilling og mangfold = stor 

bredde av problemstillinger = ressurskrevende 15
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Mål: Styrke arbeidet med mangfold ved UiO

Forbedringspunkter?
• Få bedre innsikt i mangfoldsutfordringene for så å koble 

konkrete prioriteringer/tiltak til en handlingsplan
• Behov for kompetanseheving (bevisstgjøring, 

opplæring, policy ol.)
• Videreføre og styrke FIMI - mer erfaringsdeling
• Kommunikasjonsavdelingen kan bidra til å skape 

bevisstgjøring ved å løfte fram arbeid ved UiO og 
synliggjøre det integrerte arbeidet

• Styrke arbeidet med hensyn til funksjonsnedsettelse
• Flere enheter peker på at de selv trenger å prioritere 

dette arbeidet mer i framover 16
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Mål: Bedre kjønnsbalansen i alle 
studieprogrammer

Hva er gjort?
• Promotering av studier – bevissthet på kjønn og       

gode rollemodeller
• Skolebesøk (bla. fokus på å rekruttere gutter til å 

være skolebesøkere ved kvinnedominerte fag og 
omvendt)

• Guttedag, Jenter og teknologi, Jentedag, IT-camp
• Innføring av kjønnspoeng = viktig for PSI
• Dialog med andre UH-institusjoner (PSI)
• Problemstillingen står på agendaen i nasjonale møter
• Følger med på utviklingen – undersøke på sikt 17
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Lederansvar 

Oppfølging lokalt
• Ledelsen deltar i det sentrale arbeidet
• Ledelsen i førersete på det lokale arbeidet
• Likestilling gjennomsyrer plandokumenter, 

årsplansarbeid, budsjettprosesssen
• På ledermøter, dialogmøter med underenheter, i 

oppfølging av satsninger, medarbeidersamtalen 
og oppstartssamtaler, i lederprogram og på 
seminarer/samlinger

18
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Lederansvar 
Hvordan gjøres arbeidet kjent for ansatte og 
studenter?
• Allmøter, fakultetsseminar og mindre fora
• Ansatte og studenter bidrar i utformingen av 

lokal plan - høringsprosess
• Nettsiden, nyhetsbrev, infosaker, sosiale medier
• Igjennom informasjon om FRONT-prosjektet
• Ved at ansatte kan søke om likestillingsmidler
• Rapporterer til styret

19
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Koordineringsgruppen
Diskuteres sakene lokalt?
• Representanten i gruppen har møter jevnlig med 

ledelsen
• Dialog i forkant og etterkant av møtene med 

fakultetsledelsen eller fagansvarlig
• Gode eksempler fra andre og aktuelle tema 

løftes til ledermøte og til lokale 
likestillingsgrupper der det finnes

• Videreformidler informasjon til ledelsen og ved 
en enhet, på det ukentlige husmøte

20
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Koordineringsgruppen

Rolle for det lokale likestillingsarbeidet?

• Inspirasjon og påminnelse om å holde fokus
• Økt kunnskapsgrunnlag
• Viktig erfaringsdeling - diskusjonsarena
• Setter agendaen – retningsgivende - pådriver
• Nettverk

21
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Oppsummering av evalueringen 
• Det sentrale likestillingsarbeidet er viktig som 

referansepunkt, gir retning og legitimitet igjennom 
lederforankring. Likestillingsarbeidet sentral øker den 
lokale bevisstheten rundt arbeidet

• UiOs handlingsplan er et grunnleggende dokument som 
gir en viktig tyngde og overordnet strategi tilknyttet 
likestillingsarbeidet. Det lokale arbeidet tar utgangspunkt i 
den overordnede planen

• Den årlige tildelingen av likestillingsmidler er viktig for 
arbeidet lokalt 

• De fleste enhetene avsetter egne midler i tillegg til de 
tildelte midlene

22
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Oppsummering av evaluering

• Det er forbedringspunkter å ta med seg til det 
videre likestillingsarbeidet, men det er også mye 
god bekreftelse på at det gjøres en bra jobb 
både sentralt og lokalt

• Evalueringen viser et ønske om å videreføre 
mye av bredden i arbeidet, men også 
konkretiserer mer, særlig knyttet til mangfold 

• Fortsette med de overordna tiltakene og 
kompetanseutvikling kan trekkes fram, samt at 
det er viktig med lederfokus 

23
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Forslag til veien videre

• Behov for en sentral plan med de viktigste 
prioriteringene

• Målene og tiltakene i planen må reflektere 
utfordringene og problemstillingene i organisasjon

• Planen må utarbeides i tett samarbeid med 
enhetene

• Fortsette med mangfold som del av 
handlingsplanen, men behov for konkretisering

24
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