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Oppsummering  

Likestillingsrapporten skal gi en oversikt over resultatene av og arbeidet med Handlingsplan for 
likestilling og kjønnsbalanse 2015-20171 ved UiO i 2016. Handlingsplan for likestilling og 
kjønnsbalanse skal gi retning for arbeidet med likestilling og kjønnsbalanse ved Universitetet i Oslo.  
 
Handlingsplanen setter tre hovedmål for likestilling og kjønnsbalanse i perioden 2015-2017. 
1. Et tydeligere lederansvar for likestilling. 2. Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke.  
3. Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogram. I 2016 økte andelen kvinner blant faste vitenskapelige 
til 38,4%, mens andelen kvinner i professor II-stillinger gikk noe ned sammenlignet med året før. 
Andelen kvinner i faglige lederstillinger har gått ned fra 40,4% i 2015 til 34,8% i 2016. Studenttallene 
er relativt stabile med en kvinneandel på om lag 60% over flere år hvis vi ser på hele UiO under ett. 
Her er det store variasjoner mellom studieprogrammene. Figuren under oppsummerer status for 
kjønnsbalanse ved UiO i 2016. 

 
Figur 1: Status for kjønnsbalanse ved UiO i 2016 (DBH) 

 
 
Det har vært en positiv utvikling i andelen kvinner blant de fast vitenskapelig ansatte, men fortsatt er 
det store forskjeller på professornivå. Det er en vertikal kjønnssegregering med en overvekt av 
kvinner på lavere nivå, mens det på høyere nivå er langt færre kvinner. Krysningspunktet er på 
postdoktornivå.  
 
På landsbasis er andelen kvinner blant professorene 27% i 2016. UiO har en kvinneandel på over 
gjennomsnittet med 30,8%. UiT er universitetet med flest kvinnelige professorer, 31,5%. Når det 
gjelder andelen kvinner blant førsteamanuensene er det ved UiS man finner flest med 50,1%. UiO 
følger hakk i hel med 48,2% kvinner blant førsteamanuensene. Gjennomsnittet på landsbasis er 
45,5%.  
 
UiO setter av 6,5 millioner kroner årlig til arbeid med likestilling og kjønnsbalanse. 4 millioner av 
disse blir fordelt på fakultetene etter størrelses for at arbeidet skal bli tilpasset de lokale 
utfordringene og problemstillingene. Resterende midler benyttes til arbeid i regi av UiO sentralt som 

                                                        
1 Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2015 – 2017: http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/rapporter/handlingsplan-likestilling-2015-2017.pdf 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/rapporter/handlingsplan-likestilling-2015-2017.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/rapporter/handlingsplan-likestilling-2015-2017.pdf
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mentorprogram for kvinnelige postdoktorer, opprykkseminar, kvalifiseringsstipend og 
coachinggrupper for kvinnelige førsteamanuensiser.  
 
Denne rapporten ser også på lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Kort oppsummert har UiO 
hatt en samlet lønnsøkning på 2,7% i 2016. Menn tjener mer enn kvinner i de fleste 
stillingskategorier.  

Innledning 

UiOs likestillingspolitikk er forankret i Strategi 20202, hvor målsettingen er at UiO skal ha en tydelig 
profil for likestilling ved rekruttering og skal tilstrebe bedre kjønnsbalanse på de ulike 
stillingsnivåene, samt ha insentivordninger som fremmer kvinner til toppstillinger. 
Likestillingspolitikken er videre konkretisert i Handlingsplanen for likestilling og kjønnsbalanse. 

Denne rapporten gjør rede for status for likestilling på Universitetet i Oslo og måloppnåelse i henhold 
til Handlingsplan for likestilling 2015-2017, og den skal gi et bredt overblikk over arbeidet som gjøres 
ved UiO for å forhindre diskriminering.  

Rapportens første del gir oversikt over måloppnåelse i henhold til handlingsplan og sammenlignet 
med andre UH-institusjoner når det gjelder kjønnsbalanse. Deretter gis det oversikt over 
likestillingsaktiviteter ved UiO, samt at det rapporteres på aktiviteter knyttet til de andre 
diskrimineringsgrunnlagene. Den siste del av rapporten tar for seg fordelingen av lønn, permisjoner 
og sykemelding.  

Alle utregningene tar utgangspunkt i andel årsverk så sant det ikke er oppgitt noe annet.  

Handlingsplanen 2015-2017 

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.   

 

Hovedmål i planperioden: 

 

1. Et tydeligere lederansvar for likestilling  
I 2017 skal UiO ha en ledelse på alle nivåer som bidrar til å fremme UiOs likestillingspolitiske 
målsettinger og tiltak. Dette gjelder likestilling og kjønnsbalanse blant studenter og ansatte, både 
i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger. 

2. Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke  
Det er fremdeles klar overvekt av menn som er ansatt som faste vitenskapelige medarbeidere 
ved UiO. 

3. Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer  
Mange av studieprogrammene ved UiO har en svært skjev kjønnsbalanse. Målet er jevn 
kjønnsbalanse og god representasjon av begge kjønn i alle studieprogrammer. 

 
 

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

http://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf
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Tabell 1: Måltallene i handlingsplanperioden 2015-2017 

Måltall 2015-2017 Kommentar 

Øke andel kvinner i fast vitenskapelige 
stillinger til 40%  

Andelen kvinner blant faste vitenskapelige stillinger 
har økt fra 36,4% i 2015 til 38,4% i 2016 

Øke andel kvinner i professor II - stillinger til 
30% 

Antall kvinnelige professor II har gått ned fra 29,4% 
i 2015 til 28,1% i 2016. 

Opprettholde nåværende andel kvinner i 
faglige lederstillinger 

Andelen kvinner i faglige lederstillinger har hatt en 
nedgang fra 40,4% kvinner til 34,8% i 2016. 

Øke andel av det underrepresenterte kjønn 
med minst 5% i studieprogram med skjev 
kjønnsbalanse3 

Andelen (M/K%)= HF: 40,0/60,0 JUR: 33,7/66,3 
MED:27,0/73,0 MN 61,6/38,4  OD: 23,0/77,0        
SV: 33,1/66,9 TF: 38,3/61,7 UV: 27,4/72,6 

Tabellen viser hvordan måltallene fordeler seg i perioden 2015-2016, handlingsplanperioden vare ut 
2017, slik at hvordan måloppnåelsen blir for hele perioden vil vise seg ved neste års rapportering. Det 
har vært en økning i andelen kvinner i vitenskapelige stillinger, mens det har vært en nedgang blant 
kvinner i professor II stillinger og i faglige lederstillinger. Når det gjelder studentene har andelen 
kvinner økt ved alle fakulteter, se tabell 13 for nærmere detaljer.    

Denne rapporten gjelder bare 2016, men for å vise utviklingen over tid er statistikken i stor grad tatt 
ut for flere år.  

Et tydeligere lederansvar for likestilling 

Fakultetene har lokale handlingsplaner for likestilling for å sikre at arbeidet med likestilling er 
forankret ved de enkelte enhetene og tilpasset enhetenes utfordringer. I 2015 og 2016 har prorektor 
og likestillingsrådgiver gjennomført dialogmøter med fakultetene knyttet til arbeidet med likestilling 
og kjønnsbalanse.   

Likestilling er et ledelsesansvar. Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse løftets fram i 
personaldirektøren presentasjon i introduksjonsprogrammet for nytilsatte ved UiO som tilbys jevnlig 
igjennom året.  Prorektor deltar på noen relevante seminarer og har hold innlegg om UiOs 
likestillingsarbeid ved flere anledninger.  

Avdeling for personalstøtte gjennomførte i 2016 innføringskurset i personalledelse for første gang. 
Kurset er under utvikling og det arbeides fortsatt med å forbedre og tilpasse kurset. Dette er et kurs 
om skal dekke det meste på personalfeltet fra lønn til regelverk for ansettelse osv. Handlingsplan for 
likestilling og kjønnsbalanse gjennomgås som del av det personalpolitiske grunnlaget til UiO, men 
kjønnsperspektivet er også integrert i flere tema som for eksempel lønn, permisjoner og rekruttering. 

I 2016 ble det gjennomført 2 lederutviklingsprogrammer for faglige ledere:  
 

 The UiO Research Leadership Programme – Consolidating level (FLP10) for erfarne 
forskningsledere. I 2016 gjennomførte 40 deltakere hvorav 19 kvinner og 21 menn.  

 The UiO Research Leadership Programme – Starting level (RLP-Start 2016) for forskere som 
nylig har fått oppgaver innen forskningsledelse. Programmet ble tilbudt som en pilot i 2015 
og er fra 2016 planlagt gjennomført årlig. I 2016 var 21 av de i alt 40 deltakerne var kvinner.  

 
Utdanningslederprogrammet gjennomføres foreløpig annethvert år og var ikke planlagt gjennomført 
i 2016. Kjønnsbalanse er ikke eget opptakskriterium til noen av disse programmene.  

                                                        
3 I 2013 var kjønnsbalansen ved registrering som følger iht. DBH (M/K %) HF 40/60; JUS 35/65; MN 
63/37; MED 32/68; OD 22/78; SV 35/65; TF 46/54; UV 27/73. 
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Forskningslederprogrammene benytter i utstrakt grad deltakernes egne case og erfaringsutveksling i 
faste basisgrupper som basis for læringsprosessene, og erfaringer viser at likestillings- og 
mangfoldsteamer fungerer best som integrert tematikk, og ikke som eget, separat tema.  
Det ble i 2015/16 gjennomført et utviklingsarbeid for å løfte tematikken likestilling og kjønn 
(mangfold) i de faglige lederprogrammene. I denne forbindelse ble det avholdt to fokusgruppemøter 
med forsknings- og linjeledere for å få innspill til hvordan programmene kan skape 
ledelsesoppmerksomhet og gi relevant ledertrening ift temaet kjønn og mangfold. Fokusgruppene ga 
også nyttige tips til forskning og studier om temaet som kunne være relevante for forskningsledere. 

Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke  

Det første hovedmålet i handlingsplanen for kjønnsbalanse og likestilling er målsettingen om at 
andelen kvinner i vitenskapelige stillinger skal øke. Dette er et viktig mål på likestilling i akademia for 
hele UH- sektoren.  

Faste vitenskapelige stillinger 

Det har over tid vært en positiv utvikling med en gradvis økning i andelen kvinner i faste 
vitenskapelige stillinger ved UiO. Tallene for 2016 viser at det har vært en økning i andelen kvinner i 
faste vitenskapelige stillinger. 

Figur 2: Andelen kvinner og menn i faste vitenskapelige stillinger ved UiO i 2014, 2015 og 2016 (DBH) 

 
 

Figuren viser at det har vært en økning på 2,7 prosentpoeng fra 2014 til 2016 når det gjelder kvinner i 
faste vitenskapelige stillinger. Sammenligner man med tall fra 2010 hvor andelen var nede i 30,6 
viser det til en positiv utvikling de siste årene med en økning på 7,8 prosentpoeng fra 2010-2016.  

Kvinnelige professorer ved UiO – 30,8 % 
Andelen kvinnelige professorer er et viktig måltall på likestilling i akademia hvor det er vanlig å se på 
universitetet som ett. Ved UiO har det vært en gradvis økning over tid. Andelen kvinnelige 
professorer har økt fra 25,9 % i 2010 til 30,8 % i 2016. Tabellen under sammenligner andelen 
kvinnelige professorer i 2014, 2015 og 2016.  
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Figur 3: Professor (SKO 1013) fordelt på kjønn i 2014, 2015 og 2016 (DBH) 

 
 

Figuren viser at det har vært en økning i perioden på 1,4 prosentpoeng kvinnelige professorer ved 
UiO, men det er forskjeller mellom de ulike fagmiljøene ved universitetet. Under følger en figur som 
viser andelen kvinnelige professorer ved fakultetene og museene ved UiO. 

Tabell 2: Andel kvinnelige professorer (SKO 1013) fordelt på fagmiljø i 2015 og 2016 (DBH) 

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

Tabellen viser at det det er fem enheter ved UiO som har en prosent andel kvinnelige professorer 
som er laver enn ved UiO totalt. Riktignok er det store forskjeller i størrelse på enheten, slik at en 
direkte sammenligning ikke er hensiktsmessig, men tabellen gir et bilde på totalandelen ved enheten 
og kvinneandelen av disse. Av fakultetene er det UV som har høyest kvinneandel, deretter følger OD 
og HF. MN, NHM og TF er enhetene med færrest kvinner i professorstilling. Her skal det legges til at 
TF og NHM er små enheter med få professorer totalt. MN er et stort fakultet med mange professorer 
hvorav 19,1% er kvinner. Fem enheter har hatt en liten nedgang i andel kvinnelige professorer, mens 
fire har hatt en økning. Museene har uendret andel kvinnelige professorer fra 2015 og 2016.  
 
 
 

2015 2016

Fakultet/enhet Totalsum Kvinner Prosent Totalsum Kvinner Prosent

HF 153,2 55,4 36,2 143,9 55,9 38,8

JUR 55,5 16,7 30,1 56,1 16,7 29,8

MN 237,9 46,3 19,5 242,8 46,4 19,1

MED 115,4 38,3 33,1 117,3 39,8 33,9

OD 33,5 15,5 46,3 34,3 15,7 45,8

SV 104,8 34,2 32,6 108,9 36,0 33,1

TF 15,2 3,0 19,7 15,0 3,0 20,0

UV 40,3 20,3 50,4 44,5 22,5 50,6

KHM 10,0 3,0 30,0 10,0 3,0 30,0

NHM 12,4 1,0 8,1 12,4 1,0 8,1

Andre* 9,0 5,0 71,4 7,0 4,0 57,1

Totalsum 787,1 238,7 30,3 792,1 244,0 30,8
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Figur 4: Andelen kvinnelige professorer (SKO 1013) etter fagmiljø 2014, 2015 og 2016 (DBH) 

 
 
Figuren viser utviklingen i andelen kvinnelige professorer fra 2014-2016 ved fakultetene og museene 
ved UiO. HF har størst økning i andel kvinner i perioden 2014-2016 sammenlignet med de andre 
fakultetene. Ved enkelte enheter kan de se ut til at utviklingen er svært langsom.  

Kvinnelige førsteamanuensis ved UiO – 48,2 %  
Det vanligste karriereløpet for vitenskapelig ansatte er fra førsteamanuensis til professor. Andelen 
kvinner i førsteamanuensis stilling er derfor en god indikator på hvordan det ligger an med 
kjønnsbalansen blant de vitenskapelige. 

Figur 5: Andel førsteamanuensis fordelt på kjønn i 2014, 2015 og (DBH)  

 
 

Figuren viser at det i 2016 har vært en økning i andel kvinnelige førsteamanuensis sammenlignet 
med 2014 og 2015 tallene. Det er en økning på 5,1 prosentpoeng i perioden. Tabellen under viser 
andelen kvinnelige førsteamanuensis fordelt på fakultetene i årsverk. 
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Tabell 3: Kvinnelige førsteamanuensis fordelt på enhetene fra 2013-2016 (DBH) 

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

Sammenlignet kan man se at det totalt sett har vært en økning i andel kvinner i denne 
stillingskategorien i perioden 2013-2016. Flere av fakultetene har hatt en jevn økning i perioden. For 
noen enheter går kurven litt opp og ned. Det har generelt vært en økning i andelen årsverk for denne 
stillingskategorien ved UiO. Det kan ha en sammenheng med at det er en målsetting ved UiO om at 
man skal lyse ut faste kombinerte stillinger som førsteamanuensis, jfr. Handlingsplanen for likestilling 
og kjønnsbalanse. 

Undervisningsstillinger 
Andelen årsverk førstelektorer har økt de siste fem årene. I takt med dette har også andelen kvinner 
i førstelektor stilling økt. Tabellen under viser totalt antall årsverk og prosentandelen kvinner i 2016. 
 
Tabell 4: Andelen kvinner i førstelektorstillinger ved fakultetene i 2016 (DBH) 

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

 
Tabellen viser at det er 55,9 % kvinner i førstelektor stilling ved UiO. Totalt årsverk er på 50,3 og det 
viser at det i den store sammenhengen ikke er så mange som er ansatt i denne stillingskoden ved 
UiO. Det gjør utslag på tallene for fakultetene og ved MED, OD og UV er det kun kvinner som har 
førstelektor stilling, ved TF er det motsatt.  Det er ved HF og MN at vi finner flest i denne 
stillingskategorien og da er det tilnærmet lik kjønnsbalanse i favør kvinnene.  
 
 
 
 
 
 

Årsverk 

(totalt)
%kvinner

Årsverk 

(totalt)
%kvinner

Årsverk 

(totalt)
%kvinner

Årsverk 

(totalt)
%kvinner

HF 80,9 46,9 82,3 48,4 89,6 53,8 101,9 49,4

JUR 22,0 27,3 23,8 29,4 22,0 31,8 21,0 42,9

MN 84,9 31,2 88,8 32,2 88,9 36,6 91,5 34,1

MED 45,4 46,7 56,8 48,9 65,2 47,5 67,8 46,6

OD 18,0 65,0 16,8 60,1 17,6 57,4 18,8 60,3

SV 59,3 39,0 53,6 43,5 61,2 45,8 70,6 49,3

TF 2,0 50,0 1,0 100,0 2,0 100,0 3,0 66,7

UV 35,6 51,7 39,6 54,0 49,4 66,0 58,2 66,7

KHM 11,5 34,8 11,4 40,4 10,8 35,2 13,0 46,2

NHM 11,2 10,7 10,2 11,8 9,9 16,2 11,0 18,2

Sentre* 5,0 80,0 3,0 66,7 5,0 100,0 6,0 100,0

Sum 375,8 41,2 387,3 43,1 421,5 47,9 462,7 48,2

Fakultet/enhet

2013 2014 2015 2016

Årsverk totalt % Kvinner

HF 21,0 51,4

MN 15,6 56,7

MED 0,3 100,0

OD 0,5 100,0

SV 6,1 50,8

TF 1,3 0,0

UV 1,0 100,0

NHM 2,8 64,3

Andre* 1,8 100,0

Totalt 50,3 55,9

Førstelektor (SKO 1198) 2016



  

9 
 

Tabell 5: Andelen kvinner i universitetslektorstillinger ved fakultetene i 2016 (DBH) 

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

 
Tabellen viser at det totalt er 50,5%  kvinner i universitetslektor stilling ved UiO  i 2016. Det varierer 
mye mellom fakultetene når det kommer til andelen årsverk i denne stillingskategorien. HF, MED og 
UV. Kvinneandelen er høyest hos UV ved hvis man sammenligner disse tre fakultetene. 
 
Når det gjelder andelen dosenter ved UiO er det beskjedne en person. Dette er en kvinne ved HF.   
 
Nytilsatte  
Andelen kvinner og menn som ansettes i faste stillinger er avgjørende for hvor vidt man skal nå 
målsettingene i handlingsplanen. I Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse står det som et av 
de lokale tiltakene under hovedmål 2: Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke som følger: 
«Lyse ut faste vitenskapelige stillinger som førsteamanuensis for å sikre kjønnsbalansert 
nyrekruttering. Utlysning av professorater må begrunnes særlig».   
 
I år er det gjort en telling av tilsettingsprotokollene ved fakultetene for å få greie på andelen som 
tilbys fast stilling som henholdsvis professor og førsteamanuensis. Protokollene viser ikke hvor vidt 
vedkommende takket ja til stillingen eller ikke. Det er derfor kun tilbudene som er telt. Protokollene 
viser også at de aller fleste fakultetene lyser ikke ut i rene professor stillinger jfr. handlingsplanen for 
likestilling og kjønnsbalanse, men det er noen unntak. I tillegg er det i flere sammenhenger søkt etter 
en førsteamanuensis/professor i utlysningsteksten, noe som åpner opp for bruk av professorkoden. 
Tabellen under viser antall kvinner og menn som er tilbudt fast stilling som professor i 2015 og 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsverk totalt % Kvinner

HF 49,1 49,1

MN 16,7 37,1

MED 28,3 43,5

OD 9,0 63,9

SV 4,3 18,6

TF 1,0 0,0

UV 21,1 64,9

KHM 4,5 77,8

NHM 3,0 66,7

Andre* 7,2 62,7

Totalt 144,2 50,5

2016Universitetslektor (SKO 1198)
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Tabell 6: Antall kvinner og menn som er gitt tilbud om professor stilling i 2015 og 2016   

 
 
Tabellen viser at det i alt var 21 personer som ble tilbudt stilling som professor i 2015 og 10 personer 
i 2016. Av disse er det 6 kvinner i 2015 mot 2 i 2016. Det er særlig ved MED og MN at det ansettes i 
professorkoden.   
 
Tabell 7: Antall kvinner og menn som er gitt tilbud om førsteamanuensis stilling i 2015 og 2016 

Fakultet 
2015   2016   

Kvinner  Menn Kvinner  Menn 

HF 11 17 15 7 

JUR 4 10   2 

MED 2 6 1 1 

MN 5 4 5 5 

OD 2 3 2 4 

SV 10 8 6 6 

TF 1 1     

UV 14 4 8 4 

NHM 1 1   1 

KHM   1   1 

Totalt 50 55 37 31 

 
Tabellen viser at sammenlignet med professorkoden er langt flere som ansettes som 
førsteamanuensis ved UiO. I 2015 ble det ansatt 50 kvinner og 55 menn, mens det i 2016 ble ansatt 
37 kvinner og 31 menn i denne stillingskoden. Det er vanskelig å sammenligne pga. størrelse på 
enhet og fordi antallet som ansettes pr år varer. Det er likevel viktige tall å følge med på, og som kan 

gi en indikasjon på om målsettingen om kjønnsbalanse på toppstillingsnivå kan nås i framtiden.  

Opprykk  
UiO bruker en stor del av likestillingsbudsjettet til å stimulere til at flere kvinnelige førsteamanuensis 
søker om kompetanseopprykk til professor.   

 
 
 

Kvinner Menn Kvinner Menn

HF

JUR 1 1

MED 5 7 3

MN 1 2 3

OD

SV 1

TF

UV 3 1

NHM 2 1

KHM

Totalt 6 15 2 8

2015 2016
Fakultet
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Tabell 8: Andel kompetanseopprykk i 2016 fordelt på kjønn og fakultet (tall fra fakultetene) 

Fakultet/enhet Kvinne Mann Totalt 

HF 2 2 4 

JUR 1 4 5 

MN 2 1 3 

MED 1 0 1 

OD       

SV 2 4 6 

TF       

UV 2 1 3 

KHM       

NHM       

Andre*       

Totalt 10 12 22 
*Sentre direkte under Universitetsstyret, UiO: ledelse og støtteenheter og rektoratet 
 

Tabellen viser at ved 6 av 8 fakulteter har vitenskapelig personale i førsteamanuensis-stilling fått 
innvilget kompetanseopprykk til professor i 2016. Totalt er det 10 kvinner og 12 menn som har fått 
opprykk i 2016. 

 
Faglige lederstillinger 

Som fagliglederstillinger regnes dekan og instituttleder. UiO har som mål å opprettholde andelen 
kvinner i faglige lederstillinger, som i 2015 når planen ble vedtatt var på 40.4 %. Figuren under gir en 
oversikt over faglige lederstillinger fordelt på kjønn fra 2014 til 2016. 
 

Figur 6: Faglige ledere (Dekan SKO 1474 og Instituttleder SKO 1475) ved UiO 2014-2016(DBH) 

 
 

Figuren viser at det fortsatt er slik at det er flere menn enn kvinner som innehar faglige lederstillinger 
ved UiO. I 2016 gikk andelen kvinnelige ledere ned sammenlignet med årene før. Dette henger 
sammen med at det har vært en større utskiftning av dekanene i 2016 og ved en del institutter, se 
figuren under. 
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Figur 7: Faglige ledere (Dekan SKO 1474 og Instituttleder SKO 1475) (DBH) ved UiO fra 2014-2016 

 

Figuren viser at en fjerdedel av dekanene er kvinner i 2016, det vil si av 8 dekaner er 2 kvinner. Det er 
også en nedgang i antall kvinnelige instituttledere. Av totalt 38 instituttledere er 14 kvinner. 

Kvinnelige professor II ved UiO – 28,1% 
Et virkemiddel for å oppnå bedre kjønnsbalanse i akademia over tid er å tilsette kvinner i professor II-
stillinger. Professor II-stillingene kan bidra til å synliggjøre kvinner i toppstillinger og kan gi grobunn 
for nye forskningssamarbeid. 

Andelen kvinnelige professor II er et av måltallene i handlingsplanen for likestilling og kjønnsbalanse. 
Figuren under viser antall kvinner i professor II-stillinger i 2016. Det er små stillingsbrøker og da er 
det ikke hensiktsmessig å se på årsverk. 

Andelen kvinner blant professor II var 28,1% i 2016. Til sammenligning var andelen 19,7% i 2010. Det 
er med andre ord positiv utvikling i perioden 2010-2016.  
 

Antall professor II -stillinger er lavt sammenlignet med andre faglige stillingsgrupper. Det er også ulik 
tradisjon for å ansette i professor II- stilling når det komme til fagmiljøene. Innen for MED og MN er 
det langt vanligere sammenlignet med for eksempel HF. Tabellen under viser fordelingen av antall 
kvinner og menn i professor II stilling ved enhetene ved UiO. 
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Tabell 9: Antall professor II fordelt på kjønn og enhet ved UiO i 2015 og 2016 (SAP) 

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

Tabellen viser at det har vært en liten nedgang i antallet personer totalt i professor II stilling ved UiO. 
Kvinner utgjør om lag en fjerdedel av dette. Stort sett ved alle enheter er det flere mannlig enn 
kvinnelige professor II. Fortsatt er det flest i denne stillingskoden ved MN og MED. Kvinner utgjør i 
2016 henholdsvis 13 av 76 (17,1%) i denne stillingskategorien  ved MN og 58 av 212 (27,4%) ved 
MED. 

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 knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter.  

I figuren under ser man kjønnsfordelingen blant de ansatte i forskerstillinger. Av tabellen fremgår 
også om forskeren er fast eller midlertidig ansatt. I 2016 utgjør de faste forskerne 64,1 årsverk mot 
319,5 årsverk midlertidig ansatte forskere. Av de faste forskerne er kvinneandelen 35,9 %, mens for 
gruppen midlertidige forskere utgjør kvinner 41,2 % av totalen. 

Figur 8: Andel årsverk midlertidig og fast fordelt på kjønn ved UiO i 2015 og 2016 (DBH) 

 
 

Kvinner Totalt Kvinner Totalt

HF 8 19 11 24

JUR 3 7 2 7

MN 17 84 13 76

MED 60 221 58 212

OD 3 7 3 9

SV 19 53 16 49

TF 0 0 1

UV 9 17 8 17

KHM 0 1 1

Andre* 2 2 1 2

Totalsum 121 411 112 398

Fakultet/enhet 2015 2016
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Ser man nærmere på fordelingen på fagområdene finner man at andelen midlertidige forskere er 
størst innenfor MN og MED. Dette kan ha en sammenheng med fagområdenes andel 
eksternfinansierte prosjekter.  

Ph.d-kandidater 
Andelen som tar en doktorgrad i Norge har over flere år vært økende. Også ved UiO er antall 
doktorgrader stigende. Figuren under viser aktive ph.d-kandidater ved UiO fordelt på kjønn og 
fakultet. 

 
Figur 9: Ph.d-kandidater ved UiO fordelt på fakultet og kjønn i 2016 (FS)

 

Kvinner utgjør 56,5% av alle ph.d-kandidater ved UiO i 2016. Det er en økning fra året før hvor 
andelen var på 55,4%. Figuren viser at det er ved UV at andelen kvinnelige kandidater er størst med 
74,1%, mens ved JUR er andelen 56,3%. Ved MN er andelen kvinnelige ph.d-kandidater 39,9 %. 
Resterende fakultet har om lag 60 % kvinnelige stipendiater i 2016. Det er flest ph.d-kandidater totalt 
ved MED og MN. 
 
UiO rekrutterer sine ph.d-kandidater internasjonalt, totalt hadde 1097 av stipendiatene annet 
statsborgerskap enn norsk i 2016. Internasjonal rekrutering kan ha betydning for kjønnsfordeling – 
tabellen nedenfor viser andelen ph.d-kandidater med annet statsborgerskap fordelt på kjønn og 
fakultet.   
 

Tabell10: Ph.d-kandidater ved UiO fra andre land enn Norge fordelt på fakultet og kjønn i 2016 (FS) 

 

Kvinner Menn Totalt Totalt ved UiO

%kvinner av 

totalt ved UiO

%menn av totalt 

ved UiO

HF 47 29 76 185 25,4 % 15,7 %

JUR 19 12 31 87 21,8 % 13,8 %

MED 232 171 403 1377 16,8 % 12,4 %

MN 150 275 425 843 17,8 % 32,6 %

OD 10 9 19 65 15,4 % 13,8 %

SV 62 32 94 546 11,4 % 5,9 %

TF 8 5 13 33 24,2 % 15,2 %

UV 26 10 36 108 24,1 % 9,3 %

Totalt 554 543 1097 3244 17,1 % 16,7 %
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Tabellen viser andelen ph.d-kandidater med utenlandsk statsborgerskap i 2016. De utgjør om lag en 
tredjedel av ph.d-kandidatene ved UiO. Det er noe flere kvinner i denne gruppen sammenlignet med 
menn.  Ser man derimot på denne gruppen opp mot totalandelen ved UiO utgjør kvinner med 
utenlandskstatsborgerskap 17,1%. Menn med utenlandskstatsborgerskap utgjør 16,7% av 
totalandelen ph.d-kandidater ved UiO. Det er flest med utenlandskstatsborgerskap ved MN og MED. 
Ved MED er det flest kvinner med i denne gruppen, mens ved MN er det flest menn. 
 

Av de avlagte doktorgradene ved UiO i 2016 var 55,8% avlagt av en kvinne mens 44,2 % var avlagt av 
en mann. Det er altså flere kvinner enn menn som har levert doktorgradsavhandling ved UiO i 2016. 
Dette samsvarer med at det er flere kvinnelige enn mannlige ph.d-kandidater ved UiO.  

Postdoktorer 
Postdoktorstillingene er åremålsstillinger som defineres som kvalifiseringsstillinger, hvor 
hovedvekten av arbeidet består i forskning.  

Ved UiO er det 54, 3% mannlige postdoktorer og 45,7% kvinnelige postdoktorer i 2016. Det er en 
liten økning i kvinneandel fra 2015, hvor andelen årsverk var 44,3 % kvinner. Det er stor spredning i 
kjønnsfordelingen på enhetene, noe tabellen under viser tydelig.  

Tabell 11: Andel kvinnelige postdoktorer fra 2012-2016 fordelt på fakultet (DBH) 

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

 
Tabellen viser at det har vært en økning i totalandelen årsverk postdoktorer i perioden 2012- 2015. 
Andelen kvinnelige postdoktorer har svingt noe i denne perioden, men har holdt seg jevnt over 40%. 
I 2016 har det vært en positiv utvikling sammenlignet med de to foregående årene.  

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, fast og midlertidig, i noen utvalgte stillingskategorier i 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

HF 47,4 53,6 42,9 49,8 44,5 48,3 57,9 55,1 54,5 56,9

JUR 18,7 51,9 15,0 53,3 13,4 55,2 11,0 45,5 13,0 69,2

MN 150,8 32,6 164,3 33,2 189,1 33,4 197,6 33,8 201,8 32,8

MED 69,0 60,3 74,5 61,0 93,6 58,5 99,0 55,8 147,8 51,8

OD 10,5 62,9 7,2 48,6 6,7 59,7 11,2 53,6 9,3 53,8

SV 42,1 40,6 47,3 47,1 56,1 41,2 53,8 40,4 63,2 48,5

TF 2,8 100,0 4,6 78,0 2,6 60,8 6,1 22,2 4,7 42,2

UV 16,0 68,8 12,1 89,3 11,8 83,1 12,7 69,3 21,0 71,4

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

NHM 7,0 71,4 5,8 65,5 5,7 47,4 3,8 47,4 2,0 50,0

Andre* 19,1 63,3 19,8 62,0 19,5 66,7 16,5 57,6 2,0 50,0

Sum 385,4 46,8 395,3 47,0 445,9 45,3 474,6 44,3 523,3 45,7

2012 2013 2014 2015 2016
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Tabell 12: Antall vitenskapeligansatte med utenlandsk og norsk statsborgerskap i 2016(SAP)  

 
 
I både stillingskategorien professor og førsteamanuensis er det gjennomgående flest med norsk 
statsborgerskap. Tabellen viser at det er et fåtall med utenlandskstatsborgerskap i disse stillingene. 
Det er også flere menn enn kvinner jevnt over uavhengig av statsborgerskap. Når det gjelder 
postdoktorgruppen er forskjellen mye mindre mellom de med norsk og utenlandsk statsborgerskap. 
Det er flest menn med utenlandskstatsborgerskap i denne gruppen.  

UiO sammenliknet med de andre universitetene i Norge 

Det er alltid viktig å sammenligne seg med andre institusjoner i sektoren for å undersøke hvordan 
man ligger an med det gode arbeidet. Ikke minst er det på et nasjonalt plan nyttig å se om sektoren 
drar i samme retning. Under følger et utvalg stillingskoder sammenlignet på tvers av universitetene i 
Norge.  

Professorer ved universitetene i Norge 
Andelen professorer har over flere år vært et viktig måltall som universitetene sammenligner seg 
med hverandre på. De aller fleste universitetene i Norge har hatt en positiv utvikling de siste årene, 
men det er store variasjoner mellom enhetene. De siste årenes fusjoneringer har nok også trolig hatt 
betydning for kjønnsbalansen ved enkelte institusjoner. 

Figur 10: Andelen professorer (SKO 1013) fordelt på kjønn, nasjonalt (DBH) 

 

Figuren viser at det kun er UiO og UiT som har en prosentandel kvinner på over 30%. UiT har størst 
kvinneandel med 31,5% sammenlignt med UiO på 30,9%. Av de alt 8 institusjoner er det kun disse to 
som har en prosentandel over landsgjennomsnittet på 27%. NMBU har kun 22,3 % kvinner i 
professor stilling, etterfulgt av NTNU med 23,7 % kvinnelige professorer.  

 

Kvinne Mann

% Kvinner av 

totalt antall i 

stillingsgruppe Kvinne Mann

% kvinner av 

totalt antall i 

stillingsgruppe

Postdoktor 121 173 21,4 % 137 134 24,2 %

Førsteamanuensis 51 79 7,5 % 257 289 38,0 %

Professor 47 87 5,6 % 209 490 25,1 %

Stilling Utenlandsk statsborgerskap Norsk statsborgerskap
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Førsteamanuensis ved universitetene i Norge 

Et virkemiddel for å oppnå bedre kjønnsbalanse er å lyse ut faste vitenskapelige stillinger som 
førsteamanuensis istedenfor som professor. 
 
Figur 11: Kvinneandelen førsteamanuenser (SKO 1011), nasjonalt (DBH)  

 
 
Figuren viser at UiS har høyest andel kvinnelige førsteamanuensis i 2016 med 50,1% sammenlignet 
med de andre universitetene i Norge. Deretter følger UiO med 48,0% og UiT med 47,0%. Alle 
universitetene har en andel kvinnelige førsteamanuensis på over 40%.  

Postdoktorer ved universitetene i Norge 
Postdoktorstillingen er en rekrutteringsstilling og sier noe om grunnlaget for framtidens universitet 
og mulighetene for et mer kjønnsbalansert akademia.   

Figur 12: Kvinnelige og mannlige postdoktorer i 2016, nasjonalt (DBH)  

 
 

Andelen kvinnelige postdoktorer på landsbasis har de siste årene gått gradvis ned fra 47,5% i 2012 til 
44,6% i 2016. NMBU har høyest andel kvinnelige postdoktorer med 54,6%, mens UiA har 52,8% og 



  

18 
 

UiT har 50,1%. NU (Nord universitetet) har kun 33,3% kvinnelige postdoktorer i 2016. UiO har en 
andel på 45,8% som er litt over landsgjennomsnittet. 

Kjønnsbalanse blant studentene  

Et av måltallene i handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2015 -2017 er å øke andel av det 
underrepresenterte kjønn med minst 5% i studieprogram med skjev kjønnsbalanse. Det har over 
flere år vært en liten overvekt av totalandelen kvinnelige studenter ved UiO, men det er store 
forskjeller på fagområder og noen fakulteter har utfordringer knyttet til skjev kjønnsbalanse på noen 
av sine studieprogram. Det jobbes både fra sentralt hold og ute på enhetene med å rekruttere 
studenter av begge kjønn.  

Studenter ved UiO 

På høstsemesteret 2016 var total andelen semesterregisterte kvinnelig studenter på 60,4 % totalt. 
Tabellen under viser fordelingen i antall kvinnelige studenter og hvordan det fordeler seg prosentvis. 
 
Tabell 13: Andel semesterregistrerte studenter fordelt på kjønn i høstsemesteret i 2003-2016 (FS) 

 
 
Tabellen viser at det er forskjell på fagområdene, men at det gjennomgående er flere kvinnelige 
studenter ved alle fakultet bortsett fra ved MN. Andelen forholder seg relativt stabil for alle 
fakultetene.  
 
Figur 13: Studenter (høstsemesteret) i 2016 fordelt på kjønn og fakultet (FS) 

 i 
 

Kvinner totalt % kvinner Kvinner totalt % kvinner Kvinner totalt % kvinner Kvinner totalt % kvinner Kvinner totalt % kvinner

HF 4112 60.9% 3849 60.2% 3801 60.6% 3673 59.4% 3684 60.0%

JUR 3056 65.5% 2966 64.8% 2980 65.3% 2990 65.5% 2963 66.3%

MED 1468 67.7% 1574 68.8% 1537 69.6% 1612 70.6% 1675 73.0%

MN 1967 37.0% 2053 37.2% 2155 37.2% 2259 37.4% 2389 38.4%

OD 321 75.5% 301 75.8% 309 78.7% 312 76.0% 307 77.0%

SV 3319 64.8% 3302 65.2% 3288 66.7% 3343 66.2% 3218 66.9%

TF 168 54.8% 193 53.8% 178 55.7% 164 54.1% 198 61.7%

UV 2519 73.8% 2463 73.1% 2463 73.4% 2595 72.5% 2550 72.6%

Andre 73 58.9% 114 62.9% 88 57.0% 113 61.2% 119 61.0%

Totalt 17003 60.3% 16815 59.9% 16799 60.2% 17061 59.8% 17103 60.4%

2012 2013 2014 2015 2016

HF JUR MED MN OD SV TF UV Andre Totalt

Kvinner 60,0 66,3 73,0 38,4 77,0 66,9 61,7 72,6 61,0 60,4

Menn 40,0 33,7 27,0 61,6 23,0 33,1 38,3 27,4 39,0 39,6
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Figuren viser at det kun er MN som har flere mannlige studenter enn kvinnelige, i alt 61,61% menn 
mot 38,4% kvinner. OD, MED og UV er fakultetene som har høyest andel kvinnelige studenter, med 
henholdsvis 76,96%, 72,97% og 72,60%.  

Kjønnsbalanse i utvalgte studieprogrammer  

Det er enkelte studieprogram som skiller seg spesielt ut når det gjelder kjønnsubalanse i 
rekrutteringsgrunnlaget. Under følger en oversikt over utviklingen ved utvalgte studieprogram. Ved 
flere av programmene er det sett i gang tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant studentene. 

Tabell 14: Andel semesterregistrerte kvinnelige studenter ved utvalgte studieprogram ved UV i perioden 2011 – 
2016 (FS) 

 
 
Tabellen viser oversikt over andelen kvinner og menn i prosent for begge semester ved de utvalgte 
studieprogrammene ved UV i perioden 2011-2016. Det er gjennomgående flere kvinner enn menn 
ved disse programmene. Det svinger litt ved noen av programmene som ved PPU ettårs studium, 
Spesialpedagogikk og ved lektorprogrammet, mens for PPU deltid og Teach First Norway øker 
forskjellen i perioden. Når det gjelder Pedagogikk går andelen kvinner ned i denne perioden. Det er 
ved spesialpedagogikk at forskjellen er størst med hele 92,5% kvinnelige studenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSTALL K M K M K M K M K M K M

2011 56.8% 43.2% 59.2% 40.8% 50.0% 50.0% 81.9% 18.1% 92.6% 7.4% 62.8% 37.2%

2012 57.3% 42.7% 62.0% 38.0% 45.5% 54.5% 85.6% 14.4% 91.9% 8.1% 64.3% 35.7%

2013 56.5% 43.5% 65.8% 34.2% 40.0% 60.0% 84.6% 15.4% 90.7% 9.3% 61.7% 38.3%

2014 62.5% 37.5% 65.1% 34.9% 40.0% 60.0% 79.2% 20.8% 90.2% 9.8% 63.6% 36.4%

2015 65.2% 34.8% 60.5% 39.5% 64.0% 36.0% 75.7% 24.3% 91.4% 8.6% 64.2% 35.8%

2016 54.0% 46.0% 60.8% 39.2% 60.0% 40.0% 76.2% 23.8% 92.5% 7.5% 63.3% 36.7%

Lektorprogrammet        

Praktisk-pedagogisk 

utdanning, ettårig 

studium 

Praktisk-pedagogisk 

utdanning, deltid 

Praktisk-pedagogisk 

utdanning Teach First 

Norway 

Pedagogikk                 Spesialpedagogikk
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Tabell 15: Andel semesterregistrerte kvinnelige studenter ved to utvalgte studieprogram med stor grad av 
kjønnsubalanse i perioden 2003-2016 (FS)  

 
 

Også i denne tabellen er gjennomsnittet regnet ut ifra høst og vårsemesteret.  Ved Odontologi har 
det fra 2003 vært en økende kjønnsforskjell fram til 2010. Etter det går andelen kvinner og menn litt 
opp og ned, men det har stabilisert seg noe på rundt 20% mannlige studenter. I 2016 utgjorde 
andelen kvinnelige studenter 75,2%. For profesjonsstudiet i psykologi er også forskjellen økende, selv 
om det svinger noe mer. De siste 6 årene har andelen kvinner vært på om lag 80%. I 2016 var 
andelen 79,6% kvinnelige studenter.  
 
Tabell 16: Andel semesterregistrerte kvinnelige studenter ved utvalgte studieprogram ved Informatikk i 
perioden 2010-2016 (FS) 

 
 

Tabellen viser andelen kvinner og menn på høst og vårsemesteret i perioden 2010-2016. Den største 
kjønnsforskjellen er å finne ved Nanoelektronikk og robotikk og Programmering og nettverk med 

ÅRSTALL Kvinner Menn Kvinner Menn

2003 64.4% 35.6% 74.2% 25.8%

2004 65.4% 34.6% 73.3% 26.7%

2005 62.5% 37.5% 74.7% 25.3%

2006 64.8% 35.2% 75.2% 24.8%

2007 67.1% 32.9% 76.2% 23.8%

2008 69.3% 30.7% 75.7% 24.3%

2009 71.2% 28.8% 75.5% 24.5%

2010 76.0% 24.0% 78.5% 21.5%

2011 76.7% 23.3% 80.3% 19.7%

2012 76.7% 23.3% 79.5% 20.5%

2013 74.3% 25.7% 80.3% 19.7%

2014 75.1% 24.9% 79.4% 20.6%

2015 74.9% 25.1% 80.7% 19.3%

2016 75.2% 24.8% 79.6% 20.4%

Odontologi 
Profesjonsstudiet i 

psykologi 

ÅRSTALL K M K M K M K M

2010 39.2% 60.8% 8.0% 92.0% 7.9% 92.1% 24.2% 75.8%

2011 40.0% 60.0% 6.6% 93.4% 7.4% 92.6% 28.7% 71.3%

2012 37.4% 62.6% 5.3% 94.7% 9.1% 90.9% 31.5% 68.5%

2013 37.9% 62.1% 10.4% 89.6% 10.7% 89.3% 34.4% 65.6%

2014 40.9% 59.1% 9.7% 90.3% 10.6% 89.4% 34.6% 65.4%

2015 36.2% 63.8% 11.2% 88.8% 12.5% 87.5% 32.0% 68.0%

2016 39.1% 60.9% 13.1% 86.9% 13.9% 86.1% 34.3% 65.7%

Informatikk: design, 

bruk, interaksjon

Informatikk: 

nanoelektronikk og 

robotikk

Informatikk: 

programmering og 

nettverk

Informatikk: språk og 

kommunikasjon
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henholdsvis 13,1% og 13,9% kvinnelige studenter. Ved Design, bruk, integrasjon er forskjellen stabil 
med en fordeling på om lag 40/60. Når det gjelder Språk og kommunikasjon er kvinneandelen 
økende i denne perioden.   

Arbeid med kjønnsbalanse blant studentene  

Nedenfor er en kortfattet beskrivelse av hvordan Avdeling for fagstøtte og enkelte fakulteter har 
jobbet med å rekruttere søkere av underrepresentert kjønn.  
 
Avdeling for fagstøtte (AF) 
Avdeling for fagstøtte gjennomfører rekrutteringsaktiviteter på vegne av det samlede studietilbudet 
ved UiO. Aktivitetene omfatter ca. 300 årlige skolebesøk til og fra UiO, 12 utdanningsmesser, sosiale 
medier (Facebook, Snapchat, Instagram), Åpen dag, samarbeid med 10 videregående skoler i Oslo 
gjennom MiFA (Mangfold i Fokus i Akademia), muntlig kommunikasjon med søkere gjennom 
informasjonssentre, nettsider og annonsekampanje rettet mot søkere og foreldre.  
 
I de nevnte aktivitetene er kjønn en viktig dimensjon som tas hensyn til, for eksempel ved å 
rekruttere mannlige skolebesøkere og virksomhet i sosiale medier som treffer alle søkergrupper. Det 
mest synlige virkemiddelet for å bidra til jevn kjønnsbalanse blant søkerne, er den årlige 
rekrutteringskampanjen Kunnskap rett fra kilden. Her representerer faglige ansatte sine fagfelt og 
det velges ut representanter som «bryter» med tradisjonelle kjønnsstereotypier og som er i tråd med 
fakultetenes utfordringer, for eksempel en mannlig psykolog, en kvinnelig teknolog etc.  
 
AF gir faglig støtte til fakulteter og institutter og har vært sparringspartner og bidragsyter inn i 
fakultetene sine satsninger med å rekruttere søkere med underrepresentert kjønn. I 2016 har det 
vært spesielt støtte til MNs lansering av nye studieprogrammer, hvor kjønn også har blitt tatt hensyn 
til. Ved flere anledninger har kjønn og utdanningsvalg vært et tema i Nettverk for 
studentrekruttering, for å bygge kompetanse og møte fagfolk som forsker på tematikken.  
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)  
Den største satsingen er på MN, hvor rekruttering av jenter har stått høyt på agendaen ved lansering 
av nye bachelor-program i 2017. Her har MN laget informasjonsfilmer med kvinnelige studenter eller 
vitenskapelig ansatte som representanter for flere av studieprogrammene. Institutt for informatikk 
rekrutterer jenter til studieprogram med tiltak som Jentedag for nye kvinnelige studenter på 
instituttet, egne nettressurser for jenter som vurderer å studere informatikk, IT-camp for jenter og 
de har et «jenterom» som faglig og sosial møteplass for jenter. Til UiOs fire studieprogram innen 
informatikk har jenteandelen blant søkerne økt fra 21 % i 2015 til 27 % i 2016. Det er nærliggende å 
anta at kommunikasjonstiltak rettet mot jenter har bidratt betraktelig til denne økningen. 
 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)  
Institutt for pedagogikk og Institutt for spesialpedagogikk har siden 2012 jobbet med å rekruttere og 
beholde mannlige studenter og studenter med minoritetsbakgrunn til bachelorprogrammene i 
pedagogikk og spesialpedagogikk. Arbeidet besto i første omgang av å samle innsikt om målgruppene 
og terskler for å søke på studieprogrammene, deretter har det blitt igangsatt tiltak. UV har en egen 
skolebesøksordning, og har også ringt søkere i perioden mellom tilbudsbrev og svarfrist. I tillegg har 
fakultetet i flere år tilbudt veiledning i akademisk skriving for minoritetsspråklige, og har nå i 2016 
startet opp en mentorordning for mannlige bachelorstudenter. Andelen studenter ved UV med 
familietilhørighet utenfor Norden har økt til 12,5 % i 2016. Andelen mannlige søkere til 
bachelorprogrammene viste en svak økning fra 2013 til 2015, men en nedgang igjen i 2016.  
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Psykologisk institutt (PSI)  
Siden 2012 har PSI jobbet med å rekruttere menn til profesjonsstudiet i psykologi. Tiltakene er i 
hovedsak å avholde guttedag for ca. 100 deltakere før søknadsfrist i 2015 og 2016, rekrutteringsfilm, 
bearbeidelse av tekster og bilder på programbeskrivelsen på nett og oppringning av mannlige søkere 
i perioden mellom tilbudsbrev og svarfrist. PSIs egne gjennomganger av søker- og studenttall viser 
ingen sammenheng mellom tiltakene og søkertallene.  
 
Sak om kvoter for menn i helseprofesjonsfagene  
Kjønnsubalansen på enkelte studieprogram har vært diskutert over flere år og ulike tiltak har vært 
prøvd ut. I 2011/2012 besluttet UiO å forsøke flere ulike tiltak for å rekruttere flere menn til noen 
helseprofesjonsfag som psykologi. Disse tiltakene førte ikke til flere menn på helseprofesjonsfagene. 
I 2015 ble det derfor besluttet å søke Kunnskapsdepartementet (KD) om en endring av 
opptaksregelverket for grunnutdanningene til å tillate kvote for menn i helseprofesjonsfagene, som 
en forsøksordning. Saken var til høring ved fakultetene i begynnelsen av 2016, og det ble besluttet å 
sette et felles minstekvalitetskrav for nedre karaktergrense ved en eventuell kvote. Det var kun PSI 
som ønsker å søke om kvote for menn, som en 5årig prøveordning.  
 
KD ga tilbakemelding om at dette er en prinsipielt viktig sak og sendte derfor ut en høring for UH-
sektoren. I begynnelsen av 2017 kom svaret fra departementet om at det i høringsrunden hadde blitt 
påpekt at det gjelder andre regler for forskjellsbehandling av menn enn for kvinner. Søknad om kvote 
ved opptak til psykologi ved UiB og UiO ble derfor utsatt til ny lov om likestilling er behandlet av 
Stortinget, trolig i løpet av 2017. 

Hvordan jobber fakultetene med likestilling og mangfold? 

Likestillingsrapporteringen er en tilstandsrapportering som beskriver hvordan den faktiske 
likestillingssituasjonen er i virksomheten. Foruten statistikk er det viktig å redegjøre for hvordan 
aktivitetsplikten overholdes.  

For uten UiOs overordnede handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse har alle fakultetene egne 
handlingsplaner for likestilling som angir de utfordringene det enkelte fakultet står ovenfor og hvilke 
tiltak de dermed vektlegger.  

Årlig avsetter universitetsstyret 6,5 millioner kroner til arbeid med oppfølgingen av handlingsplanen 
om likestilling og kjønnsbalanse. I 2016 ble 4 millioner av disse tildelt direkte ut til fakultetene, 
museene og sentrene under universitetsstyret etter størrelse på enhet. Midlene er øremerket til 
arbeid med likestilling og kjønnsbalanse tilpasset de lokale utfordringene og problemstillingene. 
Rapporteringen viser at hovedvekten av tiltakene er innenfor hovedmål 2 om økt andel kvinner i 
vitenskapelige stillinger, men det er også en stor andel tiltak som retter seg mot hovedmål 3 om 
kjønnsbalanse blant studentene.  
 
Det er totalt 12 enheter, 8 fakulteter, 2 museer og 2 sentrene som er underlagt universitetsstyret, 
som har rapportert spesielt på likestilling og mangfold i 2016. Under følger en oversikt over 
enhetenes rapportering. 
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Likestillingsarbeid  
 

Hvilke likestillingsutfordringer har hatt særlig fokus på deres enhet i 2016? 

Antall svar Svaralternativer 

10 Rekruttering av det underrepresenterte kjønn i vitenskapelige stillinger 

6 Kjønnsbalanse blant studenter 

3 Kjønnsbalanse i administrasjonen 

6 Lederes ansvar for likestilling 

4 Tilrettelegging ved graviditet og omsorgsoppgaver 

2 Kjønnsdiskriminering 

1 Andre 

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

På det overordna spørsmålet om hvilke likestillingsutfordringer enhetene har hatt særlig fokus på i 
2016 har de fleste enhetene hatt fokus på rekruttering av det underrepresenterte kjønn i 
vitenskapelige stillinger. Men det har også vært mye fokus på leders ansvar for likestilling og 
kjønnsbalanse blant studentene i 2016. Eksempler på enhetenes arbeid vil bli omtalt i avsnittet om 
Rapportering om tildelte likestillingsmidler 2016.  
 
Hvordan fremmer enheten et tydelig lederansvar for likestilling? 

Antall svar Svaralternativer 

7 Via kompetansetiltak 

8 Via strategidokumenter 

10 Ved at det er tema på ledermøter 

1 Annet 

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

Nesten alle enheter har svart at likestilling er tema på ledermøter, og at likestilling fremmes som 
lederansvar via strategidokumenter. Flere av svaralternativene over er eksempler på type saker og 
områder som er blitt diskutert i ledermøtene. Det er også flere enheter som har kompetansetiltak 
knyttet til dette. Det handler blant annet om opplæring i moderatkjønnskvotering i 
tilsettingsprosesser og om at man i medarbeidersamtalen også skal ha fokus på likestilling, samt 
tilrettelegging for kompetanseopprykk. Ved MN gjøres mye av kompetansetiltakene rettet mot 
lederne igjennom FRONT-prosjektet. 

 

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 var vanlig praksis hos dem. 

HF og SUM melder om aktiv bruk av søkerkomitè ved faste vitenskapelige stillinger. MN har innført 
en ny rutine ved utlysning av faste vitenskapelige stillinger (inkl. lektor) det blant annet bes om en 
kort beskrivelse av hvordan kjønnsbalanse-perspektivet er tenkt ivaretatt i den videre 
tilsettingsprosessen, herunder bruk av søkekomitè.  

KHM skal i løpet av 2017 utvikle og vedta handlingsplan for likestilling hvor søkerkomitè er et av 
virkemidlene som skal tas i bruk. Ved TF er dette virkemiddelet nylig prøvd ut, og de ønsker å 
videreføre denne praksisen. Resterende enheter benytter søkerkomitè i liten grad, og flere vurderer 
å benytte dette i større grad ved framtidige tilsettinger.    

https://www.mn.uio.no/om/likestilling/likestilling-for-ansatte/
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I hvor stor grad praktiseres moderat kjønnskvotering til fordel for det underrepresenterte kjønn ved 
ansettelse i faste vitenskapelige stillinger? 

Antall svar Svaralternativer 

2 I stor grad 

10 I liten grad 

0 Vet ikke 

 

Ved tilsettinger skal det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med hovedavtalens § 21, samt de mål 
som er nedfelt i universitetets handlingsplan for likestilling, jfr. UiOs tilpasningsavtale § 21 
Likestilling. 

Kun 2 av 12 enheter melder om at de i stor grad praktiserte moderat kjønnskvotering ved tilsetting 
hvor det har vært to tilsvarende like gode kandidater til en stilling i 2016. HF har vært særlig bevisst 
på dette ved mannsdominerte fagområder. Det kan ha en sammenheng med at man ikke har vært 
oppe i rekrutteringssituasjoner i 2016.   

Mangfold  

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger arbeidsgiver å jobbe aktivt, målrettet og 
planmessig mot diskriminering og for likestilling. Rapportering om mangfold, herunder etnisitet og 
nedsatt funksjonsevne, gjelder både vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte. 

Etnisitet 

6 av 12 enheter rapporterer at de har hatt mål, strategier og tiltak for tilrettelegging for etniske 
minoriteter i 2016. Av de enhetene som svarte nei på det foregående pekes det på at de følger 
ordinært regelverk og UiOs personalpolitiske mål om «å oppnå en balansert alders- og 
kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn». En enhet melder om 
at de har tiltak som er knyttet til inkludering av internasjonale ansatte, og at de er opptatt av å ha et 
godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.  
 
På hvilke områder har enheten gjennomført tiltak i 2016? 

Antall svar Svaralternativer 

4 Inkluderende arbeidsmiljø 

3 Lik tilgang på informasjon 

0 Ekstra språkopplæring 

2 Annet 

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

I rapporten «Å være utlending er ingen fordel» fra 2016 undersøkte AFI og NIFU karriereløpet til 
personer med innvandringsbakgrunn i høyere utdanning og forskning i Norge. Rapporten pekte på at 
inkluderingen på arbeidsplassen oppleves som mangelfull og det er behov for flere tiltak for å sikre 
inkluderende arbeidsplasser i akademia. For eksempel konkret igjennom tiltak i 
arbeidsmiljøutviklingen lokalt. Tallene fra enhetene viser at av de som har hatt tiltak for dette 
området i 2016 er nettopp inkluderende arbeidsmiljø det som har vært i fokus.  
 
STK og MN har som del av FRONT-prosjektet samarbeidet om en seminarrekke om tematikken 
inkluderende pedagogikk i 2016. JUR har som vist til over ferdigstilt en undersøkelse som så på 
utfordringer for minoritetsstudenter på masterstudiet i rettsvitenskap.  
 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/hovedavtale-tilpasningsavtale.html#§21
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/hovedavtale-tilpasningsavtale.html#§21
http://kifinfo.no/sites/kifinfo.no/files/imported_file_10565.pdf
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/161017/o-sak-5.pdf
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Ved UiO sentral ble prosjektet UiO: mottak av internasjonale forskere opprettet i 2016, for å styrke 
og profesjonalisere eget mottaksapparat for vitenskapelige ansatte og gjesteforskere.  
 
UiO engasjerte seg i flyktningkrisen som preget 2016 igjennom å ta initiativ til en akademisk dugnad 
for flyktninger i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus og etterhvert en del andre institusjoner 
i sektoren. I tillegg ble en helt ny MOOC Introduction to Norwegian lansert i rekordfart for å gi et 
gratis nettbasert tilbud til introduksjon til norsk språk og kultur.  

Nedsatt funksjonsevne  

9 av 12 av enhetene rapporterer om at de har hatt egne mål, strategier og tiltak for tilrettelegging for 
ansatte med nedsatt funksjonsevne i 2016. Enhetene melder om at de følger ordinært regelverk og 
at de håndterer enkelt saker fortløpende. Det spilles også inn at gamle/fredet bygningsmasse 
generelt er en utfordring for fysisk tilrettelegging.  

På hvilke områder har enheten gjennomført tiltak i 2016?  

Antall svar Svaralternativer 

6 Fleksibel arbeidstid 

5 Tilrettelegging av intern kommunikasjon 

8 Teknisk tilrettelegging 

0 Annet 

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

Flere enheter benytter fleksibel arbeidstid som en måte å tilrettelegge for ansatte med nedsatt 
funksjonsevne. Det er 8 enheter som har iverksatt teknisk tilrettelegging i 2016. Eksempel på tiltak er 
installering av elektroniske dørpumper og bedre fysisk tilgang for medarbeider i rullestol.  

Har dere vurdert å gi funksjonshemmede mulighet til utprøving av sin arbeidsevne ved din enhet? 
5 av 12 enheter har i 2016 vurdert muligheten for å gi personer med nedsatt funksjonsevne 
utprøving av sin arbeidsevne ved enheten.  
 
Hvordan kom utprøvingen i gang? 
3 enheter viser til samarbeid med NAV. Ved for eksempel JUR er det i samarbeid med NAV etablert 
en praksisordning som åpner for praksiskandidater med nedsatt arbeidsevne av ulike årsaker. En 
annen enhet viser til samarbeid med Fontenehuset, mens en enhet har vært i kontakt med NAV for å 
få mer informasjon om mulighetene for å tilrettelegge for utprøving ved sin enhet.  
 
Hva vil dere trenge for å vurdere å gi funksjonshemmede mulighet til utprøving av sin arbeidsevne 
ved din enhet? 
Noen enheter melder om utfordringer knyttet til bygningsmassen, kontorarealet når det gjelder 
muligheten for å tilby utprøving av arbeidsevne for en med nedsatt funksjonsevne. Dette kan ha en 
sammenheng med at det er behov for mer informasjon om hva dette eventuelt innebærer og 
betydningen av hva man mener med nedsatt funksjonsevne. En enhet ber spesielt om mer 
informasjon om hva slags støtteordninger som eventuelt følger med. 

Diskriminering 

UiO skal rapportere på diskrimineringssaker i henhold til diskrimineringsforbudet i lovverket. Negativ 
forskjellsbehandling, jfr. arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringslovene, er ikke lov.  

Det er 2 enheter som har rapportert om at de har mottatt klage på diskriminering i 2016. STK ble 
innklaget for brudd på likestillingslovens §13 på grunn av kjønnsubalanse i STKs styre. UiO har søkt og 
fått dispensasjon for bestemmelsene i denne paragrafen frem til nytt styre er på plass. Et nytt styre 

http://www.uio.no/om/samarbeid/akademisk-dugnad/
http://www.uio.no/om/samarbeid/akademisk-dugnad/
https://www.futurelearn.com/courses/norwegian
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oppnevnes snarlig. JUR har mottatt 3 diskrimineringsklager i 2016 og alle saker er fulgt opp etter 
gjeldende retningslinjer.  

Tiltak i regi av UiO sentralt 

 Tiltak for kvinnelige førsteamanuenser 
o Opprykkseminar  
o Coachinggrupper 
o Kvalifiseringsstipend  

 Tiltak for kvinnelige postdoktorer 
o Mentorprogram 

 Andre aktiviteter 
o Koordineringsgruppen for likestilling 
o 8. mars seminar  
o Litteratursøkstudie 
o Seminar i samarbeid med FRONT 
o Samarbeid med HiOA 
o Besøk fra Universitetet i Tallin og fra Jimma Universitet i Etipoia 
o Rapporten «Kjønn, veiledning og omsorgsansvar»  
o Kjønnsnøytrale toaletter  

Tiltak for kvinnelige førsteamanuenser 

Hovedmål 2 i Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2015 -2017 er at andelen kvinner i 
vitenskapelige stillinger skal øke. Førsteamanuensisnivået er i den forbindelse en viktig gruppe å 
satse på for å oppnå kjønnsbalanse. 
 
Opprykkseminar 
I 2016 ble det arrangert et opprykkseminar i midten av mars. Formålet med seminaret er å gjøre 
opprykksmulighetene og regelverket knyttet til det bedre kjent, samt inspirere deltagerne til å søke 
om opprykk. Seminaret er en viktig arena for å informere om de andre tiltakene som er rettet mot 
kvinner i førsteamanuensis stilling ved UiO. Seminaret i 2016 ble evaluert i etterkant og fikk gode 
tilbakemeldinger fordi det oppleves som relevant for deltagerne. 
 
Coachinggrupper 
Coachinggruppene har som hensikt å skape et nettverk hvor deltagerne sammen holder fokus på 
målet om å søke om opprykk til professor. Gruppene ledes av profesjonelle coacher med lang 
erfaring fra universitetsmiljøet. Det ble gitt tilbud om både coaching på norsk og på engelsk med 
oppstart i vårsemesteret 2016. I alt fikk 11 tilbudet om coachinggruppe i 2016. Tiltaket høster gode 
tilbakemeldinger.  
 
Kvalifiseringsstipend 
Formålet med stipendet er å bidra til at kvinnelige førsteamanuenser raskere kvalifiserer seg til 
opprykk igjennom frikjøp av tid til å fokusere på hva som gjenstår for opprykk til professor. Stipendet 
er på 100 000 kr. Det ble i 2016 tildelt 21 kvalifiseringsstipend.  
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Tiltak for kvinnelige postdoktorer 
Det er på postdoktor nivået at andelen menn går forbi andelen kvinner og deretter øker forskjellene 
som kjent. Postdoktor stillingen er en kvalifiseringsstilling, men hvor det ikke lenger er tilknyttet en 
formell veileder. Dette er en fase av karrieren hvor det kan være fordelaktig å ha en støttespiller som 
kan bistå med å tydeliggjøre karriereveien. En annen faktor er at andelen utenlandske postdoktorer 
er nesten tilsvarende lik andelen med norsk statsborgerskap. Det innebærer at det også er mange i 
denne gruppen som er nye ved UiO og nye i norsk akademia. Det er en av grunnene for at 
mentorprogrammet også tilbyd på engelsk.  

Mentorprogrammet har de siste årene startet opp på høsten og avsluttet før sommeren året etter. 
 
Mentorprogram  
I 2016 fikk 26 postdoktorer tilbud om plass i programmet 2016/2017. To samlinger ble gjennomført 
før jul, samt en uformell gløggsammenkomst. Programmet har gode evalueringer og er et etterspurt 
tilbud.  

 
Andre aktiviteter 
Likestillingsrådgiveren ved UiO er del av Avdeling for personalstøtte sin HR-utviklings gruppe. 
Avdelingen forsøker å integrere likestilling og kjønnsbalanse i arbeidet ved avdelingen. I 2016 kom 
dette tydeligst fram igjennom arbeidet med innføringskurset i personalledelse og i prosjektet 
helhetlig karrierepolitikk.   
 
Koordineringsgruppen for likestilling 
Koordineringsgruppen for likestilling ledes av prorektor og består av representanter fra alle 
fakultetene og museene, kjønnsforskningsmiljøet, studentene og forskningsadministrativ avdeling. 
Gruppens hovedoppgave er å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet 
ved UiO. Likestillingsrådgiveren er sekretær for gruppen.  
 
I 2016 var kjønnsnøytrale toaletter, organisering av likestillings arbeidet lokalt og helhetlig 
karrierepolitikk noe av det som preget agendaen på møtene foruten generell oppdatering på 
forskning på likestilling og kjønnsbalanse i akademia og aktuelle konferanser og seminarer. I tillegg 
har relevante prosjekter og arbeid som gjøres ved UiO blitt presentert som FRONT-prosjektet, 
postdoktorprogrammet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.  
 
8.mars seminar 
Den internasjonale kvinnedagen markeres årlig med et seminar den 8.mars i samarbeid med Senter 
for tverrfaglig kjønnsforskning. Tittelen for 8.mars arrangementet i 2016 var «Den blå-blå 
likestillingspolitikken: På vei mot full forvitring?» og seminaret ble åpnet av prorektor Ragnhild 
Helene Hennum. Seminaret ble avholdt på Litteraturhuset og var godt besøkt.  
 
Litteratursøkstudie 
Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2015-2017 ved UiO har som hovedmål 3: "Bedre 
kjønnsbalansen i alle studieprogrammer. Mange av studieprogrammene ved UiO har en svært skjev 
kjønnsbalanse. Målet er jevn kjønnsbalanse og god representasjon av begge kjønn i alle 
studieprogrammer." Det jobbes som vist i denne rapporten både sentralt og lokalt med ulike tiltak 
som kan være med på å bidra til å rette opp denne ubalansen, men det er behov for en god 
forskningsoversikt. Derfor er det satt i gang en litteraturgjennomgang om forskning på 
utdanningsvalg og kjønn som gjennomføres av forskere ved UV. Studien skal være klar innen 
utgangen av første kvartal 2017. 

 
 

http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2016/likestillingsmeldingen.html
http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2016/likestillingsmeldingen.html
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Seminar i samarbeid med FRONT 
I september arrangerte likestillingsrådgiveren i samarbeid med FRONT-prosjektet seminaret «Menn, 
kvinner og likestilling – hvordan kan vi arbeide for at akademia skal bli likestilt og hvorfor skal vi gjøre 
det?». Det var Michael Kimmel, professor i sosiologi og kjønnsforskning ved Stony Brook University 
og professor 2 på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo som ga en 
grunnleggende innføring i kjønnsforskning.   
 

Samarbeid med HiOA 
Høgskolen i Oslo og Akershus tok høsten 2016 initiativ til et samarbeid i forbindelse med 
nettverkskonferansen for likestilling og kjønnsbalanse i akademia 2017. Høgskolen ønsket også et 
samarbeid om Pride 2017. Det ble bestemt at institusjonene skal gå i Pride-toget sammen, bemanne 
en stand og i tillegg støtte bidrag til det faglige programmet under Pride.  
 
Besøk fra Universitetet i Tallin og fra Jimma Universitet i Etipoia 
I februar 2016 tok prorektor og likestillingsrådgiveren i mot en liten delegasjon fra Universitet i Tallin 
som ønsket å lære om hvordan UiO arbeider med likestilling og kjønnsbalanse. Delegasjonen jobber 
med et prosjekt ved Universitetet i Tallin som skal bidra til forbedre likestillingsarbeidet ved 
universitetet.  

I november ble likestillingsrådgiveren invitert til å møte en delegasjon fra Jimma universitet. Det 
medisinske fakultet har i flere år hatt et godt samarbeid med Universitetet i Jimma, Etiopia både 
innen undervisning og forskning. I 2016 ble samarbeidet utvidet til også å gjelde den administrative 
siden, og hvordan vi arbeider med likestilling er et av de aktuelle områdene. 
 

Rapporten «Kjønn, veiledning og omsorgsansvar»  
Rapporten «Kjønn, veiledning og omsorgsansvar» er en studie av hvordan stipendiater og veiledere 
opplever kombinasjonen av omsorgsansvar og akademisk karriere. Et sentralt tema er hva 
omsorgsansvar kan bety for stipendiaters vurderinger av hvordan det er å være ansatt i akademia, og 
hva omsorgsansvar kan bety for valg av en videre akademisk karriere etter endt doktorgrad. Studien 
er støttet av blant annet den sentrale likestillingspotten, og den ble ferdigstilt i 2016.  
 
Kjønnsnøytrale toaletter  
Våren 2016 besluttet ledelsen ved UiO etter initiativ fra Studentparlamentet at Eiendomsavdelingen 
skulle skilte om en del toalett, for å gjøre flere toaletter ved UiO kjønnsnøytrale. På lengre sikt er 
målet at man skal gå bort fra kravet om store toaletter og i større grad utforme enkelt toalett. Planen 
er at man skal ha flere muligheter i bygningene, slik at alle skal føle seg bekvemme. 

Gjennomsnittslønn i ulike stillingskategorier  

I denne delen vil det bli gjort rede for kvinner og menns gjennomsnittslønn innen ulike 
stillingskategorier. I gjennomsnitt tjener kvinner og menn ved UiO noenlunde det samme innen 
administrasjon og tekniske stillinger, men for noen av stillingskategoriene er det fortsatt et gap 
mellom kvinner og menns lønn. 

Det er foretatt en inndeling av stillingsnivå for hver stillingsgruppe etter mal fra tidligere år for å 
kunne sammenligne tallene over tid. Tabellene viser faste stillinger, hvis ikke annet er opplyst.  

Det samlede lønnsnivået ved UiO har i gjennomsnitt økt med 2,7%.  
 

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/med/aktuelt/aktuelle-saker/2016/avtale-jimma.html
http://www.stk.uio.no/forskning/publikasjoner/rapporter/kjonn-veiledning-og-omsorgsansvar_stk.pdf
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Administrative stillinger 
Stillingsnivåene innenfor stillingsgruppen administrasjon: 

Toppledelse Rektoratet, universitetsdirektør  

Mellomledelse Kontorsjefer, seksjonssjefer, avd.ledere, underdirektører, 
avdelingsdirektører og ass. Direktører 

Kategori 1   Hovedbibl.kar, seniorrådgiver, senioringeniør og avd. tannlege 

Kategori 2 Seniorkonsulent, spesialbibliotekar og rådgiver 

Kategori 3 Førstekonsulent 

Kategori 4 Konsulent og bibliotekar 

 
Tabellen under viser gjennomsnittslønn for stillingsnivåene referert til over innenfor stillingsgruppen 
administrasjon.  

Tabell 17: Gjennomsnittslønn - årsverk per helhetsekvivalens* for faste ansatte i administrasjon (SAP) 

 
*Fastlønn uten faste tillegg - det er ikke tatt hensyn til hvor lenge den enkelte har vært ansatt(Snittlønn er 
beregnet ut fra total lønn/årsverk, ikke antall ansatte) 

Kvinner har lavere gjennomsnittslønn enn menn på fire av de fem stillingsnivåene innenfor 
stillingsgruppen administrasjon. For stillingsnivå innenfor kategori 4 har kvinner derimot 
gjennomsnittlig høyere lønn enn menn, og det er her man finner den største lønnsforskjellen.  
Dette er en endring fra året før hvor menn hadde høyere lønn innenfor alle de overnevnte 
stillingskategoriene.  

Tabell 18: Antall ansatte, fordelt på kjønn i faste stillinger innenfor stillingsgruppen administrasjon (SAP) 

 

Det er flere kvinner innenfor alle disse stillingsnivåene. Det er innenfor Kategori 2 og Kategori 3 vi 
finner flest kvinner med henholdsvis 77,7% og 78,4% kvinner. Ser man derimot på tidligere år er det i 
kategori 4 en nedgang fra 73% kvinner i 2014 til 63,5% kvinner i 2016.  

Tekniske stillinger  

Stillingsnivåene innenfor stillingsgruppen teknisk: 

Kategori 1   Senioringeniør 

Kategori 2 Overingeniør 

Kategori 3 Spesialbibliotekar 

Kategori 4 Avd.ingeniører, renholdsleder, renholder, driftsleder, 
driftstekniker og forskningstekniker 

 

Ved UiO i 2016 var kun kategori 1,2 og 4 i bruk innenfor denne stillingsgruppen. Det samsvarer med 
året før. 

Administrasjon Antall  totalt

Kvinne -  

gjennomsnittslønn

Mann - 

gjennomsnittslønn

Kvinners lønn i % av 

menns
Mellomledelse 275 665 389 689 171 96,5

Kategori 1 275 573 233 635 628 90,2

Kategori 2 676 486 146 496 188 98,0

Kategori 3 250 414 148 438 884 94,4

Kategori 4 63 376 002 297 426 126,4

Administrasjon Antall  totalt Kvinne Mann % kvinne
Mellomledelse 275 171 104 62,2

Kategori 1 275 176 99 64,0

Kategori 2 676 525 151 77,7

Kategori 3 250 196 54 78,4

Kategori 4 63 40 23 63,5
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Tabell 19: Gjennomsnittslønn - årsverk per helhetsekvivalens* for faste ansatte i stillingsgruppen teknisk (SAP) 

 
*Fastlønn uten faste tillegg - det er ikke tatt hensyn til hvor lenge den enkelte har vært 
ansatt(Snittlønn er beregnet ut fra total lønn/årsverk, ikke antall ansatte) 

Tabellen gir oversikt over gjennomsnittslønn for de tre stillingsnivåene innenfor stillingsgruppen 
teknisk. Menn tjener mer enn kvinner i alle stillingsnivåene her. Dette er en endring fra tidligere år 
hvor kvinner har hatt høyere lønn i kategori 4. Det er innenfor kategori 2 man finner den største 
forskjellen, hvor kvinner har 89,6 % av mannens lønn.  

Tabell 20: Antall ansatte, fordelt på kjønn i faste stillinger innenfor stillingsgruppen teknisk (SAP) 

 
Det er flere menn enn kvinner innenfor alle nivåene av stillingsgruppen teknisk. Det samsvarer med 
tallene fra 2014 og 2015. Innenfor alle kategoriene jobber det mange flere menn enn kvinner. Det er 
færrest kvinner i kategori 1 med 22,0% kvinner.  

Vitenskapelige stillinger 

Stillingsnivåene innenfor stillingsgruppen vitenskapelige: 

Toppledelse Dekaner og instituttledere 

Mellomledelse Professor, forsker, førsteamanuensis og førstelektor 

Kategori 1 Forskere og universitetslektor 

Kategori 2 Postdoktorer 

Kategori 3 Stipendiater 
 

For stillingsgruppen vitenskapelige er det to kategorier som skal være midlertidige stillinger, og det 
er kategori 2 og 3. For disse kategoriene er det midlertidigansatte som tallfestes, mens det for de 
øvrige stillingsnivåene er de faste ansatte som benevnes.  

Tabell 21: Gjennomsnittslønn årsverk per helhetsekvivalens* for ansatte i stillingsgruppen vitenskapelige (SAP)  

 
*Fastlønn uten faste tillegg - det er ikke tatt hensyn til hvor lenge den enkelte har vært ansatt(Snittlønn er 
beregnet ut fra total lønn/årsverk, ikke antall ansatte) 

Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner i alle stillingsgruppene for vitenskapelige ansatte, 
bortsett fra i kategori 1 hvor kvinners gjennomsnittlige lønn er høyere enn for menn. Forskjellen er 
størst på topp i kategorien toppledelse, hvor kvinner i tjener 96,4% av menns lønn.   
 
 
 

Tekniske stillinger Antall  totalt

Kvinne -  

gjennomsnittslønn

Mann - 

gjennomsnittslønn

Kvinners lønn i % av 

menns
Kategori 1 305 548 459 587 978 93,3

Kategori 2 300 450 919 503 244 89,6

Kategori 4 264 383 727 407 440 94,2

Administrasjon Antall  totalt Kvinne Mann % kvinne
Kategori 1 305 67 238 22,0

Kategori 2 300 112 188 37,3

Kategori 4 264 93 171 35,2

Administrasjon Antall  totalt
Kvinne -  

gjennomsnittslønn

Mann - 

gjennomsnittslønn

Kvinners lønn i % av 

menns

Toppledelse 39 944 478 980 129 96,4

Mellomledelse 1335 665 225 676 008 98,5

Kategori 1 303 263 510 242 758 108,9

Kategori 2 562 474 093 481 699 98,4

Kategori 3 1085 428 066 437 770 97,8
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Tabell 22: Antall ansatte, fordelt på kjønn i faste stillinger innenfor stillingsgruppen vitenskapelige (SAP) 

 
 
Tabellen viser at det er flere menn innenfor alle stillingsgruppene, bortsett fra innen kategori 3, hvor 
kvinner utgjør 56,4%. Andelen kvinner har gått ned for kategorien toppledelse, mens det for de 
andre stillingsgruppene er en økning.  

Sykefravær  

Sykefravær deles inn i egenmeldt og legemeldt sykefravær. Kategorien Fravær er en samlet kategori 
for egenmelding og legemeldt fravær. 
 
Universitetet i Oslo har et lavt stabilt sykefravær, og det har ikke vært vesentlig endringer de siste 
årene. Gjennomgående har kvinner et høyere sykefravær enn menn.  
 
Figur 14: Sykefravær ved UiO i 2016 (SAP) 

 
Figuren viser at kvinner har høyere andel egenmeldinger og legemeldt fravær enn menn. Denne 
tendensen er å finne igjen på landsbasis. Det samlede totale fraværet ved UiO i 2016 er på 3,97 %.  

Permisjoner 

Kjønnsdelt statistikk over permisjoner kan være nyttig som indikator for likestilling på hjemmebane. 
For noen permisjoner må man søke om å få bruke, mens for andre permisjoner som hjemme med 
sykt barn har universitetet IA-avtale.  

Tabellen under gir en oversikt over ulike fraværstyper i 2016, og hvordan det fordeler seg på kvinner 
og menn. Tabellen skiller mellom antall tilfeller og andelen dette utgjør i dager. 

 
 

Administrasjon Antall  totalt Kvinne Mann % kvinne

Toppledelse 39 14 25 35,9

Mellomledelse 1335 493 842 36,9

Kategori 1 303 132 171 43,6

Kategori 2 562 256 306 45,6

Kategori 3 1085 612 473 56,4
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Tabell 23: Antall kvinner og menn fordelt på ulike fraværstyper i 2016 (SAP)  

 
 

Tabellen viser at kvinner tar i større grad enn menn ut permisjon i 2016 (64,9%). Det er flere menn 
enn kvinner som tar ut forskningstermin. Kvinner her utgjør 23,5 %. Ved gradert foreldrepermisjon er 
fordelingen mellom menn og kvinner relativt lik, mens når det kommer til omsorgspermisjon uten 
lønn er kvinneandelen 81,5%. Kvinner tar også i større grad ut permisjon ved fødsel/adopsjon med 
100% dekningsgrad og for 80% dekningsgrad – hele 70,7% i begge kategoriene. Flere menn enn 
kvinner tar utdanningspermisjon uten lønn. Når det gjelder velferdspermisjon uten lønn på mer enn 
1mnd er kvinneandelen 94,7%, men ser man på velferdspermisjon uten lønn hvor varigheten er 
mindre enn 1mnd utgjør menn 68,4%. Kvinner tar ut mest velferdspermisjon med lønn. 

Tabellen under viser fravær på grunn av barns sykdom i henholdsvis 2015 og 2015. 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 24: Fravær pga barns sykdom fordelt på ansatte ved UiO i 2015 og 2016 (SAP) 

 

 
Tallene viser at kvinner i større grad enn menn er hjemme når barna er syke. Tallene er relativt 
stabile. 

Kvinne Mann % Kvinner Kvinne Mann

14 dg fødsel/adop m/lønn 1                     125                 0,8 % 4,0                  1 055,0          

Delvis Utdperm m/100% lønn 2                     100,0 % 58,0               

Delvis perm. u/lønn 12                   15                   44,4 % 593,0             1 083,0          

Forskningstermin m/lønn 16                   52                   23,5 % 923,0             3 146,0          

Gradert foreldreperm 100% 66                   69                   48,9 % 1 929,0          2 469,0          

Gradert foreldreperm 80% 28                   22                   56,0 % 1 080,0          741,0             

Gradert foreldreperm u lønn 1                     1                     50,0 % 45,0               12,0               

Omsorgspermisjon u/lønn 428                 97                   81,5 % 19 306,0       3 604,0          

Perm u/lønn tjeneste.org 7                     0,0 % 308,0             

Perm v/fødsel/adopsj 100% 485                 201                 70,7 % 20 072,0       6 290,0          

Perm v/fødsel/adopsj u/lønn 6                     2                     75,0 % 210,0             73,0               

Perm v/fødsel/adopsj. 80% 198                 82                   70,7 % 9 759,0          2 152,0          

Utd.perm u/lønn. 6                     9                     40,0 % 149,0             550,0             

Velferdsp u/lønn < 1 mnd 18                   1                     94,7 % 90,0               3,0                  

Velferdsp u/lønn > 1 mnd 6                     13                   31,6 % 251,0             798,0             

Velferdsperm m/lønn 1 575             841                 65,2 % 1 958,0          1 224,3          

Totalsum 2 848             1 537             64,9 % 56 427,0       23 508,3       

Antall tilfeller Antall dager
Permisjonstyper

Antall fraværsdager kjønnsfordeling i % Antall fraværsdager kjønnsfordeling i %

Kvinner 2331 61,4 % 2090 61,3 %

Menn 1380 38,6 % 1317 38,7 %

Totalt 3711 3407

2015 2016
Sykt barn


