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Bakgrunn 
Fakultetsstyret vedtok i sak 108/2018 Tiltak for kjønnsbalanse og likestilling 2019-2020 – 
med måltall for 2019-2020. Følgende måltall ble da vedtatt (tabell 1): 

 

I tiltaksplanen ble det også vedtatt konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen i fast 
vitenskapelige stillinger og i forskningsledelse generelt (se vedlegg 2). Utdrag fra de vedtatte 
tiltakene: 

2. Øke kunnskapen hos ledere og i fagmiljøene om strukturelle og kulturelle årsaker til 
at kvinner i mindre grad enn menn blir værende i akademia. 

4. Bedret kjønnsbalanse er en overordnet målsetting i alt rekrutteringsarbeid fremover 
– Spørsmål vedrørende kjønnsbalanse skal adresseres i alle steg i 

rekrutteringsprosesser (se vedlegg 3). Ved oversendelse av innstilling 
må dette dokumenteres. 

– Fagmiljøet må ta aktive initiativ for om mulig å identifisere potensielle 
kvinnelige søkere. Dersom en utlyst førstestilling ikke har kvinnelige 
kandidater, skal stillingen normalt lyses ut på nytt. 

– Dersom ingen kvinner er rangert i innstillingen, må instituttleder i 
samarbeid med dekan vurdere om stillingen bør lyses ut på nytt 

Fakultetsstyret har bedt om at det rapporteres halvårlig på status. Til denne 
statusrapporteringen har instituttene gitt tilbakemelding i undersøkelse i Skjemaker, og tall er 
innhentet fra HR-seksjonen ved fakultetet. 
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Saksfremstilling 
 
Status for våre tilsettinger så langt i 2019, viser følgende: 
Professorer:   1 kvinne og 1 mann (50%) 
Opprykk:  1 kvinne og 1 mann (50%) 
Førsteamanuensis:  2 kvinner og 11 menn (14,7%) 
II-stillinger:   5 kvinner og 29 menn (15,4%) 
Forskere:  7 kvinner og 8 menn (47%) 
 
Resultatene viser at fakultetet så langt i år ligger svært langt bak måltallene, særlig i den viktige 
kategorien førsteamanuensis. Det er også verdt å merke seg at vi ligger bak måltallet når det 
gjelder II-stillinger, en kategori instituttene har tilnærmet full mulighet til å styre selv. Samlet 
sett vil disse tilsetningene medføre en forverring av kjønnsbalansen i de fast vitenskapelige 
stillingene, dersom trenden vedvarer ut året. 
 
Tallene ble presentert for instituttlederne i møte 10.oktober 2019, hvor temaet da var «Hva kan 
vi lære av ansettelsesprosessen ved NTNU, hvor 10 stillinger ble besatt av 10 menn?»1.  
 
Det var stor enighet i ledergruppen om at våre tall er langt fra tilfredsstillende. Det kom 
overraskende på gruppen at dette skjer nå, selv om vi gjennom oppfølgingen av tiltaksplanen 
for bedret kjønnsbalanse og jevnlig oppfølging i ledergruppen har satt oss klare mål om 
forbedring.  
 
Tiltaket «Spørsmål vedrørende kjønnsbalanse skal adresseres i alle steg i 
rekrutteringsprosesser» og herunder viktigheten av å bruke letekomiteer, blir etter 
ledergruppens mening avgjørende for å kunne lykkes i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen. 
Det var også enighet om at instituttene i større grad bør utnytte mulighetene som ligger i II-
stillingene. 
 
 
Fra instituttenes egenevaluering 
 
Har ditt institutt implementert tiltakene i handlingsplanen for bedret kjønnsbalanse? 

Ja 5 

Delvis 2 

 
Er kjønnsbalanse en problemstilling når dere utarbeider utlysningstekster for vitenskapelige stillinger? 

Ja 3 

Delvis 1 

Nei 3 

 
Benytter dere letekomiteer? 

Ja 3 

Delvis 3 

Nei 1 

 
Gjennomfører dere oppstartsamtaler med sakkyndigkomiteen hvor kjønnsbalanse er et tema? 

Ja 2 

Nei 5 

 
1 Saken i Khrono: https://khrono.no/anne-kristine-borresen-ansettelsesprosess-filosofi/rapport-gir-ledelsen-pa-

ntnu-stryk-etter-ansettelsen-av-ti-menn-pa-exphil/404419 

 

https://khrono.no/anne-kristine-borresen-ansettelsesprosess-filosofi/rapport-gir-ledelsen-pa-ntnu-stryk-etter-ansettelsen-av-ti-menn-pa-exphil/404419
https://khrono.no/anne-kristine-borresen-ansettelsesprosess-filosofi/rapport-gir-ledelsen-pa-ntnu-stryk-etter-ansettelsen-av-ti-menn-pa-exphil/404419
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På spørsmålet «Har dere reutlyst stillinger på grunn av manglende kjønnsbalanse i 
søkermassen?», svarte alle syv institutter nei. 
 
 
I kommentarene (se vedlegg 1) ble særlig utfordringen med å finne kvalifiserte kvinnelige 
kandidater trukket frem: 

• Største utfordringen er å finne kvinner med riktig kvalifikasjon og erfaring som 
utkonkurrerer de mange mannlige kandidatene i vårt fagfelt 

• Vi ser det ikke som gunstig å tilsette en kvinne fremfor en mann fordi hun er kvinne. 
Rangering må foregå utelukkende på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og personlig 
egnethet, kun om en mann og en kvinne står likt bør man vurdere å rangere kvinnen 
foran. Et for stort fokus på å tilsette kvinner kan slå uheldig ut.   

 
Årets søknader om likestillingsmidler 
Fakultetet sendte i august inn søknad om sentrale likestillingsmidler. På vegne av instituttene 
ble det i all hovedsak søkt om kvalifiseringsstipend til fast vitenskapelige. Det ble også søkt 
midler til deltakelse på lederutvikling, til kvinnenettverkssamlinger og kvinnelige II-stillinger.  
 
På vegne av fakultetet felles ble det søkt midler til oppstart av kvinnenettverk på MN (etter 
modell av tilsvarende nettverk ved MN UiO), samt midler til oppretting av professor II-stilling 
for å kunne dra veksler på arbeidet som er gjort ved UiO vedrørende forskning på akademias 
vurderingskriterier i kjønnsperspektiv og på ulike virkemidler for kjønnsbalanse. 
 
 
 
Viktige fokusfelt fremover 
Arbeidet med «å adressere spørsmål knyttet til kjønnsbalanse i alle steg i 
rekrutteringsprosessene» bør intensiveres, og HR-seksjonen/fakultetsadministrasjonen må 
bidra aktivt for å bistå instituttene med dette.  
 
I dette ligger at å arbeide for bedret kjønnsbalanse må bli tema allerede fra planlegging av 
utlysninger, at utlysningene gjøres så brede som mulig for å favne et videre tilfang av 
kandidater, og at det må utarbeides gode formuleringer til tekstmalene. Ledergruppen bør 
bistå hverandre i dette arbeidet, gjennom at utkast til utlysningstekster tas opp i gruppen.  
 
I tillegg er det viktig å ha god dialog med både sakkyndig komite og intervjugruppen, for å 
sikre at man unngår ubevisste bias i vurderingene. Men det aller viktigste tiltaket vil 
sannsynligvis være å drive målrettet arbeid for å identifisere og motivere sterke kvinnelige 
kandidater til å søke på stillingene – bruk av letekomiteer bør være obligatorisk når fast 
vitenskapelige stillinger lyses ut.    
 
UiBs handlingsplan for likestilling mellom kjønnene2 har som første delmål å oppnå høyere 
andel av kvinner i professorstillinger, og et av virkemidlene det åpnes for «er kalling til 
professorater i særlig mannsdominerte fagmiljøer». Dette vil være en mulighet for flere av 
våre fagmiljø, men universitetsstyret har så langt valgt å være svært restriktiv i bruk av dette 
tiltaket. Gjennom å bruke «innstegstillinger» har vi imidlertid en fin mulighet til direkte 
rekruttering av særskilt talentfulle yngre kvinner, og denne muligheten bør brukes aktivt 
fremover.3  
 
  

 
2 http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/Handlingsplan_Likestilling.pdf 
3 Ved Institutt for informatikk har de fire ansatte i innstegsstillinger, hvorav den ene er kvinne. 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/Handlingsplan_Likestilling.pdf
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Vedtak 
 
Fakultetsstyret merker seg den negative utviklingen når det gjelder tilsetting av kvinner i 
førsteamanuensis-stillinger, og ber om at institutt- og fakultetsledelse intensiverer sitt arbeid 
med å adressere spørsmål knyttet til kjønnsbalanse i alle steg i rekrutteringsprosessene.  
Styret vil også be om at instituttene har fokus på å øke kvinneandelen i II-stillinger. 
 
 
04.11.2019/Gunnar Larsen/Kristine Breivik 

 
 
Helge K. Dahle 
dekan 
 
Vedlegg: 

1. Instituttenes kommentarer 
2. Tiltakslisten for kjønnsbalanse og likestilling (sak 108/18)  
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Vedlegg 1: Instituttenes kommentarer  
Undersøkelse i Skjemaker oktober 2019: Det kom inn 11 svar fra de syv instituttene. 
 
Hvilke tiltak har dere ikke implementert (kjønnsbalanse)? Kort om hvorfor. 
Kjønnsbalanse: har ikke vært aktive nok i forhold til å oppfordre kvinner til å søke. Bør for 
noen stillinger ha mer fokus på kjønnsbalanse i utlysningstekster. 

Vi kan bli enda bedre både hva angår generell bevissthet og hva angår å mobilisere 
kvinnelige potensielle søkere ved utlysning (inkl "letekomiteer") 

Vi har ikke lyst ut stilling på nytt om det ikke er kvinnelige søkere når vi har andre svært gode 
søkere på søkerlisten. Dette ville forkludret og forlenget prosessen, og vi ville risikert å miste 
svært gode søkere. Alle tiltak er implementert i den forstand at det vurderes å bruke alle 
verktøy og muligheter ved hver utlysning og tilsetting. 

Vi har implementert, men har ikke hatt så mange tilsetninger i faste første stillinger (alle 
førsteaman) etter utlysning. Der vi har lyst det de siste 2 årene har det vært kvinnelige søker 
til 2 av 3 og kvinne ble innstilt til begge disse. Den ene takket nei. Var den gang ikke tilbud 
om større startpakke. En kvinne takket ja og 2 menn. I de faste forskerstillingene på eksterne 
midler vi har tilsatt, har ingen vært lyst ut da alle er omgjøring grunnet opparbeidet rettigheter 
og her har kun en vært kvinne og hun sa opp sin stilling kort tid etter pga tilbud fra sitt 
hjemland.  

Har ikke hatt spesielt fokus på kjønnsbalanse ved utforming av stillingsannonsen utenom det 
å inkludere en standard formulering om at kvinner er oppfordret til å søke, -og at ved elles 
tilnærmet like kvalifikasjoner gjelder reglene for moderat kjønnskvotering. 

Vi har ikke praktisert formell "letekomite" enda, men dette er mest fordi at vi ikke har lyst ut 
faste vitenskapelige på en stund nå. Vi er innstilte på å sette i sving en slik komite ved neste 
anledning. 

For den ene innstegsstillingen som for tiden er under arbeid, hadde vi identifisert en veldig 
sterk kvinnelig kandidat på forhånd, og trengte dermed ikke letekomite i den saken. 

 

Hva anser dere er de viktigste utfordringene knyttet til arbeid med kjønnsbalanse? 

Kjønnsbalanser er svært forskjellig mellom fagområder; i noen er den tilfredsstillende, i andre 
er kvinner sterkt underrepresentert. Den største utfordringen er å få tilstrekkelig gode 
kvinnelige søkere i de fagområder der de er sterkt underrepresentert. 

Vi er et institutt med relativt stor omsetning, men med relativt få 1. aman/prof-stillinger – og 
ditto få utlysninger. Det betyr at en tilnærmet balanse nesten har et evighetsperspektiv med 
"naturmetoden" samtidig som det kan bli vel stort fokus på dette aspektet fra enkeltutlysning 
til enkeltutlysning (type "damned if you do, damned if you don't") 

Største utfordringen er å finne kvinner med riktig kvalifikasjon og erfaring som utkonkurrere 
de mange mannlige kandidatene i vårt fagfelt. Vi er imidlertid opptatt av å prøve å rekruttere 
gode kvinnelige kandidater som finnes i fagmiljøet når det åpner seg en mulighet for det. 

Få kvinner internasjonalt gjør at andelen kvinner på søkerlisten er gjennomgående lav. Sterk 
konkurranse fra internasjonale søkere gjør ikke saken enklere. 
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Få kvinnelig kvalifiserte søkere. Men det arbeides med dette gjennom letekomiteer for nye 
stillinger som nå lyses ut. Ellers mange menn i forskerstillinger her nå med rettigheter til faste 
stillinger. Få kvinner i denne gruppen dessverre. 

At det er få kvinnelige kandidater til stillinger i matematikk. 

Få godt kvalifiserte kvinnelige søkere som også ønsker å bosette seg i Bergen. 

Det er en utfordring hvis vi må reutlyse en stilling pga manglende kvinnelige søkere hvis vi 
har en god mannlig kandidat som vi risikerer å miste ved reutlysning. 

Få søkere i det hele tatt og dermed også få kvinnelige søkere 

Det er kamp om de flinkeste kvinnene i vårt fag, samtidig som utlysnings- og 
ansettelsesprossessene ved vårt universitet er veldig tidkrevende. 

Det tar lang tid å oppnå resultater, men vi synes at vi er på god vei, og det kommer til å bli 
noen gode hopp på statistikken vår i årene fremover. 

   

Avsluttende kommentarer: 
Oppstartsamtaler med sakkyndig komite: Instituttleder har samtale med internt medlem av 
sakkyndig komite, og hvis det er grunnlag for det tas teamet om kjønnsbalanse opp. Dette er 
også et tema med intervjukomiteen. 

Vi ser det ikke som gunstig å tilsette en kvinne fremfor en mann fordi hun er kvinne. 
Rangering må foregå utelukkende på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og personlig 
egnethet, kun om en mann og en kvinne står likt bør man vurdere å rangere kvinnen foran. 
Et for stort fokus på å tilsette kvinner kan slå uheldig ut.   
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Vedlegg 2: Tiltakslisten for kjønnsbalanse og likestilling (sak 108/18) 

1. Fakultetet skal bedre kjønnsbalansen, og ledere på alle nivå har et samlet ansvar for at 
målene nås. 

2. Øke kunnskapen hos ledere og i fagmiljøene om strukturelle og kulturelle årsaker til at 
kvinner i mindre grad enn menn blir værende i akademia. 

3. Det enkelte institutt skal utarbeide egne måltall vedrørende kjønnsbalanse og ta i bruk de 
verktøy som er tilgjengelige og tilpasset det enkelte fagmiljø. Internt kulturbyggingsansvar er 
et særskilt viktig lederansvar. 

4. Bedret kjønnsbalanse er en overordnet målsetting i alt rekrutteringsarbeid fremover 

• Spørsmål vedrørende kjønnsbalanse skal adresseres i alle steg i 
rekrutteringsprosesser (se vedlegg 3). Ved oversendelse av innstilling må dette 
dokumenteres. 

• Fagmiljøet må ta aktive initiativ for om mulig å identifisere potensielle kvinnelige 
søkere. 

• Dersom en utlyst førstestilling ikke har kvinnelige kandidater, skal stillingen normalt 
lyses ut på nytt. 

• Dersom ingen kvinner er rangert i innstillingen, må instituttleder i samarbeid med 
dekan vurdere om stillingen bør lyses ut på nytt 

5. Det skal legges stor vekt på å lykkes med å rekruttere interne kvinnelige talenter. 
Medarbeidersamtaler med karriereplanlegging og fokus på CV-bygging er nå et obligatorisk 
tiltak som må brukes særlig godt for unge kvinnelige kandidater.  

6. Instituttene må tilby gode startpakker for kvinnelig ansatte. 

7. Tilgjengelige likestillingsmidler må rettes inn mot kvinner i førsteamanuensistillinger for å 
legge til rette for raskere karriereutvikling. Prioritering ved tildeling av strategiske 
forskningsmidler og andre karrierefremmende tiltak skal tas i bruk. 

• Det skal utredes å etablere en intern støtteordning for fast ansatte kvinner som 
oppnår hovedkarakteren 6 eller 7 i søknader om eksterne midler. 

8. Fakultetet bør søke om Balansemidler ved neste utlysning, til et prosjekt med målsetning 
om å øke kunnskap om hvordan strukturelle og kulturelle forhold i akademia påvirker 
kjønnsbalansen. Prosjektet skal bygges videre ut fra minimum følgende elementer 

• Det bør etableres en mentorordning hvor ledere veiledes av yngre kvinnelig ansatte 
(reverse mentoring) 

• Det bør etableres et karriereprogram for kvinner på dr.gradsnivå og særskilt 
talentfulle kvinner på mastergradsnivå 

• Forskning på akademias vurderingskriterier i kjønnsperspektiv 

• Forskning på ulike virkemidler for kjønnsbalanse og effekter av disse 

  


