
LIKESTILLINGSKUNNSKAP
Ta stilling til om dette er en  

kompetanse organisasjonen  
må hente inn eller utvikle selv. 

KARRIEREPLANLEGGING
Tilrettelegg systematisk  

for karriere utvikling, la det  
bli en obligatorisk del av  
medarbeidersamtalen. 

MÅLTALL
Kartlegg situasjonen og sett klare 

mål for hva som skal oppnås.

FLEKSIBILITET
Gi rom for flere måter å være  
forsker på, ikke bare ett ideal  

som alle streber mot.

LEDERENGASJEMENT
Ta ansvar! Lederengasjement,  

vilje og tydelige ambisjoner  
er avgjørende for å lykkes.

ÅPENHET
Vær åpen om utlysninger,  

karriereveier og krav; hva skal  
til og hva bedømmes hvordan.

AKTIV MILJØBYGGING
Gjør en aktiv innsats for å bygge  

et inkluderende arbeidsmiljø  
som tar høyde for ulike  
behov i ulike livsfaser. 

MENTORORDNINGER
Mentorordninger er en vel  

dokumentert metode for utvikling 
og overføring av kunnskap.

ANALYSE AV EGNE  
UTFORDRINGER 

Undersøk de faktiske/reelle  
årsakene til manglende  

kjønnsbalanse.

PUBLISERINGSSTØTTE
Opprett ordninger for  

publiserings støtte, enten  
i form av skrive verksted, eller 

 ekstra tid og fokus på skriving. 

OPPRYKKSKURS, PROFESSOR-  
OG FORHÅNDSVURDERING
Gjennomfør jevnlig opprykks-

kurs, med forvurdering av  
CV og kompetanse. 

LETE- OG FINNEKOMITÉER
Finn og oppfordre  

kompetente kvinner til  
å søke aktuelle stillinger. 

12 ANBEFALINGER & TILTAK  
FOR BEDRE KJØNNSBALANSE  

I AKADEMIA

Det er et paradoks at under ⅓ av professorer  
i Norge er kvinner. Basert på erfaringer  
fra BALANSE programmet lanserer  
Forskningsrådet derfor 12 anbefalinger  
og tiltak for bedre kjønnsbalanse.
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INNLEDNING

MN-fakultetets tiltaksprosjekt GenderAct startet opp i januar 2021. 
Prosjektet ønsker å skape engasjement og bevissthet om temaer 
knyttet til kjønnsbalanse og likestilling, og inviterer nå instituttene 
med i det viktige arbeidet med å oppnå kulturendring som på sikt 
kan bedre kjønnsbalansen. Å oppnå en langsiktig og bærekraftig 
kulturendring ved fakultetet som helhet er hovedmålet med 
GenderAct og aktivitetene som settes i gang i prosjektet.

UiB vedtar i oktober 2021 en ny hand-
lingsplan for likestillings-, inkludering 
og mangfoldsarbeid. Handlingsplanen 
stiller også klare forventninger og krav 
til instituttene om å prioritere arbeid for 
kjønnsbalanse, likestilling, inkludering 
og mangfold: 

Å jobbe systematisk med tiltak for 
bedre kjønnsbalansen er derfor et 
vedvarende mål for UiB. Kjønns
likestilling handler ikke bare om 
kjønnsbalanse, men også om like 
muligheter og rettferdig fordeling 
av ressurser. For å oppnå likestil
ling mellom kjønnene kreves det 
langsiktig og reell vilje til endring. 

Arbeidet for likestilling, mangfold 
og inkludering skal forankres tyde
lig i ledelsen på alle nivå. En ledel
se som har oppmerksomheten 
rettet mot likestillings og mang
foldsarbeid vil være avgjørende for 
å nå målene i planen og en hoved
faktor for suksess. 

For å lykkes i arbeidet er det også 
viktig å engasjere bredt i grunn

miljøene, gjennom forpliktende 
lokale planer og målrettede tiltak 
som fokuseres mot det som er ak
tuelle utfordringer lokalt. 

GenderAct tar for seg kjønnsbalanse og 
likestilling, mens UiBs nye handlings-
plan inkluderer også inkludering og 
mangfold. Disse temaene er tett knyt-
tet sammen og det er derfor naturlig at 
arbeid med inkludering og mangfold 
blir integrert i lokalt balansearbeid. 

Skal vi lykkes i å nå målene som er satt i 
fakultetets og i UiBs handlingsplaner, er 
det instituttene som må drive arbeidet 
fremover. Vi vil trenge en kunnskaps-
basert tilnærming – hva er status hos 
oss og hvorfor har det blitt slik? Vi må 
sette klare mål – hva ønsker vi å oppnå? 
Og vi vil trenge ulike virkemidler, tiltak 
og verktøy.

Vårt mål har vært å lage en inspirer-
ende og instruktiv håndbok som 
vil hjelpe instituttene i dette viktige 
kulturbyggingsarbeidet.

Lykke til!
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«Hvis vi skal klare å effektuere en reell endring, 
må vi gjøre noe annerledes enn vi gjør i dag»

FORBEREDELSER FØR OPPSTART

Å initiere, gjennomføre og følge opp lokalt 
balansearbeid er et i utgangspunktet et leder-
ansvar som deles av instituttleder og admini-
strasjonssjef, men for å lykkes er det viktig å 
engasjere bredt. Forskningsgruppeledere, leder-
gruppen og instituttrådet er viktige alliansepart-
nere, men vel så viktig er det å mobilisere de 
ansatte.

Det anbefales å ha en forskningsbasert tilnær-
ming til problemstillingen, og å kombinere det 
med aktiviteter som kan skape debatt og en-
gasjement. I GenderAct-prosjektet er det satt i 
gang et spekter av tiltak som kan være til hjelp 

i arbeidet, og det anbefales særlig å ta i bruk 
verktøyene for å sikre kjønnsbaserte rekrut-
teringsprosesser og verktøy for karriereplanleg-
ging og opprykk. Prosjektet vil også kunne bidra 
med støtte og innspill til lokalt arbeid.

Denne håndboken er utarbeidet etter in-
spirasjon fra et annet Balanse-prosjekt – 
«Likestilling nedenfra – mot et kjønnsbalan-
sert NTNU 2025». Deres arbeid har resultert i et 
forskningsbasert rammeverk for likestillings- og 
inkluderings arbeid, og «Verktøykassa» som ble 
utarbeidet for å hjelpe instituttene i gang med 
lokalt arbeid.

https://www.ntnu.edu/genderbalance
/home4/fafkk/Downloads/NTNU_Verkt%C3%B8ykassen.pdf
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KARTLEGGING:  
HVORDAN ER SITUASJONEN HOS OSS?

KJØNNSBALANSE VED 
MN-FAKULTETET
Hvordan er kjønnsbalansen i de ulike stillings-
kategoriene og blant studentene? Hvordan har 
balansen utviklet seg over tid? Hvordan for deler 
vi verv og ansvar, og hvordan er balansen på 
prosjektledernivå? Er det andre parameter vi øn-
sker å undersøke?

Database for høyere utdanning (DBH) kan gi 
mange svar, men det må nok også dykkes litt i 
instituttets egne arkiv og prosjektoversikter. Om 
egen situasjon skal sammenlignes med andre 

forskningsinstitusjoner i Norge, så vil det være 
mulig å bruke DBH også til det. Og den kan 
brukes til å undersøke på tvers av fakultetets 
institutter.

Det kan kanskje være å god ide å gjennom-
føre en enkel undersøkelse (Skjemaker eller 
SurveyExact) blant de ansatte dersom det er 
andre spørsmål eller parameter dere ønsker 
å kartlegge. En slik undersøkelse vil også gi 
dere anledning til å følge utviklingen over tid. 
GenderAct-prosjektet har utarbeidet noen enk-
le maler som kan tilpasses instituttets ønsker og 
behov.

TIDSLINJEN I LOKALT BALANSEARBEID

LOKALT BALANSEARBEID  
– OPPSTART HØSTEN 2021

FASE 1 
(HØST 21–VÅR 22)

FASE 2 
(HØST 22–VÅR 23 – OG VIDERE)

Organisering – ansvarlige Egne målsetninger fase 1 Egne målsetninger fase 2

Kartlegging av nåsituasjonen Interne aktiviteter Interne aktiviteter

Målsetninger Implementering av tiltak fra GenderAct Videreføring av tiltak fra GenderAct

Aktiviteter Rapportering og evaluering Rapportering og evaluering

Mobilisering Ideer for videreføring Planer for systematisk og langvarig arbeid 
med kjønnsbalanse
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Pr. oktober 2020 så de samlede tallene for MN-fakultetet slik ut,  
sammenlignet med UiB samlet:

KATEGORI

MN- FAKULTETET UIB SAMLET

TOTALT ÅRSVERK ANDEL (%) KVINNER TOTALT ÅRSVERK ANDEL (%) KVINNER

STUDENTER

Bachelor 2000 39 10425 56

Master 1610 47 8995 64

3610 43 19420 60

ANSATTE

Ph.d. 249 43 685 55

Postdoktor 93 39 257 47

Midlertidige forskere 48 33 109 43

Faste forskere 58 29 130 45

Førsteamanuensis (fast) 72 29 315 46

Professor (fast) 154 16 586 30

Teknisk ansatte 144 49 532 47

Admin. ansatte (fast) 131 83 851 72

Situasjonen varierer mellom instituttene, fig-
uren under viser utviklingen i kvinneandelen 
i faste vitenskapelige stillinger ved de ulike in-
stituttene fra 2014–2020. Den viser at alle instit-
utter ligger betydelig under målet om minst 

40 % representasjon fra hvert kjønn, og at sam-
let sett er MN-fakultetet svært langt unna dette 
målet når det gjelder våre faste vitenskapelige 
stillinger.
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FAKULTETETS TILTAKSPLAN FOR 
KJØNNSBALANSE, LIKESTILLING OG 
MANGFOLD 2021–2023

Fakultetsstyret vedtok i sitt møte 15. september 
2021 Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling 
og mangfold 2021–2023. Fakultetsstyresaken 
med tiltaksplanen finner dere på denne len-
ken, og den vil også være å finne i nettversjo-
nen av denne håndboken. Tiltaksplanen er en 
oppfølg ing av fakultetets strategi, og bygger 
videre på tiltaksplanen for 2019–2020. Lokalt 
balanse arbeid og øvrige tiltak i GenderAct er 
viktige tiltak i planen, men den inneholder også 
viktige tiltak innen følgende felt:

 • Tiltak for å bedre kjønnsbalansen 
i faste vitenskapelige stillinger 
og i forskningsledelse

 • Tiltak for å bedre kjønns balansen 
i andre stillingskategorier

 • Tiltak for å bedre kjønns-
balansen i utdanning

I appendiks til nettversjonen av denne hånd-
boken finnes flere tabeller som viser status og 
utvikling for hvert institutt. Disse er ment å dan-
ne et utgangspunkt når dere starter arbeidet 

med å kartlegge hvordan situasjonen er hos 
dere. Videre i den lokale prosessen kan det være 
behov for å supplere dette materialet med et 
mer detaljert kunnskapsgrunnlag.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ønsket målsetning 
kjønnsbalanse 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %

Gjennomsnitt 
kvinneandel MN samlet 15,9 % 16,2 % 17,7 % 20,2 % 21,8 % 22,2 % 20,9 %

https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/33_-_tiltaksplan_for_kjonnsbalanse_likestilling_og_mangfold_2021-2023.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mn_strategidok_2010-22_web.pdf
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MÅLRETTET ARBEID FOR KJØNNSBALANSE 
– INSTITUTTENE TRENGER EN STRATEG I- 
OG HANDLINGSPLAN!

Fordi situasjonen og utfordringene ikke er de 
samme på hver enhet eller i hvert fagmiljø, må 
målene og tiltakene velges lokalt slik det legges 
opp til i UiBs handlingsplan.

Vi foreslår at instituttene innledningsvis tar en 
gjennomgang av situasjonen lokalt av ulike 
parameteres utvikling over tid. Det kan være 
kjønnsbalanse i ulike stillingskategorier, kjønns-
balanse blant studentene, prosjektporteføljen, 
fordeling av roller og verv ved instituttet, eller 
andre ting dere synes det er viktig å innhen-
te kunnskap om. I appendiks 1 er det laget en 
innledende oversikt som viser utviklingen ved 
hvert enkelt institutt, men i senere faser er det 
naturlig å utvide denne med tema det er viktig 
å sette søkelys på eget institutt. Å ha en felles 
forståelse, et felles kunnskapsgrunnlag, er en 
viktig forutsetning for å kunne velge retning på 
arbeidet.

Kartlegging av tall og harde fakta er viktig, men 
dere bør også vurdere om det kan være nyttig å 
kartlegge synspunkt og holdninger blant de an-
satte og eventuelt studentene. Dette kan være 
spesielt nyttig for å vurdere om kulturendrings-
arbeidet dere har de ønskede effekter over tid, 
da en slik undersøkelse kan gjentas for eksem-
pel hvert annet år.

Når det gjelder muligheter for å bedre kjønns-
balansen i staben vil et annet viktig spørsmål 
være hvilket handlingsrom dere forventes å ha 

fremover (når kommer avgangene?) og hvilke 
muligheter dere har for å bedre handlingsrom-
met. Det er en fordel å mobilisere bredt til de-
batt om hvilke retningsvalg og tiltak som er vik-
tig for instituttet.

Basert på det som fremkommer i de innledende 
diskusjonene bør dere sammen sette ambisiøse, 
men realistiske mål for hva dere ønsker å oppnå 
i lokalt balansearbeid. Målene kan være knyttet 
både til tall, andre effekter og holdninger. Ideelt 
sett er målene konkrete og kvantifiserbare, men 
også kvalitative mål vil kunne være viktige i 
kulturbyggingsarbeidet.

I anbefalingen for hvordan dere bør legge opp 
lokalt balansearbeid er det skissert minimum 
to faser, og dere bør spesifisere hva dere øn-
sker å oppnå i hver av fasene. Fase to starter fra 
høsten 2022, og går så lenge som dere mener 
det er hensiktsmessig. For denne fasen kan det 
være lurt å sette opp milepæler og mål knyttet 
til disse.
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INNSATSOMRÅDER – LOKALE TILTAK  

BEVISSTHET OG DEBATT 
En svært viktig del av lokalt balansearbeid er 
kulturbygging. Å etablere et felles kunnskaps-
grunnlag om situasjonen og bevissthet om 
hva som kan være bakenforliggende årsaker til 
nåsituasjonen er viktig. Å etablere felles mål er 
også et nyttig verktøy. Men vel så viktig er det 
å engasjere instituttets ansatte og studenter 
ved å sette disse spørsmålene på dagsorden i 
ulike fora, og å tørre å ta de debattene som te-
maet ofte reiser. Norge er tradisjonelt regnet for 
å være et svært likestilt samfunn, og påstander 
om at vi ikke er det vekker ofte sterke følelser. 
Tallene lokalt hos oss viser at vi er svært langt 
fra kjønnsbalanse, men dette bortforklares som 
regel med at det er naturlige årsaker som står 
bak vår tro på at vi lever i et kjønnsnøytralt og 
rettferdig meritokratri. Men er det egentlig slik? 
Forskning viser at vi kanskje bør tørre å utfordre 
disse mytene. 

Også påstanden om at vi trenger en bedre 
kjønnsbalanse for å styrke forskningen vår vek-
ker sterke følelser, blant annet fordi det krever 
aktive handlinger som kanskje i noen tilfelle kan 
være nødvendig å prioritere kvinner slik situa-
sjonen er nå. Og er det rettferdig?

Vår oppfordring til dere når dere nå går i gang 
med lokalt balansearbeid, er at dere må tørre 
å ta disse debattene og være åpne for at syns-
punktene vil være mange. Meningsbrytning er 
viktig, og vil gi arbeidet viktig balanse og kraft.

BÆREKRAFTSMÅLENE  
OG BALANSEARBEID
Universitet i Bergen har en ledende rolle i det 
internasjonale arbeidet med FNs bærekrafts-
mål, med hovedansvar for ett av målene, SDG 
14: Livet i havet. Som sentral partner i dette 
arbeidet er det naturlig for UiB å se det lokale 
balanse arbeidet i sammenheng med relevante 
bærekraftsmål, SDG 5: Likestilling mellom kjøn-
nene og SDG 10: Mindre ulikhet. En mulig inn-
gang til lokalt arbeid med kjønnsbalanse kan 
være å knytte det til målsetningene om mindre 
ulikhet og likestilling mellom kjønnene. 

For å kartlegge sammenhengen mellom hvert 
av de 169 bærekraftsmålene, er det utviklet en 
metode under ledelse av Dorothy Dankel ved 
Institutt for biovitenskap, UiB, i samarbeid med 
VIS Innovasjon, kalt «SDG Target Relevante-
Tracing». I denne metoden kan institutt-, be-
drifts- eller prosjektledere jobbe systematisk for 
å bestemme hvilke bærekraftsmål som relaterer 
seg til en bestemt aktivitet, for eksempel kjønns-
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balanse på arbeidsplassen, og så identifisere 
data og utvikle indikatorer som underbygger 
målene til årlig rapportering på bærekraft. 

I appendiks til håndboken på nett finnes det 
mer informasjon om metoden og hvordan den 
kan implementeres i det lokale balansearbeidet. 

KJØNNSBALANSE, MANGFOLD 
OG INKLUDERING – OM Å SE 
SPØRSMÅLENE I SAMMENHENG 
Universitetet i Bergen vedtar 28. oktober 2021 
ny og felles handlingsplan for likestilling og 
mangfold. Den nye handlingsplanen ser likestil-
ling og mangfold i sammenheng, med formål 
om økt fokus på hvordan flere diskriminerings-
grunnlag samvirker og forsterker ulikheter.  Det 
vil også være en god tilnærming når dere nå 
skal arbeide med disse spørsmålene lokalt.

Handlingsplanen er tydelig på at arbeidet 
med likestilling, mangfold og inkludering 
må forankres tydelig i ledelsen på alle nivå i 
organisa sjonen, slik det nå legges opp til i det 
lokale balansearbeidet ved fakultetet. Det er 
et viktig suksesskriterium å engasjere bredt i 
grunn miljøene, gjennom forpliktende lokale 
planer og målrettede tiltak som fokuseres mot 
det som er aktuelle utfordringer lokalt. 

Den overordnede handlingsplanen for UiB leg-
ger også opp til å styrke det operative arbeidet 
for å nå målsettingene som settes, ved at det 
etableres et nettverk for likestilling, inkludering 
og mangfold (LIM-nettverk) både ved det enkel-
te fakultet og samlet for organisasjonen.

ÅPNE DEBATTER
GenderAct-prosjektet har en ambisjon om å 
være aktivt og synlig både lokalt og nasjonalt, 
gjennom deltakelse på konferanser og i med-

ia. Under Bærekraftskonferansen 2021 ledet 
Dorothy Dankel en paneldebatt på DayZero, og 
på kvinnedagen 8. mars ble de to rektorteam-
ene utfordret om kjønnsbalanse og likestilling 
av Asbjørn Leirvåg og Dorothy Dankel. 

Prosjektet vil fortsette å ta initiativ til denne type 
debatter, men vil gjerne ha innspill fra dere til 
tema som bør settes på dagorden.

Se Rektordebatt om kjønnsbalanse og 
liketilling på Youtube

INTERNE SEMINARSERIER
Bærekraftsmålene, etiske problemstillinger, 
kjøn ns balanse, inkludering og mangfold ar alle 
tema som egner seg svært godt til interne semi-
narrekker med interne og eksterne krefter. Bruk 
engasjerte medarbeidere ved eget institutt, 
men GenderAct vil gjerne bidra. I tillegg finnes 
det også mange andre gode ressurser i UiB-
organisasjonen som GenderAct kan hjelpe med 
å sette dere i kontakt med. 

https://youtu.be/1QT9LJIUsfI
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BRUK AV DOKUMENTAREN 
PICTURE A SCIENTIST 
Picture a Scientist er en prisvinnende dokumen-
tarfilm fra 2020 som omhandler utfordringer 
med kjønnsdiskriminering og ubalanse mel-
lom kjønn i akademia, spesifikt innenfor realfag. 
Filmen er fra USA, men utfordringene er gjen-
kjennbare også i norsk akademia. 

Filmen kan være et nyttig virkemiddel for å inn-
lede en diskusjon på instituttene om kjønns-
balanse og holdninger. På nettsidene for lokalt 
balansearbeid finner dere et konkret eksempel 
på hvordan dette ble gjort med seminar og 
gruppediskusjon ved Geofysisk institutt. 

SDG DAY ZERO DEBATE 
Picture a Scientist documentary film Panel 
Debate, February 8, 2021: Dr Dorothy J. Dankel 
(University of Bergen, UiB) discussed gen-

der equality and discrimination in academia 
the film’s co-director Sharon Shattuck, prod-
ucer Manette Pottle and Dr Jane Willenbring, 
a featured scientist in the documentary. 
Complimenting the discussion in a Norwegian 
context are UiB Rector Margareth Hagen and 
OsloMet Rector Curt Rice (Chair of Norway’s 
Committee on Gender Equality and Diversity in 
Research)

Se «Picture a Scientist»-Panel 
Debate på Youtube

UTEKSAMINERTE 
KANDIDATER – ALUMNI
Instituttets alumner kan også være en verdifull 
ressurs i lokalt balansearbeid, som rollemodeller, 
og som bidragsytere i seminarserier og debat-
ter. Hvem har studert ved instituttet, hvordan 
opplevde de det, hvor er de nå og hvordan har 
de fått brukt sin utdannelse?

SPESIELT OM  
REKRUTT ERINGSARBEID
Rekruttering er ett av de viktigste tiltaksområd-
ene i arbeidet for å bedre kjønnsbalanse. For å 
nå målet om en jevnere fordeling mellom kvin-
ner og menn i faste vitenskapelige stillinger, 
må vi rekruttere og tilsette flere kvinner i disse 
stilling ene. Og for å klare det, må vi både jobbe 
med tilsettingsprosessene og samtidig styrke 
det interne rekrutteringsgrunnlaget på fakulte-
tet. Rekrutteringsarbeidet omfatter både opptak 
av studenter til grunnstudier og masterprogram 
og tilsettinger i faste og midlertidige stillinger, 
og det er viktig å vurdere tiltak på alle nivå. 

Økt bevissthet om kjønnsbalanse kan bidra 
til mer gjennomtenkte og helhetlige rekrutt-
eringsprosesser og jevnt over økt kvalitet på 
rekrutteringsarbeidet. God informasjon utad og 
gode prosesser er også viktige med tanke på 

https://www.uib.no/genderact/142547/arbeid-kulturendring#lokalt-balansearbeid
https://www.youtube.com/watch?v=LDJm6oDxoi8
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hvordan UiB og MN-fakultetet fremstår for kom-
mende studenter og tilsatte. 

Studenter

I UiBs nye handlingsplan er ett av delmålene å 
oppfordre fagmiljøene til å ha tiltak for å styrke 
kjønnsperspektiver i forskning og utdanning. 
For å skape en bærekraftig kjønnsbalanse er 
det ikke nok å sørge for en jevn kjønnsfordeling 
blant søkere til grunnstudiene, vi må også job-
be for å holde på de studentene vi tar opp. Hva 
er årsakene til frafall fra andre til tredje semester 
og fra bachelor til master? Klarer vi å rekruttere 
de beste studentene av begge kjønn til videre 
akademisk karriere? 

Her er noen forslag til tiltak for rekruttering og 
bevaring av studenter: 

 • Kartlegg kjønnsbalanse blant studenter 
på studieprogrammene ved instituttet. 

Enkle oversikter over kjønnsbalanse kan 
hentes ut fra Felles studentsystem (FS) 
eller fra Database for statistikk om høyere 
utdanning (DBH). For program med stor 
ubalanse mellom kjønnene, still spørsmål 
om årsaken til fordelingen og hent inn-
spill fra studentene med spørreskjema. 

 • Målrettet rekrutterings- eller informa-
sjonsarbeid for å øke søkermassen 
blant det underrepresenterte kjønn. 
Hvordan presenterer instituttet seg på 
nettsidene, hvordan profileres stud-
ier, forskning og karrieremuligheter?

 • Unngå stereotypisering, eller å vende 
seg mot kvinner eller menn på grunn 
av deres «egenskaper». Selv positiv ste-
reotypisering av en underrepresentert 
gruppe vil fort slå feil ut. Både fordi 
mange ikke kjenner seg igjen i stereo-
typien og fordi ingen ønsker å bli rekrut-
tert som representant for en gruppe.
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 • Kartlegg omfanget og årsaker til fra-
fall blant studentene. Et visst frafall er 
naturlig, men er det uønskede årsaker 
til at studenter slutter eller søker seg 
bort fra studieprogrammet de er tatt 
opp til? Er det større frafall blant kvin-
ner enn menn, eller omvendt? Her kan 
man gjennomføre spørreundersøkelser 
blant studentene, for eksempel mot 
slutten av andre og sjette semester. 

 • Tiltak for studiemiljø og studiekvalitet 
på instituttet. Godt læringsmiljø og god 
under visning er viktig for alle studenter, 
men er også et viktig innsatsområde for 
å holde på underrepresenterte grupper. 
Kartlegg studiemiljøet ved instituttet gjen-
nom spørreundersøkelser, referansegrup-
per, emne- og studieprogramevalueringer. 

 • Målrettet veiledning til studenter om 
vid ere akademisk karriere. En del stu-
denter vet tidlig at de ønsker å gå videre 

med ph.d. etter mastergrad. Allerede 
på bachelor nivå kan man gi studenter 
innblikk og informasjon om hva ph.d. 
er og hvordan livet som stipendiat ar-
ter seg, eventuelt også informasjon 
om søknadsprosessen. Med mål å re-
kruttere flere kvinner, kan man særlig 
invitere kvinnelige stipendiater eller 
veiledere til å fortelle om sin forskning. 

 • Hold kontakt med og involver egne 
studenter gjennom institutt- og fag-
utvalg i arbeidet. Studentene er de 
som opplever studiene sine og har 
gjerne verdifull innsikt om hvilke tiltak 
kan virke og hva som bør prioriteres.

Stipendiater og postdoktorer

Blant stipendiater og postdoktorer er kjønns-
balansen i dag langt mindre kritisk enn i faste 
stillinger. I tillegg til å rekruttere flere kvinneli-
ge kandidater til disse stillingene, må man også 
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vurdere hvordan enda flere kvinner kan rekrut-
teres videre til faste stillinger. Under er noen 
forslag til tiltak, men det er også aktuelle forslag 
i omtale av tilsettingsprosessen for vitenskape-
lige stillinger. 

 • Informasjon til studenter om mulighet-
ene for å søke stipendiatstilling. Gi egne 
studenter informasjon om kommende ut-
lysning og veiledning om søknadsproses-
sen. Med mål å rekruttere flere kvinner, kan 
man særlig invitere kvinnelige stipendiater 
og forskere til å fortelle om sine prosjekt. 

 • Onboarding av nytilsatte, sett av nok tid 
til mottak/onboarding av nye stipendi-
ater og postdoktorer der nærmeste leder 
deltar. For mange er det mye nytt å få 
oversikt over, og det trengs ofte mer enn 
ett oppstartmøte for å etablere en god 
kontakt mellom den tilsatte og leder. 

 • Kartlegginger og spørreundersøkelser 
om videre karriere. Undersøk interesse for 
videre akademisk karriere blant tilsatte, 
stipendiatene og eventuelt postdok torer, 
og bruk tilbakemeldingen til å hjelpe 
med karriereplanlegging. Det kan også 
være nyttig med en undersøkelse blant 
tidligere tilsatte om hvorfor de har valgt/
ikke valgt å gå videre innenfor akade-
mia og i hvilken grad kjønnsbalanse og 
arbeidsmiljø har virket inn på valget. 

 • Karriereplanlegging i rekrutteringsstil-
linger. For postdoktorer ved MN-fakultetet 
skal det utarbeides en karriereplan, 
men man kan også lage tilsvarende 
plan for stipendiater som ønsker det. 

 • Fordeling og oppfølging av pliktarbeid. 
Det er ulik praksis for fordeling og opp-
følging av pliktarbeidet for stipendiater 
som har det i stillingen sin, og opplevd 
arbeidsbelastning av pliktarbeid kan 

variere. Noen har lettere for å ta på seg 
ekstraarbeid enn andre når de blir spurt, 
men det er viktig at arbeidet fordeles mest 
mulig likt og at man har en felles praksis 
for føring og kontroll av arbeidsmengde. 

Faste og midlertidige tilsettinger

Prosessen for å rekruttere og tilsette faste vi-
tenskapelig tilsatte er selvsagt sentral i arbeidet 
for å oppnå jevnere kjønnsbalanse. Det er van-
ligvis ikke ofte at man tilsetter i faste stillinger, 
så det er viktig å sikre at prosessen blir så god 
som mulig, også med tanke på hvordan UiB og 
MN-fakultetet fremstår utad. Blant de største 
hind rene for en god tilsettingsprosess, er tids-
press. Et godt utgangspunkt for en tilsetting 
kan derfor være en fremdriftsplan med realistisk 
forventning til progresjon. Det kan også være 
nyttig å vurdere hvilke prosesser som kan skje 
parallelt. Det er for eksempel mulig å finne med-
lemmer til sakkyndig komité i god tid før søk-
nadsfristen utløper, som kan gjøre det lettere å 
sikre representasjon av begge kjønn i komitéen. 

Det er også viktig at kjønnsbalanse blir et tema 
i forbindelse med tilsettinger. Skal man klare å 
effektuere en kulturendring, må vi våge å tema-
tisere det som kan være problemområder: kul-
tur, holdninger, fordommer, forskjellsbehand-
ling, «implicit bias» etc. Til dette arbeidet er det 
blant annet utarbeidet en prosessbeskrivelse for 
de ulike leddene av en tilsetting med forslag til 
hvordan enheten kan jobbe i hvert ledd. 
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Fakultetet har vedtatt Policy for bruk av viten-
skapelige stillinger, og målet om bedret 
kjønnsbalanse og likestilling har vært viktige 
mom enter for valg av retningslinjer der. Ledige 

førstestillinger skal som hovedregel lyses ut på 
førstestillingsnivå, og det oppfordres til økt bruk 
av innstegsstillinger.

PROSESSBESKRIVELSE FOR TILSETTINGER

FORBEREDELSE Før man tar fatt på en tilsetting i en fast (eller midlertidig) stilling, kan det være nyttig å 
diskutere følgende:

 • Har instituttet oppdatert kompetanse på tilsettingssaker, er man godt kjent med 
tilsettingsreglement og i hvilke situasjoner det er krav om / må vurderes ny utlysning av 
stillingen? Er man godt kjent med forholdet mellom sakkyndig rapport, intervjurapport og 
instituttleders innstilling og handlingsrommet for omrokkering av kandidater?

 • Hvordan er det besluttet hvilket fagområde som skal oppbemannes og hvordan er stillingen 
knyttet til instituttet bemanningsplan og fakultetets overordnede strategi?

 • Hva er tidsplanen for tilsettingen?

 • Er tilsettingen diskutert i fakultetet ledergruppe?

MÅLSETNING Før stillingen lyses ut, må ledelsen og fagmiljøet tenke gjennom hva som er målet med 
tilsetting i den aktuelle stillingen og hvilke utfordringer som må tas i betraktning. Aktuelle 
spørsmål i denne fasen kan være: 

 • Hva slags ressurs har instituttet og fagmiljøet bruk for, hva er de viktigste egenskapene hos 
den som skal tilsettes? 

 • Hva er balansen mellom behovet for forsknings- og undervisningskompetanse? 

 • Hvilke utfordringer har instituttet og faggruppen med hensyn til kjønnsbalanse, og må man 
ta ekstra grep for å rekruttere kvinnelige søkere til denne stillingen?

UTLYSNINGSTEKST Utlysningstekst utformes som regel ut fra en standardisert mal, men man bør vurdere om 
helheten i teksten speiler det behovet og de vurderingene som instituttet har gjort på forhånd. 

 • Er det tydelig hva som er de viktigste kvalifikasjonene og egenskapene til den som søker?

 • Hvordan kommuniserer teksten at instituttet og faggruppen er et attraktivt miljø å ta del i, 
utenom fast tilsetting og lønn?

 • Hvor lang tid fra publisering av stillingen til søknadsfrist er nødvendig for å rekruttere gode 
søkere av begge kjønn?

LETEKOMITÉ Både før og etter at en stilling er lyst ut kan man tenke gjennom hvem som kan være aktuelle 
søkere og hvilke miljø man kan rekruttere fra. Det kan opprettes letekomité for å finne de beste 
kandidatene av begge kjønn. På dette tidspunktet må instituttet vurdere om det finnes aktuelle 
kandidater av begge kjønn, slik at man unngår å måtte lyse ut på nytt. 

 • I hvilke kanaler skal stillingen lyses ut? 

 • Finnes det andre kanaler enn de som vanligvis benyttes for å treffe en bredere målgruppe?

SØKERLISTE Etter at søknadsfrist har utløpt og søkerlisten foreligger, må instituttet vurdere om man har fått 
tak i de søkerne man ønsker. 

 • Er det gode kandidater av begge kjønn som har søkt stillingen?

 • Er det grunn til å se nærmere på søkerlisten før man går videre med tilsettingen?

 • Er det grunn til å lyse ut stillingen på nytt?

https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/34_-_policy_for_bruk_av_vitenskapelige_stillinger.pdf
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SAKKYNDIG KOMITÉ Rapport fra den sakkyndige komitéen er det viktigste vurderingspunktet i en tilsettingssak. 
Sammensetning og opplæring av komitéen er derfor sentralt i arbeidet med kjønnsbalanse, 
og må gjøres med omhu. Den sakkyndige komitéen skal så langt det er mulig, ha både menn 
og kvinner. Det kan være en utfordring, men det er viktig at man setter sammen komitéen 
på tidligst mulige tidspunkt. Hvis kvinner og menn ikke kan dekkes av interne personer, må 
man vurdere eksterne kandidater. Hvis begge kjønn ikke kan være representert, hvorfor ikke? 
Hvordan kan man unngå at det samme skjer senere? Videre må instituttet vurdere følgende:

 • Er den sakkyndige komitéen, og særlig komitélederen, bevisst utfordringene med 
kjønnsbalanse?

 • Har komitéen fått en tydelig instruks om hvilke forventninger som stilles til vurdering av 
kjønnsbalanse i arbeidet, i oppnevningsbrevet eller på annen måte?

 • Kan komitéen diskutere spørsmål kjønnsbalanse på en hensiktsmessig måte?

SAKKYNDIG RAPPORT Når rapport fra den sakkyndige komitéen foreligger, bør ledelsen gjennomgå rapporten og 
vurdere om kjønnsbalanse er tilstrekkelig adressert. Ved behov bør komitéen få anledning til å 
supplere innholdet i rapporten. 

 • Er det rangert kandidater av begge kjønn? 

 • Er det noe å bemerke i omtalen av mannlige versus kvinnelige kandidater?

 • Bør stillingen lyses ut på nytt?

PRØVEFORELESNING Ikke alle søkere er kjent med «den norske prøveforelesning» som format og 
vurderingsgrunnlag. Kandidatene bør derfor få utfyllende informasjon på forhånd og komitéen 
bør diskutere hvordan kandidatene kan vurderes på en objektiv måte.

 • Er intervjukomitéen enig om hva som skal vurderes gjennom prøveforelesningen?

 • Har komitéen fastsatt kriteriene som kandidatene skal måles etter og har kandidatene fått 
samme informasjon om dette?

 • Får kandidatene like muligheter til å presentere sine styrker?

INTERVJU Instituttet bør ta de samme hensyn når det gjelder sammensetning av intervjukomité 
som sakkyndig komité. I motsetning til den sakkyndige komitéen, vil kandidater møte 
intervjukomitéen, som vil gi et inntrykk av UiB og instituttet som arbeidsgiver. Før intervjuene 
begynner bør komitéen enes om hvilke tema som er viktige i intervjuet, og forsikre at 
kandidatene får lik mulighet til å presentere seg og sin kompetanse på disse nøkkelområdene. 

 • Er både kvinner og menn representert i intervjukomitéen?

 • Er intervjukomitéen bevisst utfordringene med kjønnsbalanse og hvordan det kan påvirke 
en intervjusituasjon? 

 • Kan komitéen diskutere spørsmål om kjønnsbalanse i en intervjusituasjon på en 
hensiktsmessig måte?

 • Er komitéen på forhånd blitt enig om hvilken kompetanse det er viktig å belyse i intervjuet?

 • Får kandidatene spørsmål om samme tema og like muligheter til å presentere styrker?

 • Kan komitéen reagere dersom det oppstår en uønsket situasjon i et intervju?

INNSTILLING OG 
EVALUERING

I innstillingen skal instituttleder oppsummere hvilke vurderinger ble gjort med hensyn til 
kjønnsbalanse underveis i tilsettingen og eventuelt trekke frem virkningsfulle tiltak. 

I etterkant av rekrutteringsprosessen skal det avholdes et evalueringsmøte. HR-seksjonen har 
ansvar for å kalle inn til dette. 
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GenderActs opplæringspakke 
for rekrutteringsarbeid

Som en del av GenderAct-prosjektet vil det 
må bli utarbeidet opplæringspakker for ut-
rulling høsten 2021. Disse vil bli obligator-
iske for alle som skal delta på ulike stadier i 
rekrutteringsprosessen.

 • E-læringskurs for tilsettingskomitéer

 • E-læringskurs for intervjukomitéer

I tillegg er det laget oppdaterte maler for utlys-
ningstekster og komité- og intervjurapporter, 
som også tas i bruk fra høsten 2021, men dis-
se er ment som virkemiddel knyttet til en større 
prosess, og vil mest sannsynlig ikke ha vesentlig 
effekt helt på egen hånd. 

MEDARBEIDERSAMTALER 
Medarbeidersamtalen er en svært viktig arena 
for informasjonsutveksling mellom ansatt og 
leder og kan være et kraftfullt verktøy for god 
medarbeiderutvikling. For å gi kvinner bedrede 
muligheter til videre akademisk karriere, kan det 
være hensiktsmessig å ha et særskilt fokus på 
følgende tema i samtalene: 

 • Karriereplanlegging – status

 • Ambisjoner om forskningsledelse

 • Mentorordninger og deltakel-
se på ulike utviklingsprogram

 • Bruk av likestillingsmidler og 
andre ressursbehov

 • Samlet omfang av undervisning, 
pliktarbeid, verv, komitéarbeid

 • Opplevd innflytelse i formel-
le og uformelle beslutninger

OPPRYKKSKVALIFISERING
I GenderAct-prosjektet er det utarbeidet et pro-
gram for opprykkskvalifisering, basert på erfar-
inger fra flere andre universiteter. Programmet 
vil ha en e-læringsmodul og et supplerende 
kurs. Programmet starter høsten 2021, og skal 
være et tilbud til kandidater av begge kjønn.

Bruk av de årlige likestillingsmidlene

UiB lyser årlig ut likestillingsmidler, som forutset-
ter at også institutt og fakultet bidrar med 50 % i 
egenandel. Disse midlene vil være særskilt rettet 
inn mot opprykks-kvalifiserende tiltak, og del-
takerne i toppforskerprogrammet er sikret å få 
støtte. 

KJØNNSNØYTRAL LØNNSUTVIKLING
Likestilling er et viktig mål for universitetets og 
fakultetets personalpolitikk. De kriteriene som 
benyttes ved vurdering av individuell lønn er 
kjønnsnøytrale, og skal praktiseres slik at de frem-
mer likestilling. I henhold til Hovedtariffavtalen 
pkt. 2.3, bør «partene lokalt kartlegger eventuel-
le kjønnsbetingede lønnsforskjeller på alle nivå, 
og forhandlingene skal bidra til å fjerne disse».

Fakultet og instituttene må sammen holde god 
oversikt og høy bevissthet om dette både i lok-
ale lønnsforhandlinger og ved all annen lønns-
fastsettelse. Lønnsstatistikk pr. ansattkategori 
bør være en del av kunnskapsgrunnlaget som 
innhentes ved oppstart av lokalt balansearbeid, 
og denne bør oppdateres årlig.

ARBEIDSMILJØ OG HMS
Nøkkelen til suksess i arbeidet med kjønns-
balanse, og i å få til en positiv og varig kultur-
endring, ligger i å jobbe systematisk og kon-
tinuerlig med utfordringene over tid. UiB har 
allerede et solid og veletablert rammeverk for 

https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69956
https://www.uib.no/genderact/142549/utviklingsprogram-kvinnelige-forskere#karriereplanlegging-og-opprykkskvalifisering
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systematisk arbeid med arbeidsmiljø og HMS, 
og mange av tiltakene som vi foreslår i denne 
håndboken henger naturlig sammen med dette 
arbeidet. Det kan derfor være et effektivt tiltak 
å inkludere relevante tema om kjønnsbalanse i 
det systematiske HMS-arbeidet på instituttene. 

Noen institutt gjennomfører egne spørreunder-
søkelser i forbindelse med kartlegging av psyko-
sosialt arbeidsmiljø. Spørsmål om utfordringer 
knyttet til kjønnsbalanse eller kartlegging av 
uønskede hendelser og uønsket adferd kan in-

kluderes i slike undersøkelser. Kjønnsbalanse 
er ikke et eget tema i arbeidsmiljø- og arbeids-
klimaundersøkelsen (ARK), men det er likevel 
mulig å tematisere dette i oppfølgingen av re-
sultatene, når disse skal bearbeides og man skal 
utvikle lokale arbeidsmiljøtiltak. 

Det er i tillegg viktig å huske at grunnleggen-
de og systematisk arbeid med arbeidsmiljø og 
HMS i seg selv kan være et effektivt virkemiddel 
for bedret kjønnsbalanse. 
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IMPLEMENTERING AV  
ØVRIGE TILTAK I GENDERACT

LEDERPROGRAM
GenderAct-prosjektet er tungt forankret i 
leder gruppen ved fakultetet (institutt ledere 
og dekan atet), som sammen utarbeidet 
Handlingsplan for bedret kjønnsbalanse (2019–
2020). Planens to første punkter lød: 

1. Fakultetet skal bedre kjønnsbalan-
sen, og led ere på alle nivå har et 
samlet ansvar for at målene nås.  

2. Det skal arbeides bevisst og målrettet 
for å øke kunnskapen hos ledere og i 
fagmiljøene om strukturelle og kultur-
elle årsaker til at kvinner i mindre grad 
enn menn blir værende i akademia.  

I dette lå en klar erkjennelse av ledernes ansvar, 
og et uttrykt ønske om sammen å arbeide for 
kulturendring gjennom kunnskapsbasert be-
visstgjøring i ledergruppen. Dette arbeidet vil få 
fornyet styrke gjennom GenderAct, og et av til-
takene er at instituttledere og dekanat skal delta 
på et lederprogram spesielt rettet mot balanse-
arbeid. Programmet starter opp i august 2021.

TOPPFORSKERPROGRAM
Toppforskningsprogrammet i GenderAct ret-
ter seg mot kvinner i fast vitenskapelig stilling 
ved fakultetet som har ønske om å utvikle seg 
vid ere som forskningsledere. Gjennom pro-
grammet vil deltakerne bygge nettverk og få 
støtte til egen utvikling som forskningsledere. 
Et viktig element vil være erfaringsdeling, både 
blant deltakerne og fra inviterte innledere. Det 

vil legges til rette for å utarbeide individuelle 
karriere utviklingsplaner, men også tilbys verktøy 
til lagbygging. 

Alle institutter vil ha minst en deltaker i hver av 
de to rundene dette programmet skal kjøres, og 
disse deltakerne kan med fordel også være res-
surspersoner i det lokale balansearbeidet. 

NETTVERK FOR YNGRE FORSKERE
I GenderAct etableres også et fakultetsinternt 
nettverk for yngre kvinnelige forskere (stipendi-
ater, postdoktorer og midlertidig forskere), som 
vil inneholde fellessamlinger med faglig inn-
hold og kollegaveiledningsgrupper for utvikling 
og erfaringsdeling. Nettverk for yngre forskere 
retter seg mot kvinner i midlertidige vitenska-
pelig stillinger ved fakultetet som har ønsker om 
å utvikle seg videre. Gjennom programmet vil 
deltak erne bygge nettverk og få støtte til egen 
utvikling. Et viktig element vil være erfarings-
deling, både blant deltakerne og fra inviterte 
innledere. Det vil legges til rette for å lage indivi-
duelle karri ereutviklingsplaner, men også tilbys 
verktøy til lagbygging. CV-bygging og søknads-
arbeid vil være blant mange naturlige tema, og 
seniorforskere og forskningskoordinatorer vil 
være blant bidragsyterne. 

Alle institutter vil ha minst to deltakere i hver av 
de to rundene dette programmet skal kjøres, 
og disse deltakerne kan med fordel også være 
ressurs personer i det lokale balansearbeidet.
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BALANSE-PROGRAMMET I  
REGI AV FORSKNINGSRÅDET

Forskningsrådet har som mål å være i front for 
å fremme kjønnsbalanse og kjønnsperspek-
tiver i forskning og innovasjon, både nasjonalt 
og internasjonalt. Formålet er å bidra til likestil-
ling mellom kjønnene i samfunnet, å bidra til 
forskning av høyeste kvalitet ved å ta vare på de 
beste forskertalentene, legge til rette for velfun-

gerende forskningsmiljøer og sikre en bredde 
i perspektiver som gir god forklaringskraft og 
innovative løsninger. BALANSE-programmet 
støtter arbeid for å bedre kjønnsbalansen i norsk 
forskning. Basert på erfaringer fra programmet 
er følgende anbefalinger gitt:

LIKESTILLINGSKUNNSKAP
Ta stilling til om dette er en  

kompetanse organisasjonen  
må hente inn eller utvikle selv. 

KARRIEREPLANLEGGING
Tilrettelegg systematisk  

for karriere utvikling, la det  
bli en obligatorisk del av  
medarbeidersamtalen. 

MÅLTALL
Kartlegg situasjonen og sett klare 

mål for hva som skal oppnås.

FLEKSIBILITET
Gi rom for flere måter å være  
forsker på, ikke bare ett ideal  

som alle streber mot.

LEDERENGASJEMENT
Ta ansvar! Lederengasjement,  

vilje og tydelige ambisjoner  
er avgjørende for å lykkes.

ÅPENHET
Vær åpen om utlysninger,  

karriereveier og krav; hva skal  
til og hva bedømmes hvordan.

AKTIV MILJØBYGGING
Gjør en aktiv innsats for å bygge  

et inkluderende arbeidsmiljø  
som tar høyde for ulike  
behov i ulike livsfaser. 

MENTORORDNINGER
Mentorordninger er en vel  

dokumentert metode for utvikling 
og overføring av kunnskap.

ANALYSE AV EGNE  
UTFORDRINGER 

Undersøk de faktiske/reelle  
årsakene til manglende  

kjønnsbalanse.

PUBLISERINGSSTØTTE
Opprett ordninger for  

publiserings støtte, enten  
i form av skrive verksted, eller 

 ekstra tid og fokus på skriving. 

OPPRYKKSKURS, PROFESSOR-  
OG FORHÅNDSVURDERING
Gjennomfør jevnlig opprykks-

kurs, med forvurdering av  
CV og kompetanse. 

LETE- OG FINNEKOMITÉER
Finn og oppfordre  

kompetente kvinner til  
å søke aktuelle stillinger. 

12 ANBEFALINGER & TILTAK  
FOR BEDRE KJØNNSBALANSE  

I AKADEMIA

Det er et paradoks at under ⅓ av professorer  
i Norge er kvinner. Basert på erfaringer  
fra BALANSE programmet lanserer  
Forskningsrådet derfor 12 anbefalinger  
og tiltak for bedre kjønnsbalanse.
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https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/kjonnsbalanse-og-kjonnsperspektiver/
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STØTTE TIL LOKALT ARBEID

STATISTIKK – KUNNSKAP OM 
SITUASJONEN VED EGET INSTITUTT
I appendiks finner dere en «basispakke» med 
aktu elle tall og trender for hvert institutt. Denne 
er ment å være et utgangspunkt for deres eget 
arbeid med å analysere situasjonen hos dere. Ta 
gjerne kontakt med GenderAct om dere trenger 
assistanse til kartleggingsarbeidet.

GJENNOMFØRING AV 
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
Mal for gjennomføring av lokal undersøkelse 
blant de ansatte vil bli utarbeidet og gjort til-
gjengelig på nettsidene for lokalt balanse arbeid. 
Denne kan suppleres med andre spørsmål dere 
ønsker å stille. Det kan for eksempel være:

 • Ønskede målsetninger for 
balansearbeid ved egen enhet

 • Erfaringer med uønsket adferd

GENDERACTS RESSURSER
GenderAct har tilsatt to professor II med høy 
kompetanse innen arbeid med kjønnsbalanse 
og likestilling: Professor Siri Øyslebø Sørensen, 
NTNU og universitetslektor Eva Amundsdotter, 
Stockholms universitet. Begge har kontrakt 
fra 2021–2023. Disse to kan kontaktes dersom 
dere ønsker veiledning eller innlegg lokalt. De 
vil også bidra med relevante webinarer som vil 
kunne brukes lokalt. 

Kristin Sofie Farkas er tilsatt som prosjektkoor-
dinator i 100 % stilling i 2021–2022. Fakultets-
administrasjonen vil også være en tilgjengelig 
ressurs for instituttene.

SAMARBEID PÅ TVERS AV ENHETENE
Lokalt balansearbeid vil fra høsten 2021 star-
te opp ved alle institutter. De ulike institutt ene 
vil velge ulik tilnærming og tiltak, og i dette 
ligger en unik mulighet for å samarbeide på 
tvers av instituttgrensene. Det kan for eksem-
pel være samarbeid om seminarserier og felles 
debattmøter.

ERFARINGSDELING OG 
INFORMASJON VIA NETTSIDENE
Det er opprettet en egen nettside for 
GenderAct-prosjektet, med norsk og engelsk 
versjon.

Nettsiden beskriver prosjektet, og tiltakspak-
kene som er satt i verk. Den oppdateres også 
med nyhetssaker og lenker til andre pågående 
prosjekter.

Lokalt balansearbeid vil ha en egen underside 
hvor det er mulig for instituttene å dele erfarin-
ger med hverandre.

På nettsidene finner dere også nyttige lenker til 
andre relevante nettsteder:

 • FRONT- Et prosjekt for å fremme 
likestilling og kjønnsbalanse 
- Universitetet i Oslo

 • Balanse nedenfra –Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet

 • Forskningsrådet: Kjønnsbalanse i 
toppstillinger og forskningsledelse

 • Forskningsrådet: Kjønnsbalanse 
og kjønnsperspektiver

https://www.ntnu.no/ansatte/siri.sorensen
https://www.uib.no/en/genderact
https://www.uib.no/genderact
https://www.mn.uio.no/om/likestilling/front/
https://www.ntnu.edu/genderbalance
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/balanse/
https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/kjonnsbalanse-og-kjonnsperspektiver/
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 • Kifinfo: Kjønnsbalanse og 
mangfold i forskning

RESSURSGRUPPE INNEN 
LIKESTILLINGSARBEID VED 
UIB – LIM-NETTVERKET
Fra høsten 2021 har UiB som ambisjon å gjøre 
arbeidet med å fremme likestilling og hindre 
diskriminering mer operativt, og dette gjøres 
blant annet gjennom å etablere et LIM-nettverk. 
Altså et nettverk for likestillings-, inkluderings- 
og mangfoldsarbeid, som skal følge opp den 
sentrale handlingsplanen og de lokalt vedtatte 
tiltaksplanene for å fremme likestilling og hindre 
diskriminering. 

Fakultetet skal, i tillegg til lokal LIM-ansvarlig, ha 
en ressursgruppe bestående av 2 vitenskape-
lig ansatte (inkludert dekan), 1 teknisk ansatt, 
1 administrativt ansatt og 1–2 studenter. LIM-
nettverket skal iverksette tiltak i fakultetsvise 
tiltaksplaner, og vil dermed også kunne bli en 
viktig ressursgruppe for instituttene i det lokale 
arbeidet.

UiBs organisering av arbeid med likestilling, 
inkludering og mangfold:

UIB TJENESTEUTVIKLING
UiBs Prosjekt Tjenesteutvikling har som mål 
å legge til rette for at UiB skal kunne arbeide 
fremtidsrettet for utvikling og innovasjon av de 
admini strative tjenestene, men prosjektet tilbyr 
nå også støtte til grunnmiljøene og til faglige 
prosjekter. Det tilbys blant annet oppstartshjelp 
for to verktøy som kan være svært nyttige når 
dere skal i gang med lokalt balansearbeid:

 • Start smart

 • Design Sprint

http://kifinfo.no/nb
https://www.uib.no/tjenesteutvikling
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/142756/hva-er-start-smart
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/127145/design-sprint-en-tydelig%C2%A0fasilitert%C2%A0og-velpr%C3%B8vd-metode


AVSLUTTENDE KOMMENTAR  
FRA DEKANEN

Arbeidet med bedret kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 
må og skal prioriteres høyt, i dekanatet, av fakultetsstyret og av 
ledere på alle nivå ved fakultetet. Forskningsgruppeledere og 
undervisningsledere har også viktige roller, og må inkluderes i 
arbeidet med å sikre alle like muligheter uavhengig av kjønn. Vi må 
i tillegg klare å engasjere bredt blant våre ansatte og studenter for å 
bevege oss i ønsket retning.

GenderAct gir fakultetet muligheten 
til å arbeide med en analytisk, kunn-
skapsbasert og systematisk tilnær-
ming, noe som vil være viktig dersom 
vi skal lykkes i å få satt utfordringene på 
dagsorden og sammen finne løsninger 
som kan gi oss de ønskede resultater. 
Kulturbyggingsarbeidet er et viktig 
felles løft som vil bidra til at vi kan opp-
nå varige og nødvendige endringer i 
forhold til nåsituasjonen ved institut-
tene og fakultetet.

Mye av ansvaret vil naturlig ligge 
hos instituttene – dere eier rekrut-
teringsprosessene, skal drive karriere-
utviklingsarbeidet og har ansvaret for 
Lokalt balansearbeid. Arbeidet vil kreve 
leder- og administrativ støtte, både lok-
alt, fra fakultetsnivået og fra UiB sent-
ralt. Oppfølging av lover og retnings-
linjer, gode rutiner og åpne prosesser 
er ansvar vi må ta kollektivt. 

UiBs nye handlingsplan for likestilling 
og mangfold vil være med å sette 
retning og gi kraft til organisasjonens 
arbeid i årene som kommer, og 
må samvirke godt med fakultetets 
ambisjoner og instituttenes behov.  

Jeg ønsker dere lykke til i arbeidet, og 
gleder meg til å arbeide sammen med 
dere for å nå målene vi setter oss!

Gunn Mangerud 
Dekan
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