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Likestilling i forskning innebærer at kvinner 

og menn får like muligheter til å kvalifisere 

seg til forskere, og til å gjennomføre en aka-

demisk karriere. I tilegg til like rettigheter 

for kvinner og menn, er det av stor betyd-

ning for forskningen at man bringer inn de 

ulike perspektiver som deltakelse fra begge 

kjønn kan gi. Økt rekruttering av kvinner 

til forskning og høyere utdanning vil gi 

økte kunnskapsressurser, bidra til kvalitet 

i kunnskapsproduksjonen og gjøre sektoren 

mer robust og konkurransedyktig.

Likestilling er et ledelsesansvar på den en-

kelte institusjon. Erfaring fra likestillings-

arbeid viser at tiltakene har størst effekt når 

likestilling som tema har forankring i ledel-

sen. Således er arbeidsgiver en viktig aktør 

i arbeidet med å få til en jevnere kjønnsfor-

deling i akademia. Forskerforbundet lokalt 

må være pådriver for påvirke arbeidsgiver 

til å iverksette de foreslåtte tiltak.

Forskerforbundets overordnede mål  
for likestilling i akademia 

Forskerforbundet arbeider for likestilling mellom kjønnene i forsknings

virksomheter. Jo høyere opp i akademia, jo færre kvinnelige ansatte er 

det. I universitets og høyskolesektoren utgjør kvinner 39 % av de faste 

vitenskapelige ansatte. Kvinner utgjør 17 % av professorene i universitets 

og høyskolesektoren. Kvinners kompetanse representerer en uutnyttet 

ressurs, skjevrekruttering innebærer tap av talenter. 

Forskerforbundets mål

•  Øke kvinnerekrutteringen til forskning

•  Øke kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger og i faglige lederstillinger
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Sikre at tilsettingsprosedyrene ivaretar 

kjønnsperspektivet, og ikke bidrar til å 

opprettholde en ujevn kjønnsbalanse. 

Tiltak

•  Utfordre institusjonene til å gjennomgå tilsettings
prosedyrene i alle ledd, for å avdekke skjulte 
kjønnsskjevheter, og motvirke favorisering av menn 
ved tilsetting.

•  Utlysningsprofil – oppfordre kvinner til å søke,  
ha både mannlige og kvinnelige kontaktpersoner  
i utlysningen.

•  Aktiv bruk av hovedavtalen § 21 i statlig sektor.

•  Støtte kallelse av kvinner som likestillings  politisk 
virkemiddel.

Etablere ordninger som får flere  

kvinner til å ta doktorgrad.

Tiltak

•  Kvinner gis ressursmessig favorisering i form av 
tilskudd til videre kvalifisering.

•  Mentorordninger.

•  Egne stipend for kvinnelige stipendiater i manns
dominerte fag.

Tiltak som forankres lokalt 

3

Tilsettingsprosedyrene blir fremhevet som en årsak til ujevn kjønns

balanse i akademia. Mye tyder på at det i tilsettingsprosessen er hindre 

som gjør det vanskeligere for kvinner enn menn å gjøre karriere.  

I tilsettingsprosessen er rekruttering, utforming av utlysningstekst og valg 

av kriterier sentrale spørsmål. 
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Styrke kvinners muligheter til å oppnå 

kompetanse på professornivå

Tiltak

•  Sikre at kvinner tildeles arbeidsoppgaver som gir 
kompetanseutvikling og som teller ved stillings
opprykk.

•  Sikre at kvinner får nok tid til egen forskning ved 
utarbeidelse av arbeidsplaner.

•  Stipendordninger for at kvinner kan kvalifisere seg 
for toppstillinger.

•  Kvinner velges til å representere fag utad for å 
synliggjøre kompetanse. 

Arbeide for arbeidsvilkår som tilrette

legger mulighetene for både kvinner og 

menn til å kombinere omsorgsoppgaver 

og en vitenskapelig karriere

Tiltak

•  Tilbud om barnehageplass til stipendiater.

•  Tilrettelegge for fleksibel arbeidstid.

•  Generell forbedring av veiledning og oppfølging med 
hensyn til å kombinere omsorg og videre karriere.

Sikre rekruttering av kvinner  

til faglige lederstillinger

Tiltak

•  Mentorordninger.

•  Likestillingspolitisk fokus i generelle 
lederutviklingsprogrammer. 

Sikre at likestilling som tema settes  

på dagsorden 

Tiltak

•  Påvirke at planer og mål for likestillingsarbeidet 
forankres i toppledelsen sentralt og fra ledelsen på 
fakultet/avdeling. 

•  Sikre at det settes av midler på budsjettet til å 
følge opp prioriteringene som gjøres i arbeidet med 
likestilling. 

•  «Kjønnstesting» av budsjetter.
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Ansvar som påhviler  
Forskerforbundet sentralt

5

Tiltak som forankres sentralt i Forskerforbundet 

•  Lære opp, samt bistå det lokale tillitsvalgtapparatet.

•  Organisere kurs, samarbeidsprosjekter og seminarer med likestilling som tema, 

gjerne med kvinnelige innledere. 

•  Påvirke myndighetene til å sette måltall for institusjonene når det gjelder kvinner  

i faste vitenskapelige stillinger og andre faglige lederstillinger. 

•  Påvirke myndighetene til å innføre bruk av økonomiske insentiver ved tilsetting  

av kvinner i ovennevnte stillinger.

•  Støtte forslag om øremerking av faste stillinger (positiv særbehandling).

•  Iverksette en undersøkelse om de konsekvenser kravet om kvinnerepresentasjon  

i styrer, råd og komiteer får for arbeidsbelastningen. 

Forskerforbundet sentralt har ansvar for at handlingsplanen 

kommuniseres til tillitsvalgte og medlemmer. Videre er det et sentralt 

ansvar å ha kontinuerlig oppmerksomhet på likestilling og spille inn 

aktuelle tiltak og problemstillinger til offentlige myndigheter. 
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Aktuelt lov og avtaleverk

Likestillingsloven – Forbud mot forskjellsbehandling

§ 3 Generalklausul 
i Likestillingsloven

Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av 
kvinner og menn er ikke tillatt.  

Med direkte forskjellsbehandling menes  
handlinger som:

• stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av  
forskjellig kjønn, 

• setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers 
ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller 

setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn 
vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse 

av permisjonsrettigheter som er forbeholdt  
det ene kjønn. 

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver 
tilsynelatende kjønnsnøytral handling som 
faktisk virker slik at det ene kjønn stilles 

dårligere enn det annet.

§ 1a Plikt til 
å arbeide for likestilling

Denne paragrafen pålegger 
virksomheter som er pålagt å utarbeide 

en årsberetning, å redegjøre for den 
faktiske tilstanden når det gjelder 

likestilling i virksomheten. Redegjørelsen 
kan være et nøkkeldokument for 

alle som vil følge med i hva 
forskningsvirksomhetene gjør på 

likestillingsområdet.

I særlige tilfeller er 
indirekte forskjells

behandling likevel tillatt 
dersom handlingen har et 
saklig formål uavhengig av 

kjønn, og det middel som er 
valgt er egnet, nødvendig 
og ikke uforholdsmessig 
inngripende i forhold til 

formålet. 

§ 3a Særbehandling  
av det ene kjønn

Ulik behandling som i samsvar med lovens 
formål fremmer likestilling mellom kjønnene, 
er ikke i strid med § 3. Det samme gjelder 

særlige rettigheter og regler om tiltak som skal 
beskytte kvinner i forbindelse med graviditet, fødsel 

og amming.
I praksis er det moderat særbehandling av 

kvinner som er tillatt ved tilsetting i akademia. 
Denne bestemmelsen regulerer også positiv 

særbehandling av kvinner og menn ved 
opptak til utdanning, f. eks. tilleggspoeng 

til søkere av underrepresenterte 
kjønn, egne kvoter osv. 
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Lov om universiteter og høyskoler – om tilsetting og tilsettingskomiteer

Hovedavtalen i Staten – om kvotering, tilsetting og arbeidsgivers ansvar

§ 21 i  
Hovedavtalen sier blant 

annet følgende om likestilling  
i arbeidslivet

Arbeidsgiver har ansvar for initiering og gjennomføring 
av likestillingstiltak i virksomheten. Tilpasningsavtalen skal 

inneholde bestemmelser om likestilling. Som et minimum skal 
disse inneholde:

• kompetanseutviklingstiltak, for eksempel tiltak for at kvinner 
skal tildeles kvalifiserende arbeidsoppgaver på lik linje med menn, 

spesielt med sikte på ledelsesoppgaver 
• tiltak for å sikre kjønnsnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse og 

en likestillingsfremmende praktisering av disse
• kjønnskvotering innenfor følgende ramme:  

Hvis det til ledige stillinger i staten melder seg flere søkere 
som har tilnærmet like kvalifikasjoner for stillingen, 
skal søkere fra det kjønn som har mindre enn 40 % 

av de tilsatte i den aktuelle stillingsgruppe ha 
fortrinnsrett til stillingen. Det bør normalt 

ikke avtales kjønnskvoteringsregler 
til fordel for menn. 

For universiteter 
og høyskoler er det 

lovfestet i § 6-3 (3) at: 
«Når det foretas sakkyndig 

bedømmelse, skal begge kjønn 
være representert blant de 

sakkyndige» i tilsettingsorganet. 
Det skal også legges vekt 
på likestillingshensyn ved 

tilsetting.

Utlysning 
av og tilsetting i 

under visnings og 
forskerstillinger  

er regulert i § 63:

«Hvis det ene kjønn er klart 
underrepresentert innen den 
aktuelle stillingskategori på 
vedkommende fagområde, 
skal de som er av dette 

kjønn inviteres til å 
søke.» 
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Forskerforbundet er landets største og ledende fag  

og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere 

utdanning og kulturminnevern. 

Forskerforbundet har over 16 000 medlemmer og er  

tilsluttet Unio – hovedorganisasjonen for universitets  

og høyskoleutdannede.

Forskerforbundet ivaretar medlemmenes interesser  

i forsknings og utdanningspolitiske spørsmål.

Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre 

arbeidsvilkår for medlemmene.

Forskerforbundet

Postboks 1025 Sentrum

0104 Oslo

Telefon 21 02 34 00

Faks 21 02 34 011

post@forskerforbundet.no

www.forskerforbundet.no
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