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Velkommen



Andelen kvinner blant norske studenter er hele 60 %, mens andel en 
kvinner i akademiske toppstillinger utvikler seg overraskende 
sakte. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiO har 
vi en akkumulert kjønnsskjevhet fra studentnivå (40 %) til 
professor nivå (19 %). Dette er kjent som «the leaky pipeline», der 
man systematisk rekrutterer færre kvinner enn det rekrutterings-
grunnlaget tilsier. Denne utfordringen deler vi med andre europe-
iske universitetsmiljøer. Hypoteser som at denne akkumulerte 
kjønnsskjev heten bare skyldes fagtradisjoner og etterslep, eller at 
det eksisterer et objektivt bedømmelses og ansettelsessystem som 
vil føre til endringer av seg selv, har liten vitenskapelig støtte.

Fagområdene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
er helt sentrale for den rivende teknologiske utviklingen. Bygging 
av et bærekraftig samfunn forutsetter et mangfold av forsknings-
perspektiver, med utdanning av kandidater fra bredden av befolk-
ningen. Vedvarende kjønnsskjevhet i akademia er å betrakte som 
et akademisk problem. Dette krever særskilt oppfølging fra ledere 
og ansatte i sektoren.

Kunnskapsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) har 
hatt som mål å skape en langsiktig kulturendring for økt likestilling 
og kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakul-
tet. Med finansiering fra Forskningsrådets BALANSE-program har 
vi i samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning søkt ny 
kunnskap, læring og innovative tiltak gjennom forskning.

Jeg ønsker deg velkommen til vår avslutningskonferanse med 
presentasjoner fra ledende norske og nordiske forskere og foredrags-
holdere innen feltet!

Avslutningskonferanse: FRONT
Female Researchers On Track

Solveig Kristensen, prodekan 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Med beste hilsen 

ved Det matematisk-  
naturviten skapelige fakultetet i  
samarbeid med Senter for tverrfaglig 
kjønnsforskning, Universitetet i Oslo



Program
–
Kaffe med rundstykker og registrering

              
VELKOMMEN

 Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk- 
 naturvitenskapelige fakultet, UiO
              
Kjønnsbalanse i akademia som et overordnet politisk mål 

 Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud 
              
Forskningspolitiske tendenser: Utfordringer for likestilling i akademia 

 Åse Gornitzka, viserektor ved UiO
              
Hvordan står det til med kjønnsbalanse og likestilling  
i akademia i Norge og Europa?

 Mari Teigen, senterleder ved Institutt for samfunnsforskning
              
Pause 

Hvordan få flere kvinner inn i forskningens verden?

 Marianne Jensen, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd
              
Bias som hemmer for likestilling i høyere utdanning og forskning 

 Curt Rice, rektor ved OsloMet og leder for Komité for kjønnsbalanse  
 og mangfold i forskning

              
PANELDEBATT

 Debattleder: Aud Tønnesen, dekan ved Teologisk fakultet, UiO

Lunsj

              
ERFARINGER FRA FRONT:

Kjønnsbalanse og likestilling ved  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 Solveig Kristensen, prodekan ved  
 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

09:30–10.00

10:00–10.10

10:10–10.30

10:30–10:50

10:50–11:10

11:10–11:25

11:25–11:45

11:45–12:05

12:05–12:30

12:30–13:30

13:30–13:40



13:40–13:55

13:55–14:15

14:15–14:35

14:35–14:50    

14:50–15:10

15:10–15:30

15:30–15:50

15:50–16:00

Ledelsesutvikling for kulturendring i et likestillingsperspektiv              

 Lotta Snickare, prosjektkoordinator FRONT, ved Det matematisk- 
 naturvitenskapelige fakultet, UiO 

 Eva Amundsdotter, Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk  
 og didaktikk, Stockholms universitet.

Utvikling av forskningsledere ved Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet

 Lotta Snickare, prosjektkoordinator FRONT, ved Det matematisk- 
 naturvitenskapelige fakultet, UiO

Hvilken rolle spiller mannlige hegemonier og maskulinitet  
for kjønnsbalanse og likestilling i UH-sektoren?

 Øystein Gullvåg Holter, professor ved Senter for tverrfaglig  
 kjønnsforskning, UiO

Pause

Forandringsarbeidet for økt kjønnsbalanse og likestilling

 Anna Wahl, viserektor ved Kungliga Tekniska Høgskolan

Faghierarkier og akademisk meritokrati  
– betydning for kjønnsbalanse og likestilling

 Knut Liestøl, programstyreleder i BALANSE og professor ved Institutt  
 for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

FNs 5. bærekraftmål «Gender Equality» i et høyere utdannings-  
og forskningsperspektiv

 Dag Hessen, professor ved Institutt for biovitenskap,  
 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

 Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Vi ønsker alle velkommen til mingling og tapas!



  

Hanne Bjurstrøm er utdannet cand.jur. ved UiO, og har en mastergrad 
internasjonal jus ved London School of Economics and Political Science. 
Bjurstrøm har arbeidet i Europarådet, hos Regjeringsadvokaten og i 
Justisdepartementet, og har tidligere også vært konsernadvokat i Aker 
RGI og nestleder i Arbeidsretten. I perioden 2007-2009 var hun Norges 
delegasjonsleder til FNs internasjonale klimaforhandlinger. I 2009 ble 
Bjurstrøm utnevnt som statsråd. Hun bisto først daværende Miljøvern-
minister i de internasjonale klimaforhandlinger før hun tiltrådte som 
arbeidsminister i desember samme år. Fra 2013 har hun vært partner  
i advokatfirmaet Arntzen de Besche AS. Bjurstrøm ble utnevnt til like-
stillings-  og diskrimineringsombud i oktober 2015.

Åse Gornitzka er professor ved Institutt for statsvitenskap. Hun ble ansatt 
ved UiO i 2004 som forsker ved Arena – Senter for Europaforskning. 
Gornitzka har doktorgrad fra Universitetet i Twente, hvor hun også har 
jobbet som forsker. Hun har videre hatt gjesteforskningsopphold ved 
Michigan State University, Stanford og WZB Berlin. Gornitzkas spesialfelt 
er offentlig politikk og administrasjon på EU- og nasjonalt nivå. Hun har 
lang erfaring med forskning på universitets- og forskningspolitikk, offent-
lig styring og organisering av universiteter og høyskoler, og forholdet 
mellom ekspertise, forvaltning og politikk. Gornitzka har hatt flere verv 
i styrer, råd og komiteer ved UiO og i Norges forskningsråd. Som vise-
rektor har hun spesielt ansvar for forskning og internasjonalisering. 

Mari Teigen er leder for CORE-Senter for likestillingsforskning og NORDI-
CORE – Nordic Center for Gender Equality in Research and Innovation, ved 
Institutt for samfunnsforskning. Hun er utdannet sosiolog og dr.polit ved 
UiO. Teigens forskning retter seg bl.a. mot likestillingspolitikk, sosiale eliter, 
kjønnskvotering i bedriftsstyrer, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i 
forskning og innovasjon. Teigen var medlem av likestillingsutvalget som 
avga utredningene NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 2012:15 
Politikk for likestilling. Hun er i dag medlem av Det Nasjonale Publiserings-
utvalget UHR, styremedlem ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, og 
sitter i programstyret for BALANSE-programmet, Norges Forskningsråd. 
Teigen sitter i flere redaksjonsråd, og i 2019 overtar hun som redaktør for 
Tidskrift for kjønnsforskning sammen med Beret Bråten. 

Marianne Jensen er cand. polit i Medier og kommunikasjon fra UiO og har 
en mastergrad i ledelse fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Hun har 15 
års erfaring som forsker og forskningsleder i Telenor, og har arbeidet med 
anvendelse av IKT innen områdene utdanning og arbeidsliv, globalisering 
og fattigdom og kjønn og IKT. Siden 2010 har hun vært ansatt i Norges 
forskningsråd i område for Samfunn og helse som har ansvar for forskning 
og innovasjon for å møte samfunnsutfordringer innenfor helse, velferd, 
utdanning og samfunnsorganisering. Jensen leder avdeling for Velferd og 
utdanning som har ansvar for BALANSE programmet og policy for kjønns-
balanse og kjønnsperspektiver i forskning. Hun er også medlem av  
Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF) 2018-2021.

Foredragsholdere 
–

Hanne Bjurstrøm 
Likestillings- og dis krimineringsombud

Åse Gornitzka 
Viserektor, UiO

Mari Teigen 
Senterleder, Institutt for samfunnsforsking 

Marianne Jensen 
Avdelingsdirektør, Norges forskningsråd



Curt Rice har doktorgrad innen generell lingvistikk fra University of 
Texas Austin. Han ble an satt som professor ved Institutt for språk-
vitenskap ved Universitetet i Tromsø i 1993. I 2003-2008 ledet han Senter 
for fremragende forskning i teoretisk lingvistikk ved UiT som var det 
første senter for fremragende forskning ved denne institusjonen.  
Senteret er evaluert som Europas ledende forskningsmiljø innen teore-
tisk lingvistikk. I 2008 ble Rice valgt til prorektor for forskning og utvik-
ling ved UiT, og i 2015 ble han ansatt som rektor ved den daværende 
Høgskolen i Oslo og Akershus. I 2018 skiftet institusjonen status til 
universitet og endret navn til OsloMet-storbyuniversitetet. I 2014 ble 
Rice opp nevnt av Kunnskapsdepartementet som leder av Komité for 
kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF).

Aud Valborg Tønnessen er Dekan ved det Teologiske fakultetet ved UiO 
og professor med spesialisering innen moderne norsk kirkehistorie 
med vekt på forholdet mellom kirke og stat, velferdsstatsutvikling og 
religion. De senere år har hun fordypet seg spesielt i tema knyttet til 
kjønn og religion. Tønnesen har vært studiedekan, og leder nå UiOs 
arbeidsgruppe for merittering av undervisning. Hun har hatt flere 
internasjonale styre verv innen teologi og forskning, og er blant annet 
styremedlem i EARS: European Academy of Religion and Society. Aud 
Tøn nessen er også medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og leder 
gruppen for religion. Tønnessen er medlem av koordineringsgruppen 
for likestilling ved UiO. 

Solveig Kristensen er professor i farmasi. Hun er utdannet cand. pharm 
og dr. scient. ved UiO. Kristensen innehar en rekke verv i styrer, råd og 
komiteer, både ved UiO og nasjonalt. Hun er nestleder i Senterstyret ved 
Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning, medlem i Utdannings komiteen og 
i Læringsmiljøutvalget, og sitter i Styr ingsgruppen for lektorprogrammet 
ved UiO. Hun er videre medlem i styringsgruppen for Senter for læring 
og utdanning ved UiO, nestleder i fagstrategisk enhet ved UHR-MNT og 
varemedlem i Fakultetsstyrene ved UiB og NTNU. Kristensen leder satsin-
gen InterAct 2014-2020, og medlem i arbeidsgruppen for IT-masterplan 
ved UiO 2018. Kristensen leder også likestillingsarbeidet ved MN-fakultetet, 
sitter i Koordiner ingsgruppen for likestilling ved UiO og er pro  sjekt leder 
for fakultetets prosjekt FRONT- Female Researchers On Track.

Lotta Snickare er utdannet bedriftsøkonom og har en ph.d i Business 
Administration fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. 
Hun har jobbet som forsker både ved Senter for Bank og Finans ved 
KTH og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO. Sentrale tema i 
hennes forskning er organisasjon og lederskap i et kjønnsperspektiv. 
Snickare har lang erfaring med organisasjons- og ledelsesutvikling fra 
offentlig sektor og privat næringsliv i Sverige, og er en etterspurt 
foredragsholder og kursutvikler innen organisasjon, ledelse og kjønns-
likestilling. Snickare er prosjektkoordinator for FRONT- Female re -
searchers on track ved Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Curt Rice 
Rektor, OsloMet – storbyuniversitetet

Aud Valborg Tønnessen 
Dekan, Teologisk fakultet, UiO

Solveig Kristensen 
Prodekan, Det mate matisk-natur viten skapelige fakultet, 
UiO

Lotta Snickare 
Prosjektkoordinator FRONT, Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet, UiO



Øystein Gullvåg Holter utdannet mag.art. i sosio logi, med sosialøkonomi 
og sosialantropologi i fagkretsen og ble dr. philos ved UiO i 1997. Gullvåg 
Holter har forskerbakgrunn fra Arbeidsforskningsinstituttet og har vært 
forskningsleder ved Nordisk institutt for kunnskap om kjønn. Holters 
forskning har i hovedsak vært fokusert på arbeidsliv og familie, kjønns- og 
likestillingsforskning, økonomisk teori og historisk sosiologi. Holter har en 
lang og mangesidig erfaring med samarbeid med likestillingspolitikere og 
administratorer, både i Norge og i resten av Norden. Han har skrevet 
utredninger og rapporter for beslutningstagere og myndigheter og har 
samarbeidet bl.a. med arbeidslivsorganisasjoner og næringslivet. Holter 
er medlem av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF).

Anna Wahl er professor i genus, organisasjon og ledelse ved Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Hun er utdannet siviløkonom ved Handels-
högskolan i Stockholm hvor hun også tok sin ph.d. Wahl er en anerkjent 
forsker og foreleser, både nasjonalt og internasjonalt, på tema omhandlende 
kjønn, ledelse, kjønnslikestilling og feministisk teori. Hun har vært gjeste-
professor ved universitetet i Karlstad og i Linköping, og gjesteforeleser ved 
Université de Lausanne, École Polytechnique Federale de Lausanne, Euro-
pean Molecular Biology Organization, Swiss Science Foundation, UiO og 
ved NTNU. Wahl har medvirket og ledet statlige utredninger om kjønns-
fordeling i ledelsesposisjoner i næringslivet, herunder (SOU 2003:16 og 
SOU 2014:80). Wahl har siden 2017 vært viserektor ved KTH med særskilt 
ansvar for spørsmål knyttet til verdigrunnlag og likestilling. 

Knut Liestøl er utdannet cand.real i kybernetikk ved UiO hvor han også 
gjennomførte sin doktorgrad. Liestøl har særlig forsket på biomedisinsk 
informatikk og anvendelse av statistiske metoder innen epidemiologi, 
klinisk medisin, basalmedisin. Liestøl har vært instituttleder ved Institutt 
for informatikk ved UiO i periodene 1991-1997 og 2013-2016, og prodekan 
for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2000-
2003. Han har vært medlem av Forskningsrådets hovedstyre 2003-2010 
og leder for Divisjonsstyret for vitenskap 2003-2006 og for Divisjons-
styret for store satsinger 2007-2010. I 2008 ble han medlem av Det 
Norske Videnskaps-Akademi. Liestøl er i dag programstyreleder i  
BALANSE-programmet. 

Foredragsholdere 
–

Eva Amundsdotter 
Universitetslektor, Institusjon for peda go gikk  
og didaktikk, Stockholms universitet

Anna Wahl 
Viserektor, Kungliga Tekniska Högskolan

Øystein Gullvåg Holter 
Professor, Senter for tverrfaglig  
kjønns forskning, UiO

Knut Liestøl 
Professor, Institutt for informatikk, UiO

Eva Amundsdotter er lektor i pedagogikk med innretning mot organisasjon 
og ledelse. Hun underviser ved det statlige Rektorprogrammet ved  
Stockholms universitet. Amundsdotter disputerte ved Luleå Tekniske  
Universitet med avhandlingen «Att framkalla och förändra ordningen – 
aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer». Sentralt 
i forskningen er endringsprosesser i organisasjoner koblet til konstruksjoner 
av kjønn (genus), makt og normer. Forskningsmetodisk kombinerer hun 
feministiske teorier med interaktive tilnærmingsmåter, og på bakgrunn av 
egen forskning har hun utviklet en prosessmodell for endringsarbeid i ulike 
grupper og nettverk. Amundsdotter har lang erfaring som konsulent  
i ledelses- og utviklingsprosjekter både i det private og offentlige. 



Dag Olav Hessen er professor ved Senter for økologisk og evolusjonær syn-
tese. Han er ut dannet cand.real. i zoologi og dr.philos. i biologi. Hessen er 
særlig kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon og for sitt 
engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. Hessen har 
publisert et stort antall vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og 
utgitt flere bøker, og er i dag en av våre mest anerkjente skribenter og for-
midlere. For dette arbeidet har han mottatt en rekke priser som Norges 
forskningsråds formidlingspris, UiOs formidlingspris, Riksmålsforbundets 
litteraturpris, Biomangfoldprisen, Arthur Holmeslands pris for sakprosa, 
Akademikerprisen, Fritt Ords honnør, Humanistprisen og Bonnevieprisen 
og i 2017 mottok han ASLO Martin Award for «high impact research article». 
Hessen har vært medlem av det Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1998.

Morten Dæhlen har bakgrunn som professor i informatikk med cand.
scient.-grad og dr.scient.- grad innen numerisk analyse. Dæhlen jobbet 
som forsker ved SINTEF frem til 1998 da han gikk over til stilling som 
professor ved Institutt for informatikk ved UiO. Han har vært institutt leder 
ved Institutt for informatikk ved UiO i to perioder. og har vært med på 
oppbyggingen av Simula Research Laboratory. Dæhlen er spesielt 
engasjert i forskning og utdanning innen naturvitenskap, teknologi og 
matematikk og realfagenes betydning for samfunnsutviklingen. Dæhlen 
er styreleder Swedish eScience Research Centre (SeRC), og sitter i  
styrene for OsloTech AS og Uninett Sigma2 AS.

Dag Olav Hessen 
Professor, Institutt for biovitenskap, UiO

Morten Dæhlen 
Dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige  
fakultet, UiO
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I juni 2015 startet Det matematisk-natur-
vitenskapelige fakultet ved Universitetet i 
Oslo forsknings- og tiltaksprosjektet Female 
Researchers on Track (FRONT). Det tre år 
lange prosjektet ble finansiert av Norges 
forsk ningsråd som en del av BALANSE- 
programmet, et initiativ som søker å fremme 
kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og 
forskningsledelse gjennom ny kunnskap, 
læring og innovative tiltak. Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet har rundt 1300 
forskere. Menn dominerer blant de viten-
skapelige ansatte, og det er få kvinnelige 
professorer. Dersom en ser nærmere på 
forsker gruppene på instituttnivå finner en 
også her en svært skjev kjønnsfordeling. 

Utgangspunktet til FRONT er at selekter ing-
 en til høyere stillinger i akademia skjer over 
tid, og på ulike steder i karriereløpet. Til 
tross for tilnærmet kjønnsbalanse på bache-
lor og masternivå, er under 20 prosent av 
pro fessorene kvinner. Prosjektanalysen 
av dekket disse tre hovedproblemene: a) fra-
fall av kvinner opp mot de høyeste viten-
skap elige stillingsnivåene, b)skjev  selek tering 
oppover i karriereveien, sær lig mot toppen, 
og c) kjønnssegregering og kjønnete fag-
hierarkier mellom og innenfor fagene. Pro-
sjekt et har på grunnlag av aksjons forsk  ning 
gjennomført tre typer brede til tak org ani sert  
i tiltakspakker: 1) Kultur endring gjennom  
led elses utvikling, 2) støttetiltak rettet mot 

utvalgte kvinnelige forskere og 3) bygging  
av ny kunnskap gjennom forskning.

Målet med tiltakspakke 1 var å øke bevisst-
heten om behovet for kulturendring og 
kunnskap om kjønnslikestilling ved hjelp av 
ledelsesopplæring. Det ble gjennomført 
workshops for toppledelsen (14 deltakere, 
2+1+2 dager), et program for kvinnelige 
toppforskningsledere (18 deltakere, en-dags 
seminarer annenhver måned i løpet av to år), 
halv-dags seminarer for Ph.d-veiledere (300 
deltakere, obligatorisk) og kjønnslikestilling 
ble integrert som et kjerneperspektiv i et 
lederopplæringsprogram for alle ledere 
(100). Framrykkstiltakene for kvinnelige 
forskere i tiltakspakke 2 besto av et karriere-
program for kvinnelige postdoktorer, forsk-
ere og førsteamanuenser (40 deltakere, 10 
dager) og mulighet til å søke midler til mål-
rettet og fleksibel skrivefri for utvalgte kvin-
nelige førsteamanuenser. Forskningen i 
tiltakspakke 3 fulgte tiltakene for å se hva 
som fungerte, og utforsket organisasjonen 
for å finne ut hvor kjønnsulikheten fant sted.   

Som en del av kunnskapsbyggingen ble det 
gjennomført en spørreundersøkelse sendt ut 
til 2000 ansatte ved MN-fakultetet. Det ble 
også gjennomført 80 kvalitative intervjuer 
med kvinner og menn fordelt på ulike insti-
tutter og stillingsnivåer. Resultatene er 
under bearbeidelse for publisering.

Sammendrag

Finansiering: Norsk Forskningsråd med midler 
fra programmet Kjønnsbalanse i faglige 
toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)  
Samarbeid: Senter for tverrfaglig kjønnsforsk-
ning og Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet ved Universitetet i Oslo  
Bidragsytere: Lotta Snickare (forsker),  
Øystein Gullvåg Holter (professor), Knut Liestøl  
(professor), Greta Gober (forsker), Lena  
Tallaksen (professor), Anne Mork (koordinator),  
Hege Løvbak (koordinator), Mona Bratlie  
(ass. fakultetsdir), Solveig Kristensen (prodekan)

«Til tross for tilnærmet  
kjønnsbalanse på bachelor  
og masternivå, er under  
20 pro sent av professor ene 
kvinner»
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Universitetets  
samfunnsoppdrag:

• Forskning
• Utdanning 
• Formidling
• Innovasjon

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
er Universitetet i Oslos enhet for studier i  
mate matikk, teknologi og naturvitenskapelige fag. 

Fakultetet ble grunnlagt i 1811, som  
underenhetavFilosofiskfakultet.I2018er 
detrundt6000studentervedfakultetet.

Morten Dæhlen er fakultetets dekan, Solveig 
Kristensen er prodekan, og Kristin Vinje  
og Finn-Eirik Johansen er visedekaner. 


