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Introduksjon 
WP1 «Kjønnsnøytrale ansettelsesprosesser» er en av seks arbeidspakker i FRONT-prosjektet. FRONT 

er et samarbeidsprosjekt mellom Det teologisk fakultet (TF), Naturhistorisk museum (NHM) og Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) ved Universitetet i Oslo med formål å øke kvinne-

andelen i vitenskapelige toppstillinger gjennom ny kunnskap, læring, kulturendring og innovative 

tiltak.  

Det overordnede formål med WP1 var å gjennomgå ansettelsesprosessene ved MN, TF og NHM, fra 

formulering av behov, fastsetting av fagområde, beslutning om utlysning, utlysningstekst, bruk av 

letekomite, sakkyndig komite, intervjukomite og tilsetting. Vi ønsket også å undersøke grunnlaget for 

opprykksprosessene fra førsteamanuensis til professor. Intervjuer med ti ledere fra FRONT-

deltagerne var et viktig ledd i kunnskapsinnhentingen. 

Med basis i kunnskapsinnhentingen presenteres nedenfor anbefalinger om endringer i prosedyrer for 

ansettelse.1 Intensjonen er at økt kompetanse i komiteene og tilsettingsorganet rundt 

kjønnsaspekter i ansettelsesprosessen vil fremme kjønnsnøytralitet, og at bedre verktøy i 

ansettelses- og opprykksprosesser vil bidra til mer kvalifiserte avgjørelser. Mer generelt er håpet at 

gode prosesser vil bidra til at forskningsmiljøene blir mer mangfoldige, robuste og innovative.  

Forslagene er primært tenkt i relasjon til faste vitenskapelige stillinger. En del av anbefalingene kan 

imidlertid også være relevante for andre stillinger, spesielt vitenskapelige rekrutteringsstillinger. Alle 

forslag er samlet i Appendix 1. På enkelte punkter gis en kort fremstilling i dette dokumentet og 

henvisning til notater med utfyllende beskrivelser. Regelhenvisninger er til «Regler for ansettelse i 

professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO» (versjon 03.12.2019). 

Seniorrådgiver Marthe Amundsen (MN) ble oppnevnt som prosjektleder for WP1 med professor 
emeritus Knut Liestøl (MN), HR-sjef Hedda Ugletveit (NHM), Professor Christian Brochmann (NHM), 
1.amanuensis Birgitte Lerheim (TF) og seniorrådgiver Rigmor Smith-Gahrsen (TF) som øvrige 
medlemmer.2  

Bakgrunn for FRONT-prosjektet og WP1 
Ved prosjektstart pekte MN, TF og NHM seg ut i negativ retning ved Universitetet i Oslo (UiO) med 

henholdsvis 20%, 21% og 8% kvinner i de vitenskapelige toppstillingene (DBH, 2017). Enhetene hadde 

dermed en felles hovedutfordring med markant kjønnsskjevhet i de faste stillinger på toppnivå. 

Figurene nedenfor viser at det over en 10 års periode har gått fremover, men langsomt. Andelen i 

professorstillinger er fortsatt lav og så lav at selv med kompensasjon for endringer i rekrutterings-

grunnlaget er det klart at kvinner har hatt en mer utfordrende vei mot toppen enn menn.  

              
MN (venstre), TF (midt) og NHM (høyre) henholdsvis 2009-2011 (stiplet blå) og 2019-2021 (rød) 

                                                           
1 Det informeres om opprykksordningen på FRONT’s lederprogram. 
2 Lutz Bachmann (NHM) og Ina Marie Ausland (TF) tok over for Christian Brochmann og Rigmor Smith-Gahrsen 
høsten 2021. 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-forsteamanuensis.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-forsteamanuensis.html
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Data fra perioden før oppstart av annen periode av FRONT illustrerte også at beslutninger rundt 

ansettelsesprosesser kan ha stor betydning. I perioden 2013-2016 ble det ved MN-fakultetet ansatt 

14 kvinner og 19 menn i førsteamanuensisstilling (42% kvinner), men bare to kvinner og syv menn i 

professorater (22% kvinner). Ansettelse på førsteamanuensisnivå framsto følgelig som et viktig 

strategisk valg for å oppnå en akseptabel kvinneandel blant nytilsatte. 

Også data fra opprykksordningen til professor indikerte likestillingsutfordringer. Opprykk ble innvilget 

for 13 kvinner og 36 menn ved MN i perioden 2010-2016. Søkergrunnlaget for opprykk var rimelig 

godt reflektert i søknadene med 31% fra kvinnelige førsteamanuenser, men den høyere 

innvilgelsesprosenten for menn (72%) versus kvinner (59%) åpnet for spørsmål knyttet til 

evalueringsprosessen. 

Resultater fra kartleggingen og anbefalinger 
Prosjektgruppen ønsket å kartlegge regelverket for ansettelsesprosesser samt praksisen ved NHM, TF 

og MN. Vi gikk først systematisk gjennom lover og regelverk relevante for prosjektet, inklusive UiOs 

regler for vitenskapelige ansettelser. Reglene refereres nedenfor der dette er relevant. Vi 

gjennomførte videre 10 intervjuer med ledere ved MN, TF og NHM. For å dekke et bredt spekter 

innen organisasjonen intervjuet vi instituttledere, forskergruppeledere, en forskningssjef og en 

kontorsjef, samt hadde møter med HR-avdelingen ved MN. For detaljer om prosedyrer og spørsmål i 

intervjuene, se Intervjuguide.  

Ansettelsesprosessene ved universiteter inneholder tradisjonelt en rekke skritt illustrert i figuren 

under. I intervjurunden var det spørsmålene knyttet til hvert trinn, og gjennomgangen nedenfor 

følger også i hovedsak rekkefølgen i figuren. 

 

Vurdering av behov og beslutning om ny stilling 
Det foreligger ingen felles rutiner for arbeidet forut for utlysing, og intervju-runden avdekket 

betydelige forskjeller mellom enhetene. Det er varierende bruk av stillingsplaner, og få viste til 

langsiktige planer. Manglende planer begrunnes typisk med at antall faste vitenskapelige stillinger er 

lite og at forholdene derfor ofte vil endres før stillinger kan utlyses. Medvirkende er også at 

«konservatismeprinsippet» fortsatt delvis gjelder, dvs. at en ansatt ved fratredelse erstattes av en 

person innenfor samme fagfelt. Samtidig ser vi imidlertid en klar utvikling i retning av et mer 

strategisk forhold til stillingsutlysninger, men hvor langt en har kommet i utviklingen synes imidlertid 

å variere mellom enheter.  

Beslutning

ny stilling
Utlysning

Lete-
komite

Sakkyndig 
komite

Prøve-
forelesning

Intervju

Tilsetting

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-forsteamanuensis.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-forsteamanuensis.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mn.uio.no%2Fom%2Flikestilling%2Ffront%2Fkjonnsnoytrale-ansettelsesprosesser%2Fintervjuguide-wp1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Forskergruppene har ifølge de intervjuede stor innvirkning på beslutning om fagområde ved samtlige 

enheter. For noen av enhetene kan dette fungere som en «bottom-up process» og være viktig for at 

prosessen blir forankret i organisasjonen. Andre intervjuede nevner klarere at forskningsgruppenes 

involvering også representerer en kamp om ressurser, og det refereres videre at «konservatisme-

prinsippet» ofte benyttes i argumentasjonen; «Gruppen hvor avgangen var må ha fortrinn, ellers 

svekkes den undervisningsmessig». En debatt mellom forskningsgrupper om ressurser er et naturlig 

element i fagprioritering, men arbeidsgruppen vurderer det som viktig at debatten blir om langsiktig 

prioritering – ikke en «strid» umiddelbart før utlysning. Langsiktig prioritering er nødvendig for å 

kunne justere fagprofilen, og herunder for å gjennomføre endringer som vil øke diversiteten i 

medarbeiderstaben. 

I følge intervjuene ble kjønn aldri trukket inn i behovsanalysen når det ble argumentert for en ny 

stilling. Etter arbeidsgruppens mening er det viktig at en ikke foretar utlysninger som kan oppfattes 

som rettet mot spesifikke kvinnelige kandidater. Dette kan dels representere mangelfullt begrunnet 

særbehandling og også gi fare for «B-stempel» til stillingsinnehaveren. Siden akademia historisk sett 

har vært mannsdominert, og det er betydelige forskjeller mellom kvinners og menns preferanser hva 

gjelder valg av forskningsfelt, kan imidlertid fordelingen av stillinger over fagretninger ha et 

«kjønnsbias». Om, og i hvilken grad, et slikt bias er til stede vil utvilsomt variere mellom fag, og 

tilstedeværelsen av en «skjev» fordeling må vurderes gjennom nærmere analyser. Vilje til å 

gjennomføre slik analyse kan imidlertid være sentralt for å fremme det mangfold blant ansatte som 

universitetet ønsker. 

Det bør påpekes at for II-stillinger åpner reglementet for bruk av kallelse (gitt klare krav til 

kompetanse, se §3.2). Tilsettinger kan her ha et mer strategisk formål, og ønske om en mangfoldig 

stab kan følgelig inngå i motivasjonen for tilsetting i II-stilling uten forutgående utlysning. 

Prosjektgruppens anbefalinger: 

 Utviklingen i retning av et mer langsiktig strategisk forhold til stillingsutlysninger bør styrkes, 

også for å bedre muligheten til å tilgodese mål om en mangfoldig stab med god faglig og 

menneskelig diversitet. 

 I et tradisjonelt mannsdominert akademia kan det være elementer av kjønnsbias i 

fagprioriteringen. Denne muligheten bør vurderes i arbeidet med langsiktige strategier for 

stillingsutlysninger.  

 Prosjektgruppen anbefaler å unngå utlysninger som kan oppfattes som rettet mot spesifikke 

kvinner; unntaket er II-stillinger som mer generelt brukes ut fra spesifikke strategiske formål. 

Utlysningen 
Utlysningsteksten «er institusjonens bestilling for hvordan stillingen skal bekles», og det er «Stort 

rom for å bruke lengre tid. Jobb å gjøre her». Foranstående sitater, så vel som andre intervjuer, 

indikerte at en senere i ansettelsesprosessen i mange tilfeller har oppdaget at utlysningstekstene på 

ett eller flere punkter var mindre klar enn ønskelig.  

Blant forholdene som kan bidra til suboptimal utlysningstekst er begrenset bredde i deltagelsen i 

diskusjon rundt formuleringen av teksten. Utkastet utformes typisk av forskningsgruppen eller 

seksjonen som betraktes som mottager av stillingen, for deretter å modifiseres av instituttledelsen 

og/eller i den etterfølgende styre/utvalgsbehandling. De intervjuede angir at forskningsgrupper ofte 

tenderer mot smal utlysning, mens ledelsen typisk kan ønske en bredere utlysning. Utvikling går 

imidlertid generelt i retning av bredere formuleringer, en utvikling som må antas å være gunstig sett 

med likestillingsøyne og som bør støttes.  
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Et viktig moment for den senere bedømmelse er om teksten skiller tilstrekkelig klart mellom «krav» 

og «fordel at». Uklarhet her kan skape utfordringer for sakkyndig komite og føre til at komiteen – 

eksplisitt eller implisitt – foretar tolkninger som ligger i grenseland av det intenderte. Klart uttrykte 

krav kan også redusere antall «useriøse» søkere og gjøre det enklere å sortere bort uaktuelle søkere. 

Å bruke mer tid på å få fram en presis utlysningstekst kan derfor betale seg både i form av bedre 

kvalitet og forenklet senere behandling. Samtidig som teksten bør være presis, bør den ikke være for 

lang, og det bør vurderes om teksten kan forkortes i forhold til dagens typiske lengde. 

Intervjuene indikerer at det er mye bruk av tidligere utlysningstekster og ulike maler. De intervjuede 

anga at dette ofte fungerte rimelig godt, men hvis den valgte mal eller tekst ikke er presis i 

formuleringene, vil kopien også lett lide av samme svakhet. Dertil ligger det en fare for at kopiering 

kan bidra til uheldig konservatisme i valg av faglig profil. Utarbeiding og jevnlig oppdatering av maler 

som medvirker til «brede, men klare og korte» utlysningstekster kan derfor være et godt bidrag til 

formålstjenlige prosesser. 

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger §4.6 inneholder eksplisitt et krav 

om at utlysninger der kvinner er underrepresentert i den aktuelle stillingskategori skal inneholde en 

oppfordring til kvinner om å søke stillinger formulert som: «The University of Oslo has a goal of 

recruiting more women to permanent academic positions. Women are therefore encouraged to 

apply”. I praksis ser det imidlertid ut til at denne setningen ofte er erstattet med vagere 

formuleringer, men dette er ikke i tråd med reglene – og reglene skal åpenbart følges.  

Prosjektgruppens anbefalinger: 

 Bedre standardisering av tekst via maler. Malene bør fremme korte tekster og med tydelig 

skille mellom «Krav» og «Fordel at». 

 Unngå snever utlysning, siden bredere utlysning normalt er en fordel hvis en ønsker 

diversitet, inklusive flere kvinnelige søkere.  

 Utformingen bør ikke overlates til en enkelt forskningsgruppe; enten instituttledelsen eller 

representanter fra andre grupper bør aktivt bidra i prosessen, blant annet for å sikre 

hensiktsmessig bredde. 

 Unngå korte søknadsfrister da lengre frist er fordelaktig for å oppnå et mangfold av søkere. 

 Reglementets krav om å oppfordre kvinner til å søke følges. 

 En letekomite kan oppnevnes før utlysningsteksten ferdigstilles, og tilbakemelding fra 

leteprosessen skal brukes til modifikasjon av utlysningsteksten (se nedenfor). 

Letekomiteer 
Intervjurunden viste at så godt som alle enhetene benytte seg av letekomiteer, men disse har oftest 

en lav formaliseringsgrad, og få eller ingen hadde instrukser for hvordan arbeidet skal utføres. Ved 

samtlige enheter leter en generelt etter gode søkere, men spesielt etter velkvalifiserte kvinner. 

Letingen foregår typisk ved hjelp av henvendelser per mail og telefon, og ofte også ved personlig 

kommunikasjon på konferanser og faglige møter.  

Letearbeidet foregår stort sett etter at utlysningsteksten er utformet; dette gjør det enklere for 

letekomiteen i kommunikasjonen med potensielle søkere, men gir ikke mulighet for å bruke 

tilbakemelding fra leteprosessen til modifikasjon av utlysningsteksten. Når det gjelder opplevelsen av 

effekten av letekomiteer varierte dette mellom de ulike intervjuobjektene. En utfordring som ble 

nevnt i mange intervjuer var hvordan letekomiteens medlemmer kan inspirere til søking – uten at de 

samtidig lover samtalepartner for mye. 
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Med bakgrunn i intervjumaterialet har WP1 utarbeidet et kort notat med anbefalinger rundt bruken 

av letekomiteer. 

Prosjektgruppens anbefalinger: 

 Dersom det er usikkerhet rundt hvordan utlysningen bør utformes for å tiltrekke gode og 

relevante søkere, anbefales at komiteen begynner sitt arbeide før utlysningen er endelig 

utformet (for forslag til tekst til informanter/søkere, se Anbefalinger rundt letekomite). Uten 

et slikt avklaringsbehov bør utlysningsteksten foreligge slik at denne kan benyttes i 

kommunikasjon med potensielle søkere. 

 Det anbefales at komiteen oppnevnes formelt, med en leder. Komiteen bør være liten, f.eks. 

tre medlemmer, men i tillegg bør alle ansatte innen relevante fagområder oppfordres til å 

bruke sine nettverk, med spesiell vekt på å oppfordre gode kvinnelige kandidater til å søke. 

 Komiteleder skal avgi en kort rapport til enhetens ledelse, fortrinnsvis skriftlig. Intensjonen er 

å gi mulighet til å iverksette tiltak ved risiko for en mindre tilfredsstillende søkermasse.  

 Muntlig samtale anbefales, men dersom en ikke kjenner den potensielle søker, anbefales en 

kort innledende skriftlig henvendelse, etterfulgt av muntlig samtale (for forslag, se 

Anbefalinger rundt letekomite).  

 Hvis det vurderes at diversiteten i søknadsbunken er lav, bør det vurderes å lyse ut stillingen 

på nytt, eventuelt med endret utlysningstekst. 

Sakkyndig komite 
Intervjuene avslørte en betydelig bekymring for kvaliteten på bedømmelser – ikke at de generelt var 

svake, men at det for ofte er rapporter som ikke har tilstrekkelig kvalitet og som kan vanskeliggjøre 

en videre tilfredsstillende prosess. Det er også på dette ledd i prosessen at implisitt bias mest tydelig 

vil kunne påvirke ansettelsesprosessen. 

Et første problem er at reglementer og guidene til komiteene – på tross av forbedringer – er lange og 

kompliserte. Fordi veiledningene gjelder hele UiO, og fordi forskningstradisjonene varierer betydelig 

mellom fakulteter/enheter, er veiledningene på noen punkter – på tross av lengden - lite spesifikke. 

Mens veiledningen for utdanningsfaglige krav nå er detaljert, er det på forskningssiden nesten ingen 

veiledning ut over et krav om vitenskapelig basiskompetanse - for førsteamanuensis «norsk 

doktorgrad på aktuelt fagområde» - et krav de fleste kandidater som er aktuelle for en «short-list» vil 

klare med svært god margin. Selv om det er vanskelig å angi presise krav, bør en på fakultets/enhets-

nivå kunne utforme visse grunnprinsipper for bedømmingen av vitenskapelig kompetanse, blant 

annet med inspirasjon fra professoropprykks-veiledningene (med tilpasninger til førsteamanuensis-

nivået). Dette kan tilsi at utvikling av lokalt tilpassede guider for bedømmere kan være 

hensiktsmessig, fortrinnsvis utformet etter forutgående eller parallelt-løpende diskusjon ved 

relevante enheter.   

Store søkerantall kan gi ytterligere utfordringer for sakkyndig komite. Dagens reglement for faste 

vitenskapelige stillinger åpner for bruk av sorteringskomite, nærmere beskrevet i reglementets §5.3 

og §7. Reglementet legger opp til at bruk av sorteringskomite besluttes allerede ved utlysning (med 

korte søknader i første fase, fulle søknader bare fra de som går videre). Et mindre antall søknader til 

sakkyndig komite bør gi bedre vurdering av de mest aktuelle, og utvidet bruk av sorteringskomite bør 

etter arbeidsgruppens mening vurderes, spesielt hvis reglementet kan endres slik at bruk kan 

avgjøres etter at antall søkere er kjent. Ved mer utstrakt bruk bør det ses nærmere på hvordan en 

kan unngå bias i sorteringsfasen og hvordan prosedyren kan gjøres mest mulig transparent.  

Siden en mindre god rapport fra sakkyndig komite gjør det vanskelig å få en kvalitetsmessig 

tilfredsstillende samlet prosess, uttrykte flere av de intervjuede at det bør bli lettere å gjenstarte 

https://www.mn.uio.no/om/likestilling/front/kjonnsnoytrale-ansettelsesprosesser/anbefalinger-rundt-letekomiteer_front.pdf
https://www.mn.uio.no/om/likestilling/front/kjonnsnoytrale-ansettelsesprosesser/anbefalinger-rundt-letekomiteer_front.pdf
https://www.mn.uio.no/om/likestilling/front/kjonnsnoytrale-ansettelsesprosesser/anbefalinger-rundt-letekomiteer_front.pdf
https://www.mn.uio.no/om/likestilling/front/kjonnsnoytrale-ansettelsesprosesser/anbefalinger-rundt-letekomiteer_front.pdf
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prosessen (etter §12 skal dette i dag bare gjøres i helt spesielle tilfeller). Arbeidsgruppen støtter 

dette syn. 

I intervjuene ble muligheten til å be komiteen rangere i grupper i stedet for full rangering av 

enkeltsøkerne tatt opp. Dette er i dag på kanten av reglementet; her sier reglenes §9.f at «Vanligvis 

skal minst tre søkere rangeres i den rekkefølge de bør komme i betraktning». Rangering i grupper gir 

utvidet mulighet for strategiske vurderinger i de etterfølgende trinn i prosessen. Forutsatt høy 

oppmerksomhet rundt UiOs ønsker om mangfold i arbeidsstyrken mener arbeidsgruppen at dette er 

en mulighet enhetene bør ha, og at reglementet bør tilpasses slik at det klarere gir mulighet for (hel 

eller delvis) rangering i grupper. Det bør i så fall klargjøres hvordan slik grupperangering skal tolkes 

relativt til bestemmelsene om moderat kvotering. 

Dagens veiledning inneholder videre lite som er relevant for å sikre at likestillingsaspekter vektlegges, 

og manglende omtale av f.eks. praktisering av moderat kvotering må sies å være uheldig (dette er 

meldt inn til UiO sentralt, og kan bli endret). Det er utarbeidet en PowerPoint-basert «Veileder til 

leder og medlemmer av bedømmelseskomiteer» som er laget med tanke på likestilling og som derfor 

er klart bedre på dette punkt enn de generelle veiledninger. Dette dokuments status synes uklar, 

men kan være en god hjelp ved en utarbeidelse av nye guider.  

Utlysningsteksten brukes ifølge intervjuene i stor grad som en rettesnor i vurderingen, men som 

tidligere angitt ble det også sagt at utlysningsteksten med fordel kunne vært mer spesifikk. En 

kombinasjon av presise utlysninger som komiteen skal følge, samt en presisering av at komiteen i 

tvilstilfeller må klargjøre sin tolkning, vil være et viktig bidrag til et mer transparent system. 

Enhetene er bevisst utfordringene med bias, men det er generelt få systematiske tiltak for å motvirke 

skjevbedømming og stor usikkerhet om hvordan dette kan gjøres. Dessverre er det ingen enkle 

løsninger å peke på, siden internasjonal forskning viser at tiltak slik som implisitt bias-trening har 

begrenset effekt. Arbeidsgruppen mener likevel at det er viktig at komiteene får påpekt farene for 

skjevbedømming, og vi foreslår at dette gjøres via komiteens administrative leder. Det er derfor 

utarbeidet en kortfattet guide Oppstartsmøte med leder for sakkyndig komite. 

Begge kjønn i sakkyndig komite er intensjonsmessig et tiltak mot skjevbedømming, men det er uklart 

i hvor høy grad dette bidrar til nøytral vurdering. Gevinster og utfordringer ved kravet om begge 

kjønn i komiteer behandles i et eget avsnitt nedenfor.  

Prosjektgruppens anbefalinger: 

 Det utarbeides lokale veiledninger og/eller maler basert på de sentrale regler, men forenklet, 

forkortet og tilpasset lokale forhold. 

 Så fremt de sentrale regler tillater det, bør det åpnes for lokal screening av søkere uten at 

dette er besluttet ved utlysning. Prosedyrer for å unngå bias i denne prosessen etableres. 

 Den administrative leder for komiteen bør gis en klarere rolle, og prosedyrer for å motvirke 

bias gjennomgås på et oppstartsmøte. 

 Det bør etableres prosedyrer for restarting av bedømmelsesprosessen ved utilfredsstillende 

komiterapporter. 

 Det bør åpnes for at enhetene kan be komiteen om å rangere i grupper, innenfor de rammer 

som de til enhver tid gjeldende reglementer tillater. 

Intervjukomite; prøveundervisning og intervju 
Uklare og varierende prosesser mellom arbeidet til sakkyndig utvalg og det endelig vedtak er påpekt 

for nasjonalt nivå i NIFU-rapport 2019: 10, og intervjuene viser at dette utvilsomt også gjelder for de 

enhetene som deltar i FRONT-prosjektet – spesielt er det betydelig variasjon innen MN-fakultetet. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mn.uio.no%2Fom%2Flikestilling%2Ffront%2Fkjonnsnoytrale-ansettelsesprosesser%2Foppstartsmoete-leder-av-sakkyndig-komite-2022.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
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Variasjonen gjelder spesielt hvor omfattende rolle intervjukomiteen har. Etter reglementet har 

intervjukomiteen en viktig, men likevel relativt avgrenset rolle (§12.2). Ved alle enheter skal 

komiteen vurdere prøveundervisning og gjennomføre intervju, mens ved enkelte enheter lager 

komiteen reelt sett en samlet innstilling (dvs. tilnærmet det innstillingsorganet etter reglementets 

§12.4 skal gjøre). Dette kan være en god prosedyre, men det er neppe hensiktsmessig med stor 

variasjon i mellom enheter og at prosedyrer er på kanten av reglementet. Slik uklarhet er heller ikke 

gunstig med sikte på at likestillingsmessige hensyn skal ivaretas i prosessen. Arbeidsgruppen mener 

derfor at prosesser mellom sakkyndig utvalg og endelig vedtak bør vurderes og klargjøres, 

fortrinnsvis på reglementsnivå. Det bør påpekes at det ikke vil være nødvendig med store endringer 

av ovennevnte praksis for at den blir i tråd med nåværende reglement. Etter reglementet skal 

instituttleder normalt delta i intervjukomiteen. Hvis intervjukomiteen i sin formelle rapport omtaler 

personlige egenskaper og utfall av evaluering av prøveforelesninger, mens komiteens øvrige 

vurderinger benyttes av instituttleder når vedkommende fremmer forslag til innstilling for styret 

(innstillings-myndigheten), burde reglementet være fulgt.  

Med enkelte unntak er det begrenset formalisering av vurderingen av prøveforelesningen, og 

vurderingen av personlig egnethet er mindre kriteriebasert enn annen evaluering. Intervjukomiteene 

blir kun tidvis informert om faren ved bias i vurderingen, og det er følgelig behov for 

kompetanseheving på området. Også for prøveforelesning og intervju anbefales det derfor å 

utarbeide (reviderte) guider og maler. Det vil her være hensiktsmessig å utnytte det arbeid som 

internasjonalt er gjennomført for å få fram intervjuguider som motvirker skjevbedømming. 

Samtlige enheter gjennomfører sjekk av referanser, men det stilles spørsmål ved effekten av 

referansesjekken og det etterspørres også her kurs/guider.  

Prosjektgruppens anbefalinger: 

 Prosessen mellom sakkyndig utvalg og endelig vedtak klargjøres. 

 Veiledninger/guider for vurdering av prøveundervisningen og personlig egnethet 

revideres/utarbeides. 

 Kort guide for referansesjekk utarbeides, ev. integreres i guide til intervjukomite. 

Innstilling og tilsettingen 
Prosessene for innstillings- og ansettelsesmyndigheten er klart regulert og det er etter 

arbeidsgruppens vurdering lite behov for justeringer. Ansettelsesmyndigheten har imidlertid «ansvar 

for å vurdere likestillingsaspektet ved ansettelsen». Det er åpenbart viktig at dette tas alvorlig, og at 

lederopplæringen derfor gir innføring i hvilke trinn i ansettelsesprosessene som kan gi utfordringer 

på likestillingsområdet. 

Overbelastning av det underrepresenterte kjønn i bedømmelseskomiteer 
I intervjuene ble faren for at kvinner ved enheter med lav kvinneandel ble overbelastet med 
oppgaver tilknyttet bedømmelser fremhevet. Det er her naturlig å se på stillings- og ph.d.-komiteer 
samlet, siden reglementene er parallelle.  
 
Reglene for professorater/førsteamanuensisstillinger (§8. 2.) sier: 
«Krav til oppnevnelsen 

... 

 Begge kjønn representert blant de sakkyndige. 
.... 

Hvis det ikke er mulig med representasjon av begge kjønn, må det gis særskilt begrunnelse.» 

For ph.d.-bedømmelseskomiteer sier reglene (punkt 13): 
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«Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at: 
        ... 

 begge kjønn er representert 
       ... 
Dersom kriteriene fravikes skal dette begrunnes særskilt.» 

Bestemmelser om balansert kjønnsrepresentasjon i styrer, utvalg og komiteer er generelt viktige og 
må ikke undergraves. Samtidig er det innen enkelte av fagområdene dekket av FRONT fare for 
overbelastning av kvinner – et forhold som sterkt fremheves av flere instituttledere. 
Unntaks/dispensasjons-bestemmelser blir dermed viktige; de må dels sikre begge kjønn 
representasjon i henhold til reglementer alle steder der dette kan anses viktig, men samtidig gi en 
mulighet for unntak ved enheter/fag hvor kvinner overbelastes. Regelverk og informasjon rundt 
dispensasjonsmuligheten bør derfor presiseres. Her kan det anføres at implisitt bias er rapportert å 
opptre i omtrent samme grad hos begge kjønn, hvilket indikerer at generell opplæring rundt bias er 
vel så viktig som representasjon av begge kjønn når det gjelder bedømmelsesprosesser. Dette tilsier 
også at en snarere skal dispensere i visse bedømmelsesprosesser enn når det gjelder styrer og utvalg 
der strategiske avgjørelser blir tatt. Tilsettingene i faste stillinger har imidlertid ofte strategisk 
betydning; følgelig er det rimeligvis for rekrutteringsstillinger og spesielt i doktorgradskomiteer at en 
bør tillate dispensasjon og lage enkle prosedyrer for innvilgelse av dette. Det har spesielt vært påpekt 
at kvinnelige ansatte ofte har vært brukt som internt medlem av doktorgradsbedømmelser for å 
oppfylle representasjonskravet. Dette bør etter arbeidsgruppene mening unngås. 

En mulig presisering/utdyping av reglene kunne eksempelvis være:  

«Kravet om at begge kjønn er representert i komiteer innebærer en plikt til innsats for å finne 
kvalifiserte bedømmere av begge kjønn. Innen fagområder med lav andel kvinner i faste 
vitenskapelige stillinger ønsker imidlertid <overordnet enheten> ikke at kravet oppfylles ved å 
overbelaste våre kvinnelige vitenskapelig ansatte. <Overordnet enheten> vil derfor presisere at de 
ansvarlige enheter alltid skal gjøre en innsats finne kvalifiserte bedømmere av begge kjønn, men at 
unntak kan gis i situasjoner hvor kjønnsrepresentasjonen anses mindre kritisk: 

 For faste vitenskapelige stillinger skal kravet om begge kjønn i komiteer bare i spesielle 
situasjoner fravikes.  

 For rekrutteringsstillinger og bedømmelser av doktorgrader kan kravet oftere fravikes, 
forutsatt at grunnenheten har undersøkt mulighet for ekstern kvinnelig bedømmer og kort 
kan gjøre rede for hvorfor dette ikke har lykkes.  

 Grunnenhetene bør unngå å belaste kvinnelige ansatte med rollen som internt medlem av 
doktorgrads-komiteer. 
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Appendix 1 

Prosjektgruppens anbefalinger 
 

Vurdering av behov og beslutning om ny stilling 

 Utviklingen i retning av et mer langsiktig strategisk forhold til stillingsutlysninger bør styrkes, 

også for å bedre muligheten til å tilgodese mål om en mangfoldig stab med god faglig og 

menneskelig diversitet. 

 I et tradisjonelt mannsdominert akademia kan det være elementer av kjønnsbias i 

fagprioriteringen. Denne muligheten bør vurderes i arbeidet med langsiktige strategier for 

stillingsutlysninger.  

 Prosjektgruppen anbefaler å unngå utlysninger som kan oppfattes som rettet mot spesifikke 

kvinner; unntaket er II-stillinger som mer generelt brukes ut fra spesifikke strategiske formål. 

Utlysningen 

 Bedre standardisering av tekst via maler. Malene bør fremme korte tekster og med tydelig 

skille mellom «Krav» og «Fordel at». 

 Unngå snever utlysning, siden bredere utlysning normalt er en fordel hvis en ønsker 

diversitet, inklusive flere kvinnelige søkere.  

 Utformingen bør ikke overlates til en enkelt forskningsgruppe; enten instituttledelsen eller 

representanter fra andre grupper bør aktivt bidra i prosessen, blant annet for å sikre 

hensiktsmessig bredde. 

 Unngå korte søknadsfrister da lengre frist er fordelaktig for å oppnå et mangfold av søkere. 

 Reglementets krav om å oppfordre kvinner til å søke følges. 

 En letekomite kan oppnevnes før utlysningsteksten ferdigstilles, og tilbakemelding fra 

leteprosessen skal brukes til modifikasjon av utlysningsteksten.  

Letekomiteer 

 Dersom det er usikkerhet rundt hvordan utlysningen bør utformes for å tiltrekke gode og 

relevante søkere, anbefales at komiteen begynner sitt arbeide før utlysningen er endelig 

utformet (for forslag til tekst til informanter/søkere, se Anbefalinger rundt letekomite). Uten 

et slikt avklaringsbehov bør utlysningsteksten foreligge slik at denne kan benyttes i 

kommunikasjon med potensielle søkere. 

 Det anbefales at komiteen oppnevnes formelt, med en leder. Komiteen bør være liten, f.eks. 

tre medlemmer, men i tillegg bør alle ansatte innen relevante fagområder oppfordres til å 

bruke sine nettverk, med spesiell vekt på å oppfordre gode kvinnelige kandidater til å søke. 

 Komiteleder skal avgi en kort rapport til enhetens ledelse, fortrinnsvis skriftlig. Intensjonen er 

å gi mulighet til å iverksette tiltak ved risiko for en mindre tilfredsstillende søkermasse.  

 Muntlig samtale anbefales, men dersom en ikke kjenner den potensielle søker, anbefales en 

kort innledende skriftlig henvendelse etterfulgt av muntlig samtale (for forslag, se 

Anbefalinger rundt letekomite).  

 Hvis det vurderes at diversiteten i søknadsbunken er lav, bør det vurderes å lyse ut stillingen 

på nytt, eventuelt med endret utlysningstekst. 

 

https://www.mn.uio.no/om/likestilling/front/kjonnsnoytrale-ansettelsesprosesser/anbefalinger-rundt-letekomiteer_front.pdf
https://www.mn.uio.no/om/likestilling/front/kjonnsnoytrale-ansettelsesprosesser/anbefalinger-rundt-letekomiteer_front.pdf
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Sakkyndig komite 

 Det utarbeides lokale veiledninger og/eller maler basert på de sentrale regler, men forenklet, 

forkortet og tilpasset lokale forhold. 

 Så fremt de sentrale regler tillater det, bør det åpnes for lokal screening av søkere uten at 

dette er besluttet ved utlysning. Prosedyrer for å unngå bias i denne prosessen etableres. 

 Den administrative leder for komiteen bør gis en klarere rolle, og prosedyrer for å motvirke 

bias gjennomgås på et oppstartsmøte. 

 Det bør etableres prosedyrer for restarting av bedømmelsesprosessen ved utilfredsstillende 

komiterapporter. 

 Det bør åpnes for at enhetene kan be komiteen om å rangere i grupper, innenfor de rammer 

som de til enhver tid gjeldende reglementer tillater. 

Intervjukomite; prøveundervisning og intervju 

 Prosessen mellom sakkyndig utvalg og endelig vedtak klargjøres. 

 Veiledninger/guider for vurdering av prøveundervisningen og personlig egnethet 

revideres/utarbeides. 

 Kort guide for referansesjekk utarbeides, ev. integreres i guide til intervju komite. 

Overbelastning av det underrepresenterte kjønn i bedømmelseskomiteer 

 Regelverk og informasjon rundt dispensasjonsmuligheten bør presiseres. 

 For faste vitenskapelige stillinger skal kravet om begge kjønn i komiteer bare i spesielle 
situasjoner fravikes.  

 For rekrutteringsstillinger og bedømmelser av doktorgrader kan kravet oftere fravikes, 
forutsatt at grunnenheten har undersøkt mulighet for ekstern kvinnelig bedømmer og kort 
kan gjøre rede for hvorfor dette ikke har lykkes.  

 Grunnenhetene bør unngå å belaste kvinnelige ansatte med rollen som internt medlem av 
doktorgrads-komiteer. 
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