
Gender Equality in Norway

- Rudiments of the situation,
as seen from Bergen



2 av 5 stortingsrepresentanter er
kvinner

72 prosent av barn i alderen 1-5
år går i barnehage

17 prosent styrerepresentantene i
allmennaksjeselskaper er kvinner
(inkl. vararepresentanter)

3 av 10 ledere er kvinner

2 av 5 sysselsatte kvinner jobber
deltid

2 av 3 kvinner er sysselsatte

3 av 5 studenter ved universitet
og høgskoler er kvinner

Nøkkeltall:

Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB))
Key figures on Women 2006

2 of 5 representatives in the
parliament are women

72 percent of 1-5 year old
children attend kindergarten

17 percent of board members in
corporations are women (incl.
substitutes)

3 of 10 leders are women

2 of 5 employed women have a
part time job.

2 of 3 women are employed

3 of 5 students at universities and
”høgskoler” are women

Key figures:



Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB))
Key figures on Women 2006

Salary









Tabell 6: Kvinner i undervisnings- og forskningsstillinger 
ved UiB 1992 - 2004. Årsverk

K i % Antall K i % Antall K i % Antall K i % Antall K i % Antall K i % Antall

BM 0 % 0 19 % 4 32 % 8 38 % 9 36 % 9 32 % 9

HF 28 % 39 36 % 78 33 % 70 36 % 79 36 % 84 38 % 102

JUS 16 % 4 12 % 3 14 % 3 27 % 9 27 % 10 23 % 10

MN 6 % 12 5 % 11 5 % 11 6 % 12 5 % 12 8 % 16

MED 13 % 16 15 % 22 20 % 32 21 % 37 23 % 38 21 % 36

OD 17 % 7 22 % 8 21 % 8 42 % 16 44 % 16 48 % 18

PSYK 20 % 9 21 % 12 30 % 22 35 % 29 37 % 31 39 % 28

SV 17 % 15 20 % 22 21 % 22 23 % 27 25 % 30 24 % 28

sum 16 % 111 20 % 169 21 % 176 24 % 218 25 % 226 26 % 247

20031999 20021992 1996 2004

Univ. of Bergen, statistics



Figur 1: Andel kvinner blant de som har tatt doktorgrad ved UiB 1992 – 2004.

Univ. of Bergen, statistics
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From: Bergens Tidende



From: Studvest, - a student newspaper in Bergen



KAPITTEL 3: VITENSKAPELIG PERSONALE

a)PØA
b)Fakultetene i
samarbeid med
PØA

a) Kvinner skal
utgjøre minimum 50
% av alle nytilsatte i
alle vitenskapelige
stillinger ved UiB i
løpet av planperioden.
b) Innen utgangen av
2007.

a)Universitetsstyret setter opp resultatmål for universitetet som
helhet.

a)Fakultetene må i samarbeid med instituttene utarbeide
tiltaksplaner med konkrete resultatmål.

3.2:
Det skal utarbeides
rekrutteringsplaner med
konkrete resultatmål
for å øke andel kvinner i
vitenskapelige stillinger
innenfor alle fagfelt.

b) 150.000a) PØA/FU/FA
b) PØA
c) Fakultetene
d) Instituttene
e) Instituttene

a)I løpet av 2007
b)Oppstart høsten 2006
e) Fra høsten 2006

a)Tydeliggjøre mulighetene for karriere ved UiB. Det skal
utarbeides en plan som viser forholdet mellom
rekrutteringsstillingene og faste vitenskapelige stillinger i lys av
generasjonsskiftet UiB nå står overfor. Planen bør spesielt
synliggjøre behovet for vitenskapelig ansatte de kommende år
med spesiell vekt på rekruttering av kvinner.
b)Nytt sentralt mentorprosjekt for kvinnelige postdoktorer .
c)Fakultetsvise mentorordninger kan opprettes i
              forbindelse med kvalifiseringsstipendordningen, jmfr.
tiltak
              3.8.
a)Instituttene bør om mulig tilby internasjonale mentorer til
kvinnelige forskere i sterkt mannsdominerte fagmiljøer.
b)Nytilsatte kvinnelige førsteamanuenser og postdoktorer skal få
tilbud om personlig mentor.

3.1:
Videreutvikle
oppfølgingstiltak for å
motivere flere kvinner
til å satse på en
vitenskapelig karriere

Finansiering/KostnadAnsvarligTidsperspektiv/MåltallKONKRETISERINGTILTAK

Øke rekrutteringen av kvinner til faste stillinger, særlig i sterkt mannsdominerte fag
Gi kvinner i faste stillinger bedre muligheter for viderekvalifisering for opprykk/avansement

UTFORDRINGE
R:

KVINNER OG MENN VED UiB SKAL HA LIKE MULIGHETER TIL Å GJØRE AKADEMISK KARRIERE
BEGGE KJØNNS KOMPETANSE OG PERSPEKTIVER SKAL PREGE FORSKNING OG
KUNNSKAPSUTVIKLING VED UIB

MÅL:



100.000Forsknings-
avdelingen

Nedgangen i andel kvinner som tar doktorgraden har fortsatt, fra     44
% i 2000 til 32 % i 2005. Dette fenomenet bør studeres nærmere, særlig
på bakgrunn av at vi i 2005 har over 50 % kvinnelige PhD-studenter.
Sees i sammenheng med tiltak 2.6.

3.6:
Gjennomgang av
stipendiatenes
arbeidsbetingelser

100.000
De aktuelle
fakultetene i
samarbeid med
PØA.

UiB skal arrangere minst en konferanse innenfor dette temaet i løpet av
handlingsplanperioden.

3.5:
Konferanse om
kvinner og realfag.

PØAInnen utgangen av 2007.Det skal gis en grundig gjennomgang av tilsettingsprosedyrene i alle
ledd fra utlysing til tilsetting for å sikre at likestillingsperspektivet
ivaretas i best mulig grad.

3.4:
Likestillingsteste
tilsettingsprosedyre
ne ved UiB

Fakultetene i
samarbeid med
instituttene og
PØA

Årlig skal kvinner utgjøre
minst 50 % av alle nye
professor II-stillinger ved
UiB.  I løpet av
planperioden skal UiB
oppnå en kvinneandel på
minimum 40 % i denne
stillingsgruppen.

a)Fagmiljøene bør bevisst invitere kvinner som gjesteforskere,
professor II m.v. Disse kan også spille en viktig rolle som
             mentorer for postdoktorer og førsteamanuenser, se tiltak 3.1.
a)Fagmiljøene må bevisst forsøke å rekruttere kvinner til alle
vitenskapelige stillingsgrupper.
a)Fagmiljøene bør vurdere å utlyse stillinger som første-
amanuensis/professor dersom dette vil øke mulighetene for å rekruttere
kvinner til stillingene.
a)Det må gjøres enklere å foreslå tilsetting uten utlysing som
virkemiddel for å tilsette spesielt godt kvalifiserte kvinner.

3.3:
Benytte nasjonale
og internasjonale
forskningskontakte
r for å bedre
kjønnsbalansen i
faste stillinger,
professor II-
stillinger, gjeste-
professorstillinger
og i komiteer.

Finansiering/Kost
nad

AnsvarligTidsperspektiv/MåltallKONKRETISERINGTILTAK
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a og b) PØA
c) Likestiillings-
komiteen
utarebider
forslag

Gjennomføres fra 2007.a)Institutter som tilsetter kvinner i professor II-stillinger skal få dekket
50 % av lønnsutgiftene fra UiB sentralt.
b)Instituttene gis 100 000 kr ekstra for hver
kvinne de ansetter i vitenskapelige stillinger.
      c)    Det må utarbeides en modell for finansiering og fordeling av
             incentivmidler til fagmiljøene i forhold til innsats og
             måloppnåelse når det gjelder likestillingstiltak.

3.10:
Incentivmidler til
fagmiljøene

Inst./fakultetKvinner i faste vitenskapelige stillinger som har hatt ekstra store
belastninger pga innføring av kvalitetsreformen kan få 6 mnd ekstra
forskningsfri (utenom opptjeningsperioden til forskningstermin).

3.9:
Ekstra
forskningstermin

3 mill kr årlig i
sentral avsetning
3 mill kr fra samlet
fakultetene

PØA i
samarbeid med
fakultetene

Styret setter av midler hvert år i planperioden til ulike likestillingstiltak
som kan bidra til økt rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige
stillinger. Fakultetene kan søke av disse midlene med basis i egne
konkrete rekrutteringsplaner, jmfr. tiltak 3.2. Det forutsettes at
fakultetene samtidig bruker tilsvarende beløp av egne rammer til de
tiltakene det søkes støtte til.
Eksempler på tiltak:
- kvalifiseringsstipend (frikjøp fra undervisning/koordinering av
undervisning/feltkurs, språkvask, teknisk assistanse, kompensasjon for
komitearbeid, verv m.v.)
- startpakker til nytilsatte kvinnelige forskere
- nettverksarbeid
- såkornmidler til nye prosjektideer
- forskningsopphold i utlandet, konferansereiser
- arrangement av faglige møter
- miljøtiltak

3.8:
Avsette midler til
likestillingstiltak

Finansieres over
tiltak 3.8

Formidlingsavd
elingen i
samarbeid med
PØA og
forskerskolene.

Medietreningskurs skal tilbys kvinnelige stipendiater. Også andre
kurstilbud til stipendiatene bør utvikles, og på sikt integreres i
forskerskolenes opplegg.

3.7:
Medietreningskurs
m.v. for stipendiater

KostnadAnsvarligTidsperspektiv/MåltallKONKRETISERINGTILTAK



A lot of glasing and political correctness on top…

Generasjonsskiftet: Ulik

Ca 2020Særlige fordeler for kvinner
(75% kvinner blant nytilsatte)

Ca 2040Fjerne eller kompensere for kjønnsbarrierer
(50% kvinner blant nytilsatte)

Aldri
    (25% kvinner ca 2040)

Unngå nye kjønnsbarrierer
(25% kvinner)

Tidspunkt for full likestilling
( 50% kvinnelige  prof.)Likestillingsstrategi

The gender 
equality plan

…which meets a lot of resistance at daily life level,
and when the cameras are off...


