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Forord

Denne rapporten er resultatet av et forskningsprosjekt om mangfold og
inkludering ved Universitetet i Oslo, utført av Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning (STK) ved Universitet i Oslo (UiO) på oppdrag fra UiO.
Bakgrunnen for oppdraget var utformingen av Tiltaksplan for mangfold,
likestilling og inkludering 2021 – 2024. Denne tiltaksplanen er todelt. Den
inneholder en del konsentrert om «tiltak for å fremme likestilling og
kjønnsbalanse ved UiO» og en påfølgende del konsentrert om «tiltak for å
fremme mangfold og inkludering ved UiO». Ett av punktene i tiltaksplanen
er å etablere et kunnskapsgrunnlag om mangfold og inkludering som skal
danne utgangspunkt for en diskusjon om og konkretisering av tiltak på dette
området. Denne rapporten er initiert for å etablere dette. Ambisjonen er å
bidra med kunnskap som kan være utgangspunkt for at UiO utformer, vedtar
og iverksetter nye tiltak for mangfold og inkludering.
Rapporten er utarbeidet av et forskerteam ved Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning (STK), bestående av Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen.
Vi har arbeidet med datainnsamling, analyser og skrevet rapporten. Det er
mange vi gjerne vil takke! Først og fremst: ansatte ved UiO som tok seg tid
til å svare på spørreundersøkelsen og ikke minst de som sa ja til å bli
intervjuet. Uten dere, ingen datamateriale og ingen rapport. Sunniva Árja
Tobiasen deltok i første del av prosjektet med biblioteksøk som dannet
grunnlag for gjennomgang av tidligere forskning på feltet. Beatrice Halsaa
som er professor emeritus ved STK har lest og kommentert utkast til rapport,
noe har vært svært nyttig i arbeidsprosessen. Bente Bakken ble engasjert som
korrekturleser av hele rapporten, og har lagt ned topp innsats og mange
arbeidstimer. Vi har som ledd i arbeidet også søkt dialog og diskusjon med
ulike forskere og institusjoner som arbeider med denne problematikken. Og
vi har hatt et godt samarbeid med de som har holdt i dette oppdraget fra
universitetets side, da først og fremst rådgiver med ansvar for likestilling og
mangfold, som var Hege Elisabeth Løvbak da vi startet prosjektet våren 2021,
en stilling Marie Johanne Talleraas overtok seinhøstes 2021. Takk!
Feil og mangler er det tross bistand og råd, rapportens forfattere som hefter
for.
Oslo 24. mai 2022
Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen
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«Mangfold må bli mer enn et «buzzword»
Jeg etterlyser en grundig refleksjon rundt
hva vi mener med mangfold og et klart fokus
på praksis som kan kobles til dette.»
(Sandset, 2021)

vi

Sammendrag

I denne rapporten presenteres resultater fra et forskningsprosjekt om
mangfold og inkludering ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet er
gjennomført av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, på oppdrag
fra UiO, som et ledd i å etablere et kunnskapsgrunnlag for ytterligere tiltak i
UiOs Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024.
To problemstillinger har dannet utgangspunkt for prosjektet: Hva er sentrale
mangfolds- og inkluderingsutfordringer ved UiO? Hvordan kan disse best
fortolkes og håndteres?
Problemstillingene er søkt besvart ved å bruke flere datakilder og metodiske
grep: En gjennomgang av tidligere forskning om likestilling og mangfold i
norsk akademia. Dokumentanalyse av handlingsplaner for likestilling og etter
hvert mangfold ved UiO fra 1989 til i dag. Analyser av svar fra en elektronisk
spørreundersøkelse sendt til vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte
ved UiO og påfølgende kvalitative intervjuer med ansatte. Basert på dette
datamaterialet identifiseres utfordringer og formuleres anbefalinger.
Utgangspunkt
UiO har arbeidet med likestilling, i betydningen likestilling mellom kjønnene,
siden 1970-tallet. Fra og med handlingsplanen for 2018–2020 ble dette
arbeidet utvidet til å omfatte mangfold i bredere forstand.
Arbeidet med likestilling ved UiO hadde fra starten av som ambisjon å bedre
kvinners stilling. Dette var motivert av at kvinners erfaringer og perspektiver
var fraværende i forskning og undervisning. Kunnskapen var basert på kun
halve befolkningens tilnærminger, innsikt i kvinners levekår og livsløp
manglet. Likestilling var nødvendig fra et kunnskapsperspektiv. Men
samtidig, ble det konstatert, var det først og fremst kvinner som var interessert
i og hadde forutsetning for å ivareta disse manglende perspektivene. Derfor
var det fra et representasjonsperspektiv nødvendig å sikre kvinners rett til
ansettelse på alle nivåer i universitetsorganisasjonen. Likestillingsarbeidet
var med andre ord motivert av et dobbelt perspektiv; kunnskap og
representasjon.
Vi har lagt dette til grunn når vi har konsentrert oss om praksistilnærminger
til mangfold. Praksis må, for å fungere målrettet, ha feste i prinsipielle
perspektiver, i mening. Mangfold er da på den ene siden knyttet til ambisjoner
om kunnskapsmangfold, på den andre siden til representasjonsmangfold – om
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lik rett til å være til stede. Vi har videre lagt til grunn at likestilling og
mangfold har feste i et normativt mål om rettferdighet, forstått som deltakelse
på like vilkår. På et universitet er det evner, innsats og resultater, ikke hvem
du er, som skal avgjøre, enten du er student som tar eksamen eller du søker
rekruttering til og avansement i universitetets stillingshierarkier. Deltakelse
på like vilkår utfordres av organisatoriske og/eller kulturelle institusjonelle
hindringer som ikke gir alle like mulighetsbetingelser.
Handlingsplaner – fra prinsipper om kunnskapsmangfold til
målstyrt kjønnsbalanse
Analysene av UiOs handlingsplaner for likestilling og mangfold fra 1989 til
i dag, viser at det doble perspektivet (kunnskap og representasjon) kan leses
ut av de første planene. Men etter årtusenskiftet ble dette doble perspektivet
forlatt til fordel for et nokså ensidig representasjonsperspektiv, tydeliggjort
gjennom stadig nye måltall for kjønnsbalanse. Kunnskapsperspektivet ble
erstattet av et kvalitetsperspektiv, av et mål om kvalitet som i fremragende –
som i eksellent. Kunnskapskvalitet i betydningen epistemisk mangfold,
forsvant ut. Denne vendingen i likestillingsplanene kan tolkes som et resultat
av en ny markedsinspirert målstyring som gjennom nasjonale politiske vedtak
ble etablert for universiteter og høgskoler ved inngangen til 2000-tallet.
Målstyringen har feste i studentproduksjon, forskningsfinansiering og
publisering av forskningsresultater i de høyest rangerte tidsskriftene. Dette
styringssystemet henter sin legitimitet fra mål om økt produksjon og økt
kvalitet for å få norske breddeuniversiteter til å etablere seg i den
internasjonale forskningsfronten. Oversatt til handlingsplaner for likestilling
ble kjønnsbalanse et mål i seg selv, eventuelt en forutsetning for
forskningskvalitet ved at bred rekruttering skulle gi tilgang til de mest
fremragende forskerne. Men med manglende refleksjoner rundt hva som –
basert på mer prinsipielle betraktninger – er målet, oppstår to problemer: Det
blir for det første uklart hva tiltakene har feste i, hva slags problemer som skal
løses. Det blir for det andre uklart hva tiltakene skal bidra til. Dette er en
overordnet utfordring i arbeidet for likestilling og mangfold på UiO.
Mangfoldsutfordringer
Basert på praksiser og erfaringer blant ansatte, slik disse kommer til uttrykk i
den elektroniske spørreundersøkelsen og i de kvalitative intervjuene,
identifiseres åtte mangfoldsutfordringer:
1) Faglig mangfold utfordres av insentivsystemet: Et viktig element i
målstyringen er den norske modellen for publikasjonsbasert finansiering, det
såkalte tellekantsystemet. Dette innebærer mål om publisering av
forskningsresultater i fagfellevurderte tidsskrifter, helst de høyest rangerte.
Det kvalitative intervjumaterialet synliggjør at dette insentivsystemet er
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virksomt og viktig i vitenskapelig ansattes hverdag. Enkelte motiveres av å
lykkes med slike publiseringer. De er villig til å gjøre tilpasninger i tema de
forsker på, spørsmål de stiller og metoder de velger for å lykkes med dette.
Strategiske tilpasninger av denne typen kan virke kontrært til
kunnskapsmangfold, det kan bidra ensrettende. Samtidig forutsetter slike
tilpasninger at motivasjonen for den enkeltes arbeid hentes i
insentivstrukturen, ikke i den enkelte forskers trang til å stille spørsmål, finne
svar og mening. Blant forskere som synliggjør en slik indre motivasjon
framstår publiseringer ikke som et mål, men som et middel.
2) Kjønnsbalanse kontra mangfold i rekrutteringsprosesser: Kjønnsbalanse
framstår som et hensyn som bør og må tas i rekrutteringsprosesser. Det anses
ikke politisk korrekt å legge fram innstillinger med kun menn dersom det er
kvalifiserte kvinner blant søkerne. Det legges til grunn at kvalifiserte kvinner
finnes. Altså er det viktig å finne og om nødvendig motivere disse. Hensynet
til mangfold framstår ikke på samme måte som et hensyn som må tas i
rekrutteringsprosesser, selv om det er fint å få det til. Og det forutsettes ikke
uten videre at det finnes kvalifiserte søkere med f.eks. innvandringsbakgrunn
eller nedsatt funksjonsevne.
3) Grenseløse jobber langs tre dimensjoner: Arbeidet til vitenskapelig ansatte
er grenseløst hva tid og oppgavenes innhold angår. Enkelte betrakter arbeidet
som en del av sin identitet. Dermed blir krav ikke bare systemkrav, det blir
også egenpålagte krav. Mange forskningsbidrag viser hvordan kvinner har
størst problemer med å balansere grenseløse jobbkrav mot resten av livet. Vår
studie viser også dette. Kvinner opplever det å få barn som at deres
akademiske arbeid stopper opp for en periode. Menns arbeid bremses bare
ned. Samtidig synliggjøres også en tredje grenseløshet i vårt datamateriale:
sted. Et internasjonalt akademisk arbeidsmarked tar ikke hensyn til norske
foreldrepermisjoner.
4) Mangelfull kollegainkludering: Opplevelser av ikke å være inkludert i
kollegiale fellesskap og ønsker om å være det, understrekes på tvers av ulike
grupper av ansatte. Behovet for det en intervjuperson kaller kompiskollegaer,
er et tydelig funn. De internasjonalt rekrutterte framstår som mest sårbare for
mangelen på kompiskollegaer. Mangelfull kollegainkludering er samtidig
noe intervjupersonene forstår som individuelt og som de søker å løse
individuelt. Et systemproblem individualiseres.
5) Diskriminering og trakassering som små krenkelser: Ansatte ved UiO
utsettes for diskriminering, trakassering og seksuell trakassering, selv om
våre data indikerer at det ikke er noen stor andel som opplever dette. Det
avdekkes to ulike måter å forstå og erfare diskriminering på: den svært
eksplisitte og den ikke-eksplisitte. De som selv ikke er utsatt, forstår
diskriminering som noe svært eksplisitt, noe som i liten grad finnes på UiO.
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De som utsettes, opplever de små krenkelsene, de ikke-eksplisitte hendelsene
på en måte som får dem til å diskutere med seg selv om dette virkelig var
diskriminering, noe som gjør at de ikke adresserer utøvere og situasjoner som
oppleves ikke-anerkjennende.
6) Sårbarhet og individuelle tilpasninger: Opplevd sårbarhet, i form av erfarte
hendelser med diskriminering og særlig seksuell trakassering, skaper en
beredskap i form av individuelle tilpasninger som skal hindre at hendelsene
gjentar seg. Individer er ikke trygge på at problemer forebygges på
institusjons- og organisasjonsnivå og gjør individuelle tilpasninger.
7) Praktiske problemer i møte med det norske systemet: Praktiske problemer
med ulike sider av det norske byråkratiet, er et gjennomgående problem i
intervjuene med internasjonalt rekrutterte. Eksempelvis: partners opphold,
skatt, bankkonto, bankID, bolig og språk. Mye av dette kan ikke løses av UiO
alene, men det må samtidig løses for at den ansatte skal kunne fungere på
UiO.
8) Språkpolitikk og språkpraksis med vidt tolkningspotensial: Lover og
retningslinjer for UiOs språkpolitikk og praksis er mange, men ikke direkte
motstridende. Det skal stilles krav til internasjonalt rekrutterte om at de skal
lære seg norsk. Praksis synes å være at dette avgrenses til fast ansatte. Men
her er det mange uavklarte spørsmål som overlates til individer og enheter,
som: Hva slags krav skal internasjonale ansatte møtes med? Hva slags
opplæringstilbud skal de få eller pålegges? Hvem betaler? Hva skjer hvis den
ansatte ikke oppfyller krav om norskferdigheter?
Oppsummert identifiseres en tendens til at organisatoriske og kulturelle
problemer som bidrar til å utfordre mål om deltakelse på like vilkår, blir til
individuelle problemer som den enkelte må løse. Dette gjelder fravær av
kollegafellesskap, språkpolitiske retningslinjer med vide tolkningspotensialer, praktiske problemer for internasjonalt rekrutterte ved ankomst
Norge og UiO, og håndtering av sårbarhet som oppstår basert på erfaringer
med diskriminering og trakassering. Men også at den enkelte selv må finne
ut hvordan de forholder seg til insitamentsystemet og det å sette grenser for
seg selv i en jobb som kan være grenseløs både når det gjelder tid, oppgavenes
innhold og sted. Kjønn og likestilling er en problemstilling uavhengig av om
den enkelte er født i Norge eller i utlandet, og det som særlig peker seg ut som
en utfordring er balansen mellom arbeidet og omsorg/familie. Dette framstår
som mer krevende for kvinner enn for menn, både i vår studie og i en rekke
andre forskningsbidrag. Dette etablerer en kjønnet forskjell i mulighetsbetingelser.
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Anbefalinger









Diskutere hva som er målet med likestilling og mangfold og hvorfor
dette er viktig på UiO.
Starte refleksjoner om hvordan styringssystemet har betydning for
faglig kvalitet forstått som faglig mangfold.
Oppfordre til bruk av letekomiteer ved utlysninger også for andre
grunnlag enn kjønn.
Stadfeste og inkludere i lederopplæring at å bidra til kollegafellesskap
er et lederansvar. Opprette en UiO-pris til beste Kompiskollega-enhet.
Igangsette en hva er diskriminering-kampanje.
Videreutvikle dagens mottakssystem for internasjonalt rekrutterte
gjennom et standardisert system på enhetsnivå.
Etablere en tydelig språkpolitikk og språkpraksis.
Iverksette målrettede forskningsprosjekter som etablerer kunnskap
om utfordringer blant ansatte med ulike bakgrunner – som for
eksempel etterkommere av innvandrere til Norge. Gjennomføre et
utforskende forskningsprosjekt blant studenter på UiO.
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Summary

This report presents results from a research project on diversity and inclusion
at the University of Oslo (UiO). The project was carried out by the Centre for
Gender Research at UiO, on behalf of UiO, to contribute to a knowledgebased discussion about measures in UiO’s Action Plan for Diversity, Gender
Equality and Inclusion 2021 – 2024.
Going into the project, two discussions have formed the basis for the report:
What are key challenges regarding diversity and inclusion at UiO? How can
these be interpreted and handled?
We explored the questions using several data sources and methodological
approaches: A review of previous research on gender equality and diversity
in Norwegian academia. Document analysis of action plans for gender
equality and diversity at UiO from 1989 to today. Analyses of answers from
an electronic survey sent to research and technical-administrative employees
at UiO and subsequent qualitative interviews with employees. Based on this
data material, challenges were identified and recommendations were
formulated.
Approach
UiO has been working on gender equality since the 1970s. Starting with the
action plan for 2018–2020, this work was expanded to include diversity in a
broader sense.
In the beginning, the work on gender equality at UiO had the ambition of
improving the position of women. This was motivated by the fact that
women’s experiences and perspectives were absent in research and teaching.
The basis for knowledge was built on only half the population’s approaches;
insights into the living conditions and experiences of women were absent.
Gender equality proved necessary from a knowledge perspective. It became
apparent that women were primarily the ones interested in, and had the
prerequisite to investigate, these missing perspectives. Therefore, from a
representational perspective, it was necessary to ensure women’s right to
employment at all levels of the university organisation. Gender equality work
was motivated by a double perspective; knowledge and representation.
We have used this as a basis when we have concentrated on practice
approaches to diversity. In order to function as intended, practice must have
a firm hold in principled perspectives. On the one hand, diversity is linked to
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ambitions for diversity of knowledge, on the other hand to diversity of
representation – for an equal right to be present. Furthermore, we have
assumed that equality and diversity are based on a normative goal of justice,
understood as parity of participation. At a university, it is your abilities,
efforts and results, not who you are, which will decide your success. It should
apply whether you are a student taking an exam, you are applying for a
position, or requesting advancement in the university hierarchy. Parity of
participation is challenged by organisational and/or cultural institutional
obstacles that do not provide everyone with equal opportunities.
Action

plans

–

from

principles

of

epistemological

diversity to goal-oriented gender balance
Analysing UiO’s action plans for gender equality and diversity from 1989 to
today reveals the prevalence of the double perspective (knowledge and
representation) in the first plans. But after the turn of the millennium, this
double perspective was abandoned in favour of a rather one-sided
representation perspective, manifested through the setting of continuingly
new targets for gender balance. The knowledge perspective was replaced by
a quality perspective, by a goal of quality as in outstanding – as in excellent.
Quality of knowledge in the sense of epistemic diversity, disappeared. This
turnaround in the gender equality plans can be interpreted as a result of a new
market-inspired goal management that was established through national
political decisions for universities and colleges at the beginning of the 2000s.
The goal management is focused on student production, research funding and
publishing results in the highest ranked journals. This management system
derives its legitimacy from the goal of increased production and increased
quality, in order to get Norwegian universities to establish themselves on the
international research front. When this was introduced into the action plans
for gender equality, gender balance became a goal in itself, or potentially a
prerequisite for strengthening research quality since a broader recruitment
base should provide access to the most outstanding researchers. But with a
lack of reflections on what – based on more principled considerations – we
are trying to achieve, two problems arise: First, it becomes unclear what the
measures are based on, what kind of problems are to be solved. Secondly, it
becomes unclear what the measures will contribute to. This is an overall
challenge in the work for gender equality and diversity at UiO.
Diversity challenges
Based on practices and experiences among employees, as expressed in the
electronic survey and in the qualitative interviews, eight diversity challenges
are identified:
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1) Scholarly diversity is challenged by the incentive system: An important
element in the target-oriented management is the Norwegian model for
publication-based funding, assessment based on scientific publication
[tellekantsystemet]. This entails the goal of publishing research results in
peer-reviewed journals, preferably the top ranked journals. The qualitative
interview material shows that this incentive system is effective and important
in the everyday life of research staff. Some are motivated by the success of
such publications. They are willing to make adjustments in the topics they
research, the questions they ask and the methods they use in order to succeed
with publications. Strategic adaptations of this type can have a detrimental
effect on the diversity of knowledge, it can contribute to unification. At the
same time, such adaptations presuppose that the motivation for the
individual’s work is taken from the incentive structure, not from the
individual researcher’s urge to ask questions, find answers and meaning. To
researchers that have a strong inner motivation, publications do not appear as
a goal, but as a means.
2) Gender balance versus diversity in recruitment processes: Gender balance
appears as a consideration that should and must be taken into account in
recruitment processes. It is not considered politically correct to submit
nominations with only men if there are qualified women among the
applicants. It is assumed that qualified women exist, so it is important to find
and, if necessary, motivate them. On the other hand, diversity does not appear
in the same way as a consideration that must be taken into account in
recruitment processes, although it is good to achieve that. For example, it is
not automatically assumed that there are qualified applicants with an
immigration background or disability.
3) Open ended jobs along three dimensions: The work of scientific staff is
limitless in terms of time and the content of the assignments. Some consider
work to be part of their identity. Thus, requirements do not just become
system requirements, there are also self-imposed requirements. A lot of
research show that for women open ended jobs in academia make it
particularly difficult for them to negotiate the work-life balance. Our study
also shows this. Women experience that having children stops their academic
work for a period. Men experience that their work is only slowed down, not
stopped. At the same time, a third thing about the open ended job is also made
visible in our data material: place. An international academic labour market
does not take into account Norwegian parental leave.
4) Inadequate peer inclusion: Experiences of not being included in collegial
communities, and the desire to be so, are expressed across different groups of
employees. The need for what an interviewee calls peer colleagues
[kompiskollegaer] is a clear finding. The internationally recruited staff appear
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to be most vulnerable to the lack of peer colleagues. Inadequate peer inclusion
is at the same time something the interviewees perceive as something
individual, and something they wish to solve individually. A systemic
problem is individualised.
5) Discrimination and harassment as minor violations: Employees at UiO are
exposed to discrimination, harassment and sexual harassment, although our
data indicate that this is not experienced by a large proportion of employees.
We reveal two different ways of understanding and experiencing
discrimination: the very explicit and the non-explicit. Those that have not
themselves been exposed to such things understand discrimination as
something very explicit, something which indeed is very rare at UiO. Those
who are exposed, experience the small violations, the non-explicit events, in
a way that makes them question whether this was really discrimination, which
means that they do not address practitioners and situations that are perceived
as unrecognisable.
6) Vulnerability and individual adaptations: Perceived vulnerability, in the
form of experienced incidents of discrimination, and especially sexual
harassment, leads to adaptations around the individual that will prevent the
incidents from recurring. Individuals are not confident that problems will be
prevented at the institutional and organisational level and make individual
adjustments.
7) Practical problems in dealing with the Norwegian system: Practical
problems with various aspects of the Norwegian bureaucracy are a recurring
issue in interviews with international recruits. For example: partner’s
residence, tax, bank account, bankID, housing and language. Much of this
cannot be solved by UiO alone, but it must nevertheless be solved for the
employee to be able to function properly at UiO.
8) Language policy and language practice with wide room for interpretation:
There are many laws and guidelines for UiO’s language policy and practice,
but none are directly contradictory. International recruits are required to learn
Norwegian. The practice seems to be that this is limited to permanent
employees. But here there are many unresolved questions that are left to
individuals and different entities, such as: What kind of requirements should
international employees meet? What kind of training offer should they receive
or be imposed on? Who pays? What happens if the employee does not meet
the requirements for Norwegian skills?
To sum it up, there is a tendency that organisational and cultural issues that
contribute to challenge goals of participation on equal terms are turned into
individual problems that the individual must solve themselves. This applies
to the absence of peer communities, language policy guidelines with a large
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room for interpretation, practical issues for internationally recruited staff
upon arrival in Norway and UiO, and handling of vulnerabilities that arise
based on experiences of discrimination and harassment. But also that the
individual must find out for themselves how they negotiate the incentive
system and figuring out the work-life balance, the content of the tasks and the
place. Gender and equality are an issue regardless of whether the individual
was born in Norway or abroad, and what particularly stands out as a challenge
is the balance between work and care/family. This appears to be more
demanding for women than for men, both in our study and as shown in other
research. This establishes a gender difference in opportunity.
Recommendations









Discuss what the goal of equality and diversity should be, and why
this is important at UiO.
Initiate reflections on how the management system is important for
scholarly quality understood through scholarly diversity.
Encourage the use of search committees when announcing positions,
also for reasons other than gender.
Leadership training should include and underscore that contributing
to peer communities is a responsibility for leaders.
Initiate a ‘What is discrimination?’ campaign.
Develop further the current reception system for international recruits
through a standardised system at the lower unit levels.
Establish a clear language policy and language practice.
Launch targeted research projects that can establish a knowledge base
about challenges among employees with different backgrounds – such
as descendants of immigrants to Norway. Carry out an exploratory
research project among students at UiO.
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Innledning

Likestilling i forskning og høyere utdanning ble for alvor satt på dagsorden
gjennom 1970-tallet, som del av en bred politisk mobilisering for
kvinnefrigjøring og kvinners rettigheter. Kravet var at forskning og
undervisning også måtte omfatte kvinners erfaringer og situasjon i samfunnet,
og at kvinner måtte ha sin rettmessige plass blant ansatte i akademia.
Ambisjonene om å utvide forskningens perspektiver og innhold – et
kunnskapsperspektiv, forutsatte adgang, tilstedeværelse og inkludering av
kvinner i akademia på lik linje med menn – et representasjonsperspektiv.
Likestilling står fortsatt på dagsorden, men oppmerksomheten er i økende
grad vendt mot representasjonsperspektivet i form av arbeid for å sikre
kjønnsbalanse på alle nivåer i de akademiske stillingshierarkiene.
Kunnskapsperspektivet er fortsatt til stede, men da mest slik at likestilling og
mangfold blant ansatte betraktes som en forutsetning for kvalitet i forskning
og undervisning. For oppmerksomheten er utvidet fra å angå likestilling
forstått som kjønnslikestilling til et bredere mangfolds- og
inkluderingsperspektiv.
Denne rapporten utforsker og diskuterer dette bredere perspektivet. Nærmere
bestemt: 1) vilkårene for rekruttering og inkludering av ansatte med ulike og
mangfoldige bakgrunns-karakteristikker, og 2) vilkårene for et mangfold av
perspektiver i det akademiske forsknings- og undervisningsarbeidet.
Rapporten er konsentrert om Universitetet i Oslo og forholdene der. Den er
utarbeidet av forskere ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved
Universitetet i Oslo på oppdrag fra Universitetet i Oslo, som ledd i
universitetets Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 –
2024. Målet har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag som kan danne
utgangspunkt for utvikling av konkrete tiltak for mangfold og inkludering ved
Universitetet i Oslo.
Kunnskapsgrunnlaget søkes etablert basert på fire typer datamateriale:
 Tidligere relevant forskning om mangfold i akademia, i hovedsak fra
norsk sammenheng. Denne tidligere forskningen er gjennomgått og
sammenstilt i den hensikt å etablere et grunnlag og en bakgrunn for
diskusjoner om mangfold og inkludering på UiO.
 Dokumentanalyse. Tidligere handlingsplaner for likestilling og
mangfold ved UiO gjennom tre tiår analyseres for å utforske hvordan
likestilling – og etter hvert mangfold – har blitt forstått og forstås.
1



En spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer foretatt blant
vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte ved UiO. Ambisjonen
har vært å utforske hva ansatte opplever at er mangfoldsutfordringer
knyttet til rekruttering, inkludering, diskriminering, trakassering og
åpenhet for ulike tilnærminger i forskningsarbeidet som bedrives.

Basert på dette datamaterialet søkes svar på rapportens to overordnede
problemstillinger:
1) Hva er sentrale mangfolds- og inkluderingsutfordringer ved UiO?
2) Hvordan kan disse best fortolkes og håndteres?
Forskningsspørsmålene
problemstillingene, er:

som

utforskes

for

å

kunne

svare

på

a) Hva vet vi – gjennom tidligere forskning om norsk akademia – om
hvorvidt rekrutteringsprosesser bidrar til mangfold, og hvordan
inkludering og diskriminering påvirker mangfold? Hva vet vi om
sammenheng mellom mangfold blant ansatte og mangfold i
forskningsperspektiver?
b) Hvordan har arbeidet med likestilling og mangfold slik dette kommer
til uttrykk i UiOs handlingsplaner, utviklet seg fra 1989 til i dag?
Hvordan ble problemet mangel på likestilling forstått i 1989, og
hvordan forstås likestilling og mangfold i dag?
c) Hvilke mangfolds- og inkluderingsutfordringer rapporteres det om fra
ansatte ved UiO – og hva forteller disse eventuelt om organisatoriske
og kulturelle forhold ved UiO som institusjon?
d) Hva er, gitt svar på spørsmål a, b og c, særlig viktige tema og
problemstillinger å jobbe med for å skape likestilling og inkludering
på UiO? Hvordan påvirkes likestillings- og mangfoldsarbeid av andre
utviklingstrekk ved universitetene? Hvilke tiltak kan/bør iverksettes?
Universitetet i Oslo er en stor og mangfoldig arbeidsplass på ulike måter:
Geografisk, i antall ansatte, disiplinært og organisatorisk – her er fakulteter,
institutter, sentre, museer og bibliotek. De ansattes arbeidssituasjon og
erfaringer er preget av hvor de er ansatt og hva de jobber med. Dermed er det
også krevende å utforske og på det grunnlaget beskrive og drøfte situasjonen
ved UiO som helhet. Datamaterialet vårt omfatter ansatte i ulike stillinger,
med tilhørighet ulike steder ved UiO – og med ulik bakgrunn. Vi har, gitt at
det er slik, valgt å konsentrere oss om det som framstår som tydelige
tendenser i datamaterialet vi har samlet inn. Og med det forbeholdet at slike
tydelige tendenser heller ikke nødvendigvis representerer situasjonen ved alle
enheter. Dette er ikke et argument for å la være å lage undersøkelser der
ambisjonen er å favne hele UiO, slik vi har gjort. Det er heller et argument
for at det bør foretas kartlegginger og undersøkelser om likestilling og
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mangfold på det enkelte fakultet/enhet, slik det nylig er gjort på Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Holter & Snickare, 2021a).
Vi starter i dette innledende kapitlet med en betenkning rundt begrepet
mangfold. Deretter kort om den historiske sammenhengen arbeidet med
mangfold, likestilling og inkludering inngår i, samt om overgangen fra å
arbeide med kjønnslikestilling til en bredere oppmerksomhet om mangfold.
Avslutningsvis i kapitlet presenteres gangen i rapporten.

1.1

Hva er mangfold i denne rapporten?

Begrepet mangfold har, når det knyttes til likestilling og mangfold i
akademia, i hovedsak to betydninger. Det viser til betydningen mangfold i
representasjon, blant ansatte i akademia, men også til det mangfold i
perspektiver og kunnskap dette kan bidra til. Dette tilsvarer kunnskaps- og
representasjonsperspektivet på kjønnslikestilling som vi innledningsvis
beskriver at har stått sentralt helt fra 1970-tallet.
Men så er det i tillegg, når mangfold settes på dagsorden, mye
oppmerksomhet og diskusjon som investeres i hvilke grunnlag, i betydningen
diskrimineringsgrunnlag, som omfattes når begrepet mangfold anvendes.
Derfor har for eksempel UiO i sin nåværende tiltaksplan1 for mangfold,
likestilling og inkludering (2021–24) presisert at mangfold «kan referere til»
kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering,
sosioøkonomisk bakgrunn, alder og religion (Universitetet i Oslo, 2021c).
Dermed har UiO inkludert de fleste av grunnlagene i likestillings- og
diskrimineringsloven, og lagt til sosioøkonomisk bakgrunn.2 Vi legger til
grunn at det er alle disse grunnlagene UiO er opptatt av når begrepet mangfold
anvendes. Det er denne brede grunnlagsdefinisjonen vi har lagt til grunn når
vi har gjort en kunnskapsgjennomgang basert på tidligere forskning,
dokumentanalyse, survey og kvalitative intervjuer. Vi må imidlertid
konstatere at grunnlagene vi først og fremst har klart å få kunnskap om
gjennom disse undersøkelsene, i tillegg til kjønn, er innvandringsbakgrunn;
operasjonalisert som født utenlands til forskjell fra i Norge. Likevel
inkluderer vi i det avsluttende kapitlet, der vi også drøfter forskningsbehov
på feltet, flere grunnlag enn kjønn og innvandringsbakgrunn. Vi vil samtidig
understreke at dersom det basert på forskning skal kartlegges hva som er
utfordringer i akademia generelt og ved UiO spesielt knyttet til forhold som
religion, alder, sosioøkonomisk bakgrunn, seksuell orientering,
kjønnsidentitet og funksjonsevne, krever det spissede problemstillinger og
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Tidligere år, inntil 2021, har UiO benyttet begrepet «handlingsplan» (se kapittel 3.2 for
oversikt over disse planene). Fra og med 2021 bruker UiO begrepet «tiltaksplan».
2
Likestillings- og diskrimineringslovens formålsparagraf omfatter også «graviditet,
permisjon ved fødsel eller adopsjon», samt omsorgsoppgaver.
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strategisk metodiske valg i intervjuing og spørreundersøkelser. Dette har falt
utenfor rammene for dette prosjektet.
Endelig vil vi bemerke at begrepet mangfold også er knyttet til praksiser som
i større eller mindre grad bidrar til å inkludere individer og grupper som har
ulik bakgrunn i et akademisk fellesskap. Dette er praksiser som kan kartlegges
ved å spørre ansatte om deres inkluderings- og ekskluderingserfaringer, disse
erfaringene kan fortolkes med henblikk på årsaker og det kan utformes tiltak
for å skape endring. Det er slike praksistilnærminger til mangfold vi har vært
mest opptatt av i dette forskningsprosjektet, og det er dette vi også
konsentrerer oss om i det avsluttende kapitlet.

1.2

Historisk bakgrunn

Akademia er i dag, gjennom likestillings- og diskrimineringsloven, pålagt å
jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering.3
Dette pålegget har en lang historie. La oss si at den for alvor startet på 1970tallet.
Likestilling i akademiske institusjoner og kjønnsperspektiver i forskning ble
for alvor satt på dagsorden i høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner
som del av 1970-tallets arbeid for kvinnesak og kvinnefrigjøring. Blant de
første institusjonelle uttrykkene for dette var likestillingsutvalg ved
universitetene. Det første ved Universitetet i Bergen i 1973, deretter ved
Universitetet i Tromsø i 1975 og så ved Universitetet i Oslo i 1976 (Larsen,
2019) (se også kapittel 5 i denne rapporten).
Forskningsrådet etablerte samtidig nye institusjonelle ordninger som skulle
få stor betydning for kvinnelige forskere og den tidlige kvinneforskningen.
Det som da het Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), var
organisert i flere frittstående råd, og i to av disse ble det tatt nye initiativ:
Rådet for humanistisk forskning opprettet et stipendiatprogram for kvinner
som ville forske om kvinner. Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning
oppnevnte i 1974 et utvalg som utredet forskningsmuligheter og
forskningsbehov om kvinners stilling i samfunnet. Alle samfunnsvitenskapelige disipliner var representert, i tillegg til aktører fra departement
og fra det daværende Likestillingsrådet (Haavind, 1997). Utvalget
gjennomførte en kritisk gransking av hver disiplin. Utgangspunktet var at
kjønn, forstått som kvinners og menns atferd og egenskaper, ikke var gitt,
men i stadig endring gjennom de sosiale relasjonene vi inngår i. Altså var det
viktig å utforske kvinners livsløp. Det var, mente utvalget, en mannlig norm
innebygget i de ulike disiplinenes tilnærmingsmåter og faglige konvensjoner.
Utvalget inviterte til at dette måtte korrigeres gjennom nye studier, gjerne
3

Likestillings- og diskrimineringsloven §26.
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tverrfaglige. De foreslo et akademi for kvinneforskning på tvers av
institusjoner/miljøer og et sekretariat for koordinering, administrasjon og
informasjon. Resultatet ble Sekretariatet for samfunnsvitenskapelig
kvinneforskning i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd. Etablert i
1977, først for en prøveperiode på fem år. Gjennom sekretariatet ble det tatt
initiativ til et paraplyprosjekt som rommet flere forskningsinnsatser, fra
kvinneforskere over hele landet, og formidlet/synliggjort i bokserien
Kvinners levekår og livsløp (17 utgivelser!). Dette representerte et
supplement og en motstemme mot en maktutredning – fra tidlig 1970-tall, og
en levekårsforskning som i liten grad synliggjorde og analyserte hvordan
kvinner hadde det (Gornitzka, 1997; Hernes, 1997; Haavind, 1997).
Utgangspunktet i arbeidet for økt representasjon av kvinner i akademia var
altså først og fremst å få på plass teoretiske perspektiver og konkrete
forskningsprosjekter. Erfaringen var at det i hovedsak var unge kvinnelige
forskningsrekrutter som var interessert i disse perspektivene og temaene –
derfor måtte de unge kvinnene på plass ved universiteter, høgskoler og
forskningsinstitutter. Strategien var dobbel: På den ene siden egne prosjekter
og institusjoner for kvinneforskning, på den andre siden å få perspektiver og
forskere inn som en del av de etablerte disiplinene. Det første Senter for
kvinneforskning ble i 1978 etablert ved Institutt for sosiologi og
statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Ved Universitetet i Oslo ble Senter
for kvinneforskning opprettet i 1986.
Likestillingsutvalgene som skulle fremme likestilling ved universitetene som
institusjoner, ble som nevnt etablert gjennom 1970-tallet. I 1988 vedtok Det
norske universitetsråd Handlingsplan for å bedre kvinners stilling ved
universiteter og høgskoler. Denne planen var utarbeidet av disse
institusjonenes likestillingsutvalg. Universitetsrådet ba så universiteter og
høgskoler om å legge denne nasjonale handlingsplanen til grunn i det videre
arbeidet med å bedre kvinners stilling ved hver enkelt institusjon.
Universitetet i Oslo praktiserte moderat kjønnskvotering4 ved ansettelser i
vitenskapelige stillinger fra 1981 (Rogg, 2003, s. 25). UiO vedtok sin første
handlingsplan for likestilling i 1989. Den er konsentrert om
informasjonstiltak, kunngjøringer, karrierefremmende tiltak og kvoteringsordninger som skal bidra til rekruttering av kvinner – og da særlig innenfor
fagområder og disipliner hvor de er sterkt underrepresentert og i
toppstillinger. UiOs handlingsplan for likestilling fra 1989 ble den første i en
rekke slike planer, noe som etter hvert også omfattet lokale planer ved det
enkelte fakultetet. Dette kommer vi nærmere tilbake til i kapittel 5.

4

Fortrinnsrett ved likeverdige eller tilnærmet likeverdige kvalifikasjoner. I likestillingsloven
som ble vedtatt i 1978 og trådte i kraft i 1979, var det åpnet for å favorisere kvinner hvis det
bidro til økt likestilling (Rogg, 2003, s. 25).
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Kjønnsbalanse i norsk akademia har altså vært på den politiske, institusjonelle
og forskningsmessige agendaen siden 1970-tallet, og det har skjedd store
endringer på disse tiårene. Kvinner har vært i flertall blant studentene ved
UiO siden 1984 (Danielsen, Larsen & Owesen, 2015), og utviklingen i retning
av kjønnsbalanse i ulike stillingskategorier ved universitetene har gått sakte,
men sikkert, framover. Kvinneandelen i faglige toppstillinger
(professorstillinger) ved universiteter og høgskoler er imidlertid fortsatt et
stykke fra kjønnsbalansert, nærmere bestemt i overkant av 30 prosent (DBH,
2021, sitert i, Universitetet i Oslo, 2021a). Samtidig er bildet ikke entydig,
det er til dels store variasjoner avhengig av institusjon og fagområde.
Fra tidlig på 2000-tallet har det fra EU sin side vært økende vektlegging av
kjønnsbalanse og likestilling i forskningspolitikk og forskningsfinansiering
(jf. Kilden kjønnsforskning.no, 2022). I norsk sammenheng etablerte
Forskningsrådet, i 2013, programmet Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger
og forskningsledelse (BALANSE). Institusjoner i UIH-sektoren har kunnet
søke penger til tiltak som skal bedre kjønnsbalansen lokalt (BALANSEprosjekter), etter hvert også til forskning på kjønnsbalanse. Det er arbeidet
med å samle erfaringer fra ulike BALANSE-prosjekter (verktøykasse) og
med å dele og drøfte kunnskap. Det er etablert en BALANSE-hub der aktører
som har finansiering fra programmet kan møtes og utveksle erfaringer
(nasjonal læringsarena). Programmets hovedmål er, slik dette er formulert i
programplanen for 2017–2022, «strukturell og kulturell fornyelse av
forskningssystemet for å fremme kjønnsbalanse og et bærekraftig
forskningssystem». Det pekes på at dette kan innebære å «endre
organisatoriske strukturer og praksis og fjerne institusjonelle barrierer som
fører til direkte eller indirekte forskjellsbehandling» (Norges forskningsråd,
2017, s. 7). Dette er en ambisjon som kan bidra til å vri søkelyset fra den
enkelte kvinnes ansvar for å dyktiggjøre seg og gjøre seg mer
konkurransedyktig, til økende oppmerksomhet om institusjonelle faktorer og
systemene. Dette vektlegges i programplanen, der det vises til såkalt implisitt
bias – det vil si at menn favoriseres framfor kvinner også i sammenhenger
hvor det ikke er forskjeller i kandidaters formelle kompetanse – som en viktig
kilde til mangel på likestilling i toppstillinger (Norges forskningsråd, 2017, s.
5).
Før BALANSE-programmet ble etablert i Forskningsrådet, ble Komité for
integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) oppnevnt av det
daværende Utdannings- og forskningsdepartementet. I første omgang for
perioden 2004–2007. Bakgrunnen var utredningen Kvinner i forskning – fra
kvotering til integrering, som Forskningsrådet hadde utarbeidet på oppdrag
fra departementet (Kilden kjønnsforskning.no, 2022). Denne utredningen
kom i 2002. Det var i perioden etter FNs kvinnekonferanse i Bejing i 1995
anbefalt å satse på «mainstreaming», det vil si integrering av
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likestillingsarbeid i virksomheters ordinære strategier og arbeid. Likestilling
kunne på dette viset, var argumentet, bli et virkemiddel for å oppnå
overordnede ambisjoner – som for eksempel eksellent forskning. Samtidig
ble det både fra EU i denne perioden og i nevnte rapport fra Forskningsrådet,
anbefalt særtiltak for å oppnå kjønnslikestilling. Deriblant øremerking av
stipend og stillinger for kvinner, samt kvoteringsordninger ved tilsettinger.
Dette var noe lærestedene selv kunne ta initiativ til (Norges forskningsråd,
2002). I januar 2003 forbød imidlertid EFTA-domstolen øremerking av
vitenskapelige stillinger for kvinner ved norske universiteter og høgskoler,
inkludert professorater innenfor fagområder hvor kvinner var sterkt
underrepresentert. Domstolen mente at slike tiltak var kjønnsdiskriminerende.5 Myndighetene måtte derfor se seg om etter andre måter å
øke kvinneandelen på. De øvrige tiltakene som var foreslått i
Forskningsrådets rapport fra 2002, ble ytterligere aktualisert.
Den nyopprettede Kif-komiteen, med sete i Universitets- og høgskolerådet,
skulle arbeide opp mot UIH-sektoren med anbefalinger og oppfølging for å
sikre at likestillingsarbeid faktisk ble integrert i universiteter, høgskoler og
institutters ordinære arbeid. Den skulle også gi råd til departementer og
Forskningsrådet (NOU 2012: 15, s. 359). Komiteen har senere blitt
gjenoppnevnt for stadig nye perioder. I 2014 ble mandat og komiteens tittel
endret til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, det vil si at
komiteen skulle arbeide bredere enn med kjønnslikestilling. Mangfold ble i
første omgang definert som etnisk mangfold (Kilden kjønnsforskning.no,
2022). Det er nå oppnevnt en ny Komité for kjønnsbalanse og mangfold i
forskning 2022–2025, med et nytt mandat. Her heter det blant annet at:
«Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring
problemstillinger knyttet til mangfold, inkludering og
trakassering ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det inkluderer økt kunnskap om hvordan
kjønn, sosial og etnisk bakgrunn påvirker kritiske
overganger i en forskerkarriere; fra veien inn i forskning til
topp- og lederstillinger.»6 (vår kursivering)
Komiteens mandat er altså fra og med 2022 utvidet til både kjønn, sosial og
etnisk bakgrunn. Og den skal bidra til økt kunnskap om hvordan dette
påvirker såkalte kritiske overganger i en forskerkarriere.
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Slutt på øremerking av kvinneprofessorater (forskning.no) (lesedato 03.05.2022)
Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) | Kifinfo (lesedato
10.04.2022)
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Kif-komiteens endrede mandat fra å være konsentrert om kvinner i forskning
til et bredere perspektiv på mangfold, er uttrykk for en utvikling som også er
synlig i andre forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoners arbeid.

1.3

Fra likestilling til mangfold, likestilling og inkludering

Universitetet i Oslo utvidet, med Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018–2020, oppmerksomheten fra likestilling – forstått
som kjønnslikestilling – til et bredere perspektiv, som inkluderte flere mulige
forskjellsskapende dimensjoner i tillegg til kjønn.
Planen viser innledningsvis til at det likestillingspolitiske arbeidet er
forankret i «Strategi 2020» og følgende ambisjon/målformulering: «Et
internasjonalt ledende universitet må drive en aktiv politikk for likestilling
mellom kvinner og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og
som sikrer like rettigheter». Dernest: «Den akademiske kultur skal
kjennetegnes av kritisk refleksjon, maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og
saklighet. Universitetet må derfor ha arbeids- og læringsfellesskap som er
bygget på likeverd, respekt og åpenhet». Disse to målene knyttet til på den
ene siden rekruttering og på den andre siden kritisk refleksjon, er i
handlingsplanen for perioden 2018–2020 to sider av samme sak: Likestilling,
rettferdighet og mangfold som del av rekrutteringsstrategier vil kunne bidra
til åpenhet, fordomsfrihet og saklighet i universitetets arbeid. Samtidig er det
en ambisjon å sikre mangfold i rekruttering og inkludering på måter som gjør
at «rekrutter» blir ved universitetet, for slik å legge grunnlag for faglig
utvikling.
Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering for perioden 2021–2024
viderefører mangfoldsperspektivet. Også i denne planen søkes arbeidet gjort
til del av UiOs overordnede strategi – det søkes «mainstreamet». Det vises
denne gangen til UiOs Strategi 2030:
«På UiO skal alle inkluderes i stimulerende fagmiljø og ta
del i et engasjerende, godt og trygt arbeids- og læringsmiljø
som henter fram det beste hos den enkelte. Dette innebærer
en aktiv politikk for likestilling og en rekrutteringspraksis
som skaper mangfold og sikrer like rettigheter. UiO skal
fortsette arbeidet for å redusere midlertidighet og for å
videreutvikle en helhetlig personalpolitikk. UiO skal
preges av kollegial medvirkning, kreativ samhandling og
god ledelse.» (vår kursivering)
Hva refererer mangfold til i denne gjeldende tiltaksplanen? Dette:
«Mangfold kan referere til en rekke faktorer som kjønn,
etnisitet,
funksjonsevne,
kjønnsidentitet,
seksuell
8

orientering, sosio-økonomisk bakgrunn, alder og religion.
Faktorer som er viktige hver for seg, men som også
samvirker og kan forklare ulikhet på en annen måte enn
hvis man bare ser på en faktor av gangen. UiO vektlegger
derfor en flerdimensjonal likestillingspolitikk som handler
om at forholdet mellom disse faktorene kan samvirke og
påvirke ansatte og studenters tilgang til og vilkår i
universitetssamfunnet.»
Når det her står «kan referere til», tolker vi det slik at UiO i denne
tiltaksplanen har en bred tilnærming til mangfold, bredere enn den som legges
til grunn i Kif-komiteen sitt mandat. De mange listede grunnlagene mangfold
kan omfatte, herunder kjønn, tjener også til å forsikre om at UiO ikke ønsker
å nedtone kjønnslikestilling og konsentrere seg om mangfold. I stedet
inkluderes kjønn i et bredt mangfoldsperspektiv.
Hvorfor en utvidelse fra å ha planer for kjønnslikestilling til planer for
inkludering, kjønnsbalanse og mangfold? Vi vil peke på fem utviklingstrekk
som kan ha hatt betydning:
1) Utviklingen av den nasjonale politikken på feltet. Det som startet som
Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif), er, som
nevnt, fra 2014 Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
2) En internasjonal trend med økt oppmerksomhet om interseksjonalitet
eller flerdimensjonalitet i forskning og i politikk som har med kjønn
og likestilling å gjøre. Begrepet interseksjonalitet ble satt av den
amerikanske juristen Kimberlé Crenshaw (1989). Utgangspunktet var
tre saker for domstolene hvor kvinner ikke fikk medhold i sine
påstander om diskriminering fordi det amerikanske lovverket var
basert på erfaringene til «hvite kvinner» eller «svarte menn». Dermed
var det utilstrekkelig i møte med individer som kombinerte
marginalisert hudfarge og kjønn. Begrepet interseksjonalitet henviste
metaforisk til det som kan skje i et veikryss, der en kollisjon, det vil
si et tilfelle av diskriminering, kan skyldes flere grunnlag på én gang
og der disse grunnlagene kan være vevd inn i hverandre. Poenget var
altså at diskriminering, trakassering, mangel på inkludering og
rettferdighet ikke oppleves likeens av alle som deler samme kjønn
eller hudfarge. Dette var ikke en ny innsikt i 1989, men begrepet, og
metaforen, aktualiserte dette flerdimensjonale perspektivet på nytt.
3) En økende andel studenter i universitets- og høgskolesektoren som har
minoritetsbakgrunn, det vil si at de eller deres foreldre er
utenlandsfødte. Dette som følge av at innvandrere til Norge og deres
barn søker seg til universitet og høgskole, men også som følge av et
9

økende antall studenter fra utlandet. Dette har ført til oppmerksomhet
om hvorvidt disse studentene har likeverdige muligheter til å gjøre
karriere som ansatte i akademia – når de sammenlignes med
majoritetsnorske studenter.
4) Globalisering og nyliberale politiske trender har skapt et
internasjonalisert arbeidsmarked i akademia. Det påvirker
rekrutteringsprosesser, hvem som ansettes, og bakgrunnen til de som
jobber i akademia. Dette er en utvikling som fra 2000-tallet i økende
grad har satt sitt preg på norske universiteter, høgskoler og
forskningsinstitutter. Dermed er det også blitt stadig større
oppmerksomhet om hvordan internasjonalt rekrutterte ansatte klarer
seg, samt hvordan internasjonalisering påvirker akademia som
arbeidsplass for alle ansatte. Nyere oversikter, basert på tallmateriale
fra 2018, viser at 29 prosent av forskerne og det faglige personalet ved
norske universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter
har innvandringsbakgrunn (Gunnes & Steine, 2020, s. 1). Antallet har
doblet seg siden 2007. De aller fleste av disse er internasjonalt
rekrutterte akademikere. Andelen med innvandringsbakgrunn er
høyest blant forskere og faglig personale ved universiteter og
høgskoler, hvor de utgjør 31 prosent (mot 19 prosent i 2007). Den
høyeste andelen søkere fra utlandet7 finnes blant søkere til postdoktorog stipendiatstillinger, her utgjør de 80 prosent. Mens de til
professorstillinger utgjør 54 prosent (Frølich et al., 2019, s. 28, 42).
Dette har betydning for ansettelser. I midlertidige stillinger, som
forskere, postdoktorer og stipendiater, utgjør andelen med
innvandringsbakgrunn nå hele 48 prosent av de ansatte (Gunnes &
Steine, 2020). Det er tendens til at den største gruppen av postdoktorer
er rekruttert fra EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
40 prosent av postdoktorene kommer fra disse områdene (Gunnes &
Steine, 2020, s. 3).
5) En overgang i styringen av universitetene fra kollegiale
organisasjonsformer med vekt på kunnskap, fleksible arbeidsformer
og individuelt ansvar, til «styring på avstand» gjennom målstyring
inspirert av New Public Management (jf. Sørensen, 2019). Sørensen
(2019) har i norsk sammenheng identifisert 16 ulike reforminitiativ i
stortingsmeldinger og andre offentlige dokumenter i perioden fra
årtusenskiftet. Til sammen er dette, ifølge Sørensen, tiltak for å
«disiplinere universitetene til å effektivisere virksomheten og
samtidig øke produksjonen av offentlige goder» (Sørensen, 2019, s.

7

Søkere fra utlandet sikter til søkere som befinner seg i utlandet når de søker på en stilling i
norsk universitets- og høgskolesektor (Frølich et al., 2019, s. 28).
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453). Universitetene er på den ene siden masseinstitusjoner, på den
andre siden forventet å ligge i forskningsfronten. Sørensen
argumenterer for at det er etablert en type utopisk styreform der det
tvetydige og behovet for prioriteringer ikke synliggjøres, men skyves
nedover i systemet til den enkelte enhet og ansatte. Ambisjonen om
mangfold i et system preget av målstyring, konkurranse, vekt på
eksellens og tellekantsystemer, kan fortolkes som en del av en slik
utopisk styringsform.

1.4

Mangfold blant ansatte ved Universitetet i Oslo

Avslutningsvis i dette innledende kapitlet presenterer vi tall som gir et bilde
av mangfoldet blant ansatte ved Universitetet i Oslo i dag. Dette er tall fra den
registerbaserte sysselsettingsstatistikken utarbeidet av Statistisk sentralbyrå
(2021d), som viser totalt antall ansatte ved Universitetet i Oslo, fordelt på
kjønn, og andelen med og uten innvandringsbakgrunn.
I 20208 var det totalt 8408 ansatte ved UiO, blant disse var det 4352 kvinner
(52 prosent) og 4056 menn (48 prosent). Ett år etter, i 20219, var totaltallet
økt til 8603 ansatte. Den prosentvise kjønnsfordelingen var uendret.
Den siste rapporteringen på likestilling og mangfold ved UiO (Universitetet i
Oslo, 2021a) viser, basert på tall fra Database for statistikk i høyere utdanning
(DBH), at kjønnsbalansen i det vitenskapelige karriereløpet er noe ujevn både
i bunn og topp. Blant ph.d-er er kvinneandelen størst: 58,7 prosent mot 41,3
prosent menn. Blant postdoktorer og førsteamanuensiser er det tilnærmet
balanse, men nå endres fordelingen i menns favør: 47,2 prosent kvinner mot
52,8 prosent menn blant postdoktorer. Mens det blant førsteamanuensiser er
48,8 prosent kvinner og 51,2 prosent menn. Blant professorer er andelen
menn størst: 34,8 prosent kvinner mot 65,3 prosent menn.
UiO ligger omtrent på det nasjonale nivået blant universiteter og høgskoler
når det gjelder andel utenlandsfødte ansatte. I 2021 hadde 2738 ansatte ved
UiO innvandringsbakgrunn10, noe som utgjorde 31,8 prosent av alle ansatte
(Statistisk sentralbyrå, 2021d). Trenden er svakt økende sammenlignet med
året før. Dette er tall for alle ansatte med innvandringsbakgrunn der det ikke
skilles mellom akademikere som rekrutteres fra utlandet og de som er
rekruttert fra Norge, men som har innvandringsbakgrunn.

8

12627: Ansatte i staten. Årsgjennomsnitt, etter alder, kjønn, statistikkvariabel, år og statlig
enhet. Statistikkbanken (ssb.no) (lesedato 04.04.2022)
9
12627: Ansatte i staten. Årsgjennomsnitt, etter alder, kjønn, statistikkvariabel, år og statlig
enhet. Statistikkbanken (ssb.no) (lesedato 04.04.2022)
10
Innvandringsbakgrunn refererer her til de som selv er født i utlandet og de som er født i
Norge av innvandrede foreldre.
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Basert på tall for landsgjennomsnittet (Gunnes & Steine, 2020), er det
imidlertid grunn til å tro at en høy andel av ansatte med innvandringsbakgrunn
ved UiO er akademikere rekruttert fra utlandet, som har kommet til Norge for
å jobbe i akademia. De nasjonale tallene (for 2018) viser at av de 29
prosentene som var registrert som ansatte i norsk akademia og som hadde
innvandringsbakgrunn, var 80 prosent internasjonalt mobile forskere,
rekruttert til norsk akademia fra utlandet (Gunnes & Steine, 2020, s. 1). Åtte
av ti med såkalt innvandringsbakgrunn har altså kommet til Norge fordi de
har søkt og fått en stilling i universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren (UHI-sektoren).
Dette innebærer at to av ti ansatte med innvandringsbakgrunn har innvandret
av andre grunner eller er etterkommere av innvandrere til Norge. Såkalte
etterkommere, norskfødte med innvandrerforeldre, er underrepresentert blant
forskere sammenlignet med hvordan de er representert i det norske
arbeidsmarkedet for øvrig. De utgjorde i 2018 kun 0,5 prosent av sysselsatte
i forskerstillinger, mens de utgjorde 1,2 prosent av alle sysselsatte i Norge og
av befolkningen totalt. Blant studenter i høyere utdanning utgjorde de 3,6
prosent i 2018 (Gunnes & Steine, 2020, s. 1).
Nasjonalt varierer andelen utenlandsfødte forskere med fagområde. I 2009
hadde fagområdene matematikk og naturvitenskap, etterfulgt av teknologi,
høyest andel utenlandsfødte forskere, med henholdsvis 34 prosent og 30
prosent (Børing & Gunnes, 2012, s. 7, 25). Fagområdet samfunnsvitenskap
hadde lavest andel vitenskapelig ansatte som er født i utlandet, med 14
prosent. I 2017 dokumenterer Nordisk institutt for studier av innovasjon,
forskning og utdanning (NIFU) at denne selektive fagområde-tendensen blant
internasjonalt mobile forskere var uendret (Gunnes et al., 2017, s. 27). Ifølge
Askvik og Drange (2019, s. 198) kan forskjellen i fagområde skyldes at det
er enklere å avansere innenfor enkelte fag og/eller at kulturforståelse er
viktigere innenfor noen fagfelt enn andre.
I forskningsrettede karriereløp har fag som matematikk, naturvitenskap og
teknologi (MNT-fagene) hatt høyere andel søkere fra utlandet, sammenlignet
med andre fagområder (Gunnes et al., 2017). Forskjeller i antall søkere til
ulike karriereløp har nok dermed også betydning for andelen innvandrere som
besitter stillinger innen ulike fagområder.
Rekruttering av akademikere fra utlandet har tiltatt som en følge av et stadig
mer internasjonalt arbeidsmarked, økt vekt på internasjonal forskningsfinansiering og ambisjoner om å heve kvaliteten i norsk forskning og høyere
utdanning. Målet om mangfold kan også være et insitament til internasjonal
rekruttering, for slik å bidra til flere ulike tilnærminger innenfor fag og
disipliner (Vabø, 2020). Internasjonal rekruttering ved UiO kan slik sett
forstås i lys av UiO sine ambisjoner på lang sikt, slik de kommer til uttrykk i
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Strategi 2030. Der slås det fast at det er et mål å «videreutvikle kvaliteten i
forskning og utdanning slik at UiO styrker sin plass i toppsjiktet blant Europas
universiteter.»11
Det finnes ikke tall som gir innsikt i akademisk ansattes sosiale eller
sosioøkonomiske bakgrunn. Dette er det oppmerksomhet om ved rekruttering
til høyere utdanning. Det finnes statistikk for studenters sosiale bakgrunn, noe
vi kommer tilbake til i kapittel 4, men altså ikke for ansattes. Det finnes heller
ikke tallmateriale som gir innsikt i representasjon fra ansatte basert på de
øvrige grunnlagene UiO er opptatt av i sin tiltaksplan.

1.5

Gangen i rapporten

I dette innledende kapitlet har vi kort redegjort for hva mangfold er i denne
rapporten, den historiske bakgrunnen for kjønnslikestilling i akademia og
overgangen fra å jobbe med kjønnslikestilling til et bredere mangfoldsperspektiv – slik dette også kommer til uttrykk ved UiO. Vi avsluttet med hva
statistikk forteller om mangfold blant de ansatte ved UiO.
I kapittel 2 gjennomgås teoretiske perspektiver Disse teoretiske
tilnærmingene vil bli tatt opp igjen i det avsluttende kapitlet (8), når vi
fortolker og drøfter det vi fant som et grunnlag for anbefalinger av tiltak. Men
før vi kommer så langt, redegjør vi i kapittel 3 for datamaterialet, metoder
anvendt og noen utfordringer knyttet til datamaterialet. I kapittel 4 spør vi hva
tidligere forskning sier om de fire mangfoldsutfordringene vi utforsker:
rekruttering, inkludering, diskriminering og rom for kritikk og bredde i
faglige perspektiver. I kapittel 5 analyseres UiOs handlingsplaner for
likestilling og etter hvert mangfold, mens vi i kapittel 6 og 7 presenterer
resultater fra spørreundersøkelse og intervjuer blant ansatte på UiO. Her gis
et innblikk i de ansattes erfaringer og oppfatninger. Funn fortolkes og drøftes
i det avsluttende kapitlet (8), før vi gir noen anbefalinger.

11

Strategi 2030 - Universitetet i Oslo (uio.no) (lesedato 11.04.2022).
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2

Rettferdighet og
mulighetsbetingelser

Tema i dette kapitlet er teori. Vi presenterer og drøfter teoretisk funderte
tilnærminger som har ligget til grunn for arbeidet i dette prosjektet, samt
tilnærminger og begreper som vi anvender i det siste kapitlet i rapporten
(kapittel 8), der vi fortolker og drøfter funn.
Rapporten anvender teori på to ulike måter; 1) normativt, i form av prinsipper
som ligger til grunn for hva likestilling og mangfold er og hva som skal til for
å oppnå dette, 2) forklarende/fortolkende, i form av tilnærminger til hvordan
mangel på rettferdighet og like muligheter kan forstås.
Fortolkning av hva som hindrer likestilling og mangfold i akademia, på UiO,
krever en tilnærming som omfatter institusjonelle betingelser så vel som
individuelle betingelser. Institusjonelle og individuelle betingelser utgjør til
sammen mulighetsbetingelser. Individers muligheter påvirkes av hvordan og
etter hvilke prinsipper institusjonene de er del av styres. Høyere utdanning og
universitetene har i tidsperioden hvor det har vært arbeidet aktivt med
likestilling og etter hvert med mangfold, gjennomgått store endringer. Dette
gjelder både studenttilfanget og måten institusjoner i høyere utdanning styres.
Styringssystemet ved universitetene har endret seg (Rasmussen, 2019) som
en følge av poliske beslutninger. Dette innebærer at rammene individuelle
ansatte (og studenter) virker innenfor, har endret seg – noe som har betydning
for hvordan individbaserte erfaringer og praksiser best kan fortolkes og
forstås.
Kapitlet innledes med en presentasjon av en tilnærming til rettferdighet – og
hvorfor denne er valgt som et utgangspunkt for en prinsipiell forståelse av
hva likestilling er. Deretter gjennomgår vi styringssystemet ved norske
universiteter og hvordan dette har endret seg gjennom de siste tiårene. Dette
for å etablere en institusjonell ramme – de mulighetsbetingelser som etableres
i og gjennom universitetets styringsform. Endelig presenteres og drøftes ulike
teoretiske perspektiver og begreper som kan anvendes for å fortolke og forstå
mangel på rettferdighet og like muligheter.

2.1

Deltakelse på like vilkår – et prinsipielt utgangspunkt

Problemstillingene i denne rapporten handler om likestilling og mangfold: om
hvorvidt det er like muligheter til å bli rekruttert til og avansere i UiOs
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stillingshierarkier (som finnes både for vitenskapelig og tekniskadministrativt ansatte), om ansatte inkluderes i arbeidsfellesskap, og om
mangfold blant ansatte bidrar til mangfold i tilnærminger og kunnskap som
utvikles. Dette er politiske mål, og til politiske mål er det knyttet prinsipper
og prinsipielle diskusjoner om hva de innebærer og hvordan de kan nås. Det
regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget som arbeidet under ledelse av Hege
Skjeie fra 2010–2012, hadde i oppdrag å utrede norsk likestillingspolitikk
med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. De skulle også drøfte det
prinsipielle utgangspunktet for norsk politikk for kjønnslikestilling, og tok da
utgangspunkt i prinsippet om deltakelse på like vilkår. Utvalget argumenterte
for at dette var et prinsipp som kunne «vinne rimelig oppslutning på tvers av
politiske og etiske doktriner» (NOU 2012: 15, s. 57). Utgangspunktet var
rettferdighetsbetraktninger og at likestilling grunnleggende sett er et spørsmål
om rettferdighet: «Å være likestilt er noe hver og en av oss har rett til, som
en følge av den respekt hver og en av oss har krav på som personer» (NOU
2012: 15, s. 57). Deltakelse på like vilkår kan være et godt utgangspunkt også
for likestilling og mangfold i akademia. Mål om likestilling og mangfold
knytter an til spørsmål om rettferdighet og likeverdig behandling. Dette er
dessuten en kobling som allerede gjøres i norske høyere
utdanningsinstitusjoners handlingsplaner på feltet, også UiOs. Nielsen (2014)
har sammenlignet hvordan tiltak for likestilling begrunnes ved universiteter i
Norge, Sverige og Danmark – herunder UiO. Han finner at universiteter i alle
tre skandinaviske land vektlegger likestilling som bidrag til kvalitet,
innovasjon, ressursutnyttelse og ivaretakelse av institusjonenes internasjonale
rykte. Men at det i Norge og Sverige, i motsetning til Danmark, også er en
tendens til å vektlegge rettferdighetsorienterte argumenter knyttet til
diskriminering, likebehandling, like rettigheter og rettferdighet (Nielsen,
2014, s. 192-193).
To hjørnestener innenfor forskning og høyere utdanning er at adgang og
mulighet til å gjøre karriere i systemet bygger på meritokrati og universalisme
(Mählck & Thaver, 2010, s. 28). Ifølge meritokratiets idealer skal individer,
uavhengig av kjønn, etnisitet/innvandringsbakgrunn, klassebakgrunn og
andre sosialt konstruerte strata, ha like muligheter i utdanningssystemet
(Mählck & Thaver, 2010, s. 26) samt i rekruttering til og karriereutvikling i
forskning og høyere utdanning (Maximova-Mentzoni et al., 2016, s. 24). De
skal ha like muligheter til å avansere i et hierarki. Samtidig er seleksjon en
del av universitetets funksjon, noen rykker opp, andre faller ut eller velger
seg ut (jf. Holter, 2021). Dette skal skje basert på individuelle meritter
(ferdigheter) og innsats. Slik er i alle fall idealet og samfunnsoppdraget. Alle
skal, uavhengig av bakgrunn, ha like muligheter til å avansere og oppnå
belønninger (Nielsen, 2016, s. 387).
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Prinsippet om deltakelse på like vilkår er lånt fra den amerikanske
professoren i filosofi og politisk teori, Nancy Fraser, som definerer
rettferdighet som «parity of participation» (Fraser, [2005] 2013, s. 193). Å
overkomme urettferdighet innebærer da, argumenterer Fraser, å bygge ned
institusjonelle hindringer som fratar folk mulighet til å delta på like fot.
Institusjonelle hindringer er, for det første, økonomiske strukturer som nekter
individer og grupper nødvendige ressurser – et resultat av klasseforskjeller.
Det er, for det andre, institusjonaliserte hierarkier av kulturelle verdier og
misanerkjennelse – et resultat av samfunnets statusorden. Mens det for det
tredje er snakk om demokratiske hindringer gjennom fravær av
representasjon. Demokratidimensjonen er nødvendig, understreker Fraser,
gitt en stadig mer globalisert verden der vi på grunnleggende vis berøres av
konsekvenser av beslutninger – eller mangel på beslutninger – foretatt andre
steder. Gjennom representasjon eller fravær av representasjon, defineres
scenen der diskusjon og kamp som angår omfordeling og anerkjennelse
spilles ut, der kriterier for sosial tilhørighet etableres, og der det fattes
politiske beslutninger. Her dreier det seg altså både om hvem som omfattes
av beslutninger i den hensikt å få til omfordeling og anerkjennelse, om
prosedyrene når beslutninger skal fattes og hvem som er legitime
representanter i beslutningsprosessene. Misrepresentasjon oppstår, ifølge
Fraser, når politiske hindre eller beslutningsregler fungerer slik at de feilaktig
fratar folk muligheten til å delta på like fot med andre i sosial interaksjon i
vid forstand, herunder også på politiske arenaer (Fraser, [2005] 2013). Vi vil
argumentere for at dette er et representasjonsprinsipp som også kan brukes i
drøftinger av tilstedeværelse i forsknings- og undervisningsarbeid, og
hvordan slik tilstedeværelse ikke er tilgjengelig for alle – selv om de innehar
de nødvendige kvalifikasjonene. Da kan det handle om hva som skal til, i
tillegg til faglige kvalifikasjoner, for å bli vurdert som en legitim representant
i faglig sammenheng.
Rettferdighet, forstått som deltakelse på like vilkår, krever gitt Frasers
tilnærming tre betingelser: omfordeling, anerkjennelse og representasjon
(redistribution, recognition and representation). Dette er dimensjoner som,
slik Fraser ([2005] 2013) ser det, er vevd inn i hverandre, men der det er
viktig å opprettholde et analytisk skille mellom dem, da en av dem ikke kan
reduseres til de to andre.

2.2

Utviklingstrekk og styringsregimer i høyere utdanning

Tre forhold har skapt store endringer innenfor institusjoner i høyere utdanning
gjennom de siste tiårene: en økende andel av ungdomskullene søker seg til
høyere utdanning, tiltakende internasjonalisering, og at måten universiteter
og høgskoler styres på er endret.
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At høyere utdanning er blitt vanligere, er uttrykk for en internasjonal trend,
men også nasjonale politiske beslutninger som fremmer og muliggjør dette.
På verdensbasis øker befolkningens utdanningsnivå, og dette, kombinert med
et i økende grad internasjonalisert arbeidsmarked, gjør at det også innenfor
nasjonalstatene stilles høyere krav til arbeidstakeres utdanning og formelle
kompetanse (Bhopal, 2016). I Norge har det gjennom de siste tiårene vært en
betydelig vekst i rekrutteringen til høyere utdanning. Denne utviklingen er
initiert av et økende utdanningsnivå internasjonalt, men også av politiske mål
om at utdanning skal være tilgjengelig for alle – på like vilkår. Det norske
utdanningssystemet har høy standardisering og lite stratifisering; barn og
unge befinner seg innenfor det samme lokalt baserte skolesystemet i alle fall
til de er ferdig med ungdomsskolen. I tillegg er høyere utdanning gratis i
Norge. Sosial mobilitet gjøres mulig gjennom et samspill mellom gunstige
strukturelle betingelser og individers valg. Det er kultur for å velge seg til
høyere utdanning i bredere sosiale lag i større grad enn hva som var tilfelle
før. Kulturelle overbevisninger og sosiale nettverk bidrar til å gjøre sosial
mobilitet mulig (Midtbøen & Nadim, 2022).
Andelen med høyere utdanning har, i et generasjonsperspektiv, vokst særlig
blant kvinner. I befolkningen som helhet (16 år og eldre) var det i 2020 35,3
prosent som hadde høyere utdanning (Nygård, 2021). Det er med andre ord
fortsatt mer vanlig å ikke ha høyere utdanning, enn å ha det. Men her er det
store aldersforskjeller: Seks av ti kvinner i alderen 30–39 år har høyere
utdanning, mot to av ti i alderen 67 pluss, noe som synliggjør en kraftig
endring i kvinners levekår og livsløp. Blant unge voksne er høyere utdanning
mer utbredt blant kvinner enn menn, fire av ti menn i alderen 30–39 år som
har høyere utdanning. Tallene illustrerer først og fremst at svært mange
kvinner har det som betegnes som kort høyere utdanning, og da særlig knyttet
til profesjonsutdanninger innenfor helse og omsorg. Lang høyere utdanning,
av typen som kvalifiserer til en forskerkarriere, er det fortsatt – totalt sett – en
større andel menn enn kvinner som har: 10,9 prosent mot 10,3 prosent. Men
også her haler kvinnene innpå (Nygård, 2021).
I et tiårsperspektiv har det også vært en tydelig vekst i andelen studenter med
innvandringsbakgrunn12 innenfor høyere utdanning i Norge (Diku, 2021).
Norskfødte med innvandringsbakgrunn, som beskrives med begreper som
«andregenerasjon» og «etterkommere», har stor tilbøyelighet til å ta høyere
utdanning, større enn ungdom på samme alder med majoritetsbakgrunn
(Askvik & Drange, 2019; Birkelund & Mastekaasa, 2009; Fekjær &
Birkelund, 2007; Leirvik, 2016; Maximova-Mentzoni et al., 2016, s. 33;
Statistisk sentralbyrå, 2021b; Støren, 2005). Grupper som tidligere ikke tok
høyere utdanning, som eksempelvis studenter med lavt utdannede foreldre,
12

Innvandrere inkluderer personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire
utenlandsfødte besteforeldre (Diku, 2021, s. 48).
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tar også i større grad høyere utdanning ved høgskoler og universiteter enn de
gjorde før (Askvik, 2015, s. 453). Tilbøyeligheten til å studere blant unge med
lavt utdannede foreldre er doblet siden 1990-tallet, mens den har vært
tilnærmet konstant for ungdom med de høyest utdannede foreldrene.
Samtidig er det fortsatt tydelige sosiale forskjeller13 i rekrutteringen til høyere
utdanning (Meld. St. 13, 2018-2019, s. 80-81). Utviklingen har bidratt til at
bredden i studenters bakgrunner har økt ved norske universiteter. Det er også
blitt større bredde blant de ansatte, ved at andelen kvinner er økt på alle
stillingsnivåer (se kapittel 1.4).
Et globalisert arbeidsmarked har, slik vi beskrev i kapittel 1, i minst like store
grad bidratt til å endre sammensetningen av studenter og ansatte. Denne
utviklingen har skutt fart særlig de to siste tiårene. Den dominerende
forståelsen av denne utviklingen er at den er god, men forskning
internasjonalt har også synliggjort at mulighetsstrukturen for akademisk
mobilitet ikke er lik for alle, at det eksisterer kjønnede, seksualiserte og
rasialiserte begrensninger for mobilitet, og at den lite romantiske siden av
internasjonal mobilitet er erfaringen av fremmedgjorthet innenfor en global
rangering av universiteter (Sümer, O’Connor & Le Feuvre, 2020).
Forskning og høyere utdanning har i norsk sammenheng gjennomgått til dels
store endringer i innretning, finansiering og styring. En kollegial
professorstyrt organisasjonsform var dominerende ved norske universiteter
da kvinner for alvor begynte å gjøre seg gjeldende gjennom 1970- og 80årene (Rasmussen, 2019).
Denne ble avløst av det som kan kalles demokratisering (Rasmussen, 2019).
Professorer gikk i 1989 over fra å være embetsmenn til å bli statsansatte, noe
som skapte behov for en formalisering av adgangen til faste stillinger. Det ble
etablert en opprykksordning (1993) som innebar at nasjonale komiteer skulle
vurdere søknader om opprykk til professor basert på meritter. En
kompetansemodell erstattet en konkurransemodell, heretter skulle lønn og
status tildeles basert på kompetansevurderinger, ikke konkurranse om et
begrenset antall professorstillinger (Brandser & Sümer, 2016, s. 47). En
ordning med postdoktorer ble innført samme år, for slik å styrke muligheten
til heving av kompetanse og kvalifisering til professor. Andre argumenter for
å etablere denne stillingskategorien var mobilitet, internasjonalisering av
norsk forskning og likestilling. Det var en periode øremerkede
postdoktorstillinger for kvinner (Brandser & Sümer, 2016, s. 48).
Den såkalte Kvalitetsreformen14 innførte et felles gradssystem med bachelor
og master, la opp til økt internasjonal forskermobilitet og en opptrapping av
13
14

(Se også kapittel 4.1).
St.meld. nr. 35 (2001-2002). Kvalitetsreformen ble innført fra 2005.
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forskerutdanningen i Norge. Parallelt pågikk det diskusjoner om og reformer
i universitetenes og høgskolenes styringsstruktur, med overgang til en
bedriftsstyringsmodell (Sørensen, 2019). Det ble innført et tydeligere skille
mellom departement og institusjoner, for å «understreke institusjonenes
selvstendige ansvar i utforming av egen framtid» (St.meld. nr. 27, 2000-2001,
s. 66). Styringen fra sentralt hold skulle «begrenses til å ivareta viktige
utdanningspolitiske interesser» (St.meld. nr. 27, 2000-2001, s. 6).
Universitetenes øverste organ skulle være styret. De skulle selv avgjøre sin
organisasjonsform (valgt eller ansatt ledelse etc.), disponere universitetets
samlede ressurser og oppnå resultater. Det såkalte Mjøsutvalget 15 (NOU
2000: 14) kritiserte det daværende rammefinansieringssystemet av
universiteter og høgskoler for ikke å bidra til kvalitet og effektivitet. Utvalget
forslo en overgang til en insentivbasert finansieringsmodell, med en sterkere
vektlegging av oppnådde resultater i finansiering av undervisningsvirksomhet. De foreslo også at det skulle gis en egen forskningsbevilgning.
Kunnskapsdepartementet foreslo å premiere universiteter og høgskoler som
fikk studentene til å lykkes, som hadde evne og vilje til rask omstilling, som
la til rette for langsiktighet og kvalitet i forskning (St.meld. nr. 27, 2000-2001,
s. 73). Hva foranlediget disse endringene? De kan forstås i forlengelsen av at
det gjennom 1980- og 90-tallet i de fleste OECD-land pågikk reformer av
offentlig sektor med siktemål å introdusere mer management-tenkning og
markedsmentalitet (Olsen, 1988, s. 21). Endringer var, som vi også ser når
det gjelder universitetene, framstilt som et spørsmål om økonomisk
effektivitet. Dette gikk ikke friksjonsfritt for seg. De nye styringssystemene
ble kritisert for å bidra til å redusere den demokratiske innflytelsen over
beslutninger. Saker ble løftet ut av det politiske sakskartet og over i
styresammenhenger der forhandlinger og beslutninger fattes med begrensede
muligheter til innsyn og påvirkning for dem saken gjelder, og ved at
«politiske og moralske spørsmål blir gjort til spørsmål om forhandling og
effektivitet» (jf. Olsen, 1988, s. 22). Dette er imidlertid en kritikk og
tilnærminger som ikke reflekteres over i særlig grad i stortingsmeldingen der
styrings- og finansieringsreformene ble introdusert (St.meld. nr. 27, 20002001). Meldingen, som ble lagt fram av Stoltenberg 1-regjeringen, innledes
med kapitlet «Visjonen». Her vises det blant annet til at økt
internasjonalisering gir nye utfordringer i kunnskapspolitikken, samtidig som
dette er «en betingelse for kunnskapsbasen». Deretter heter det: «Samtidig
må vi motarbeide en situasjon der markedskreftene blir styrende. Det kan gå
ut over de andre viktige samfunnsmessige og kulturelle oppgavene som
institusjonene skal fylle. For at universiteter og høyskoler skal møte denne
utviklingen, må vi gjennomføre endringer og reformer. Målet er ikke at vi
15

Mjøsutvalget var et regjeringsoppnevnt offentlig utvalg som virket i tidsrommet 1998–
2000, med mandat å foreta en bred drøfting av de utfordringer høyere utdanning ville stå
overfor i årene framover. Ole Danbolt Mjøs, tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø, ledet
utvalget.
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skal tilpasse oss markedskreftene, men å være best på kvalitet og
produktivitet, slik at vi kan ivareta alle de målene som kunnskapspolitikken
skal ivareta» (St.meld. nr. 27, 2000-2001, s. 5-6). Her slås det fast at
markedskreftene ikke skal bli styrende, men det reflekteres ikke hva som er
de helt konkrete farene med dette. Samtidig er det altså et mål å heve kvalitet
og produktivitet, og for å realisere det tas det altså i bruk markedsinspirerte
styringsformer – nærmest i den gode saks tjeneste.
Universiteter og høgskoler finansieres fortsatt i hovedsak gjennom statlige
bevilgninger. De er på ingen måte overlatt til markedet. Men finansieringen
skjer dels som rammefinansiering, som skal gi institusjonene «et strategisk
handlingsrom», dels som «resultatbasert uttelling».16 Sistnevnte tildeles
basert på utdanningsinsentiver og forskningsinsentiver. Utdanningsinsentiver
har en «åpen budsjettramme», og bevilgningen er basert på oppnådde
resultater i form av antall avlagte studiepoengenheter (et mål for
gjennomstrømming av studenter) og antall inn- og utreisende
utvekslingsstudenter (internasjonalisering). Forskningsinsentivene har en
«lukket budsjettramme» og «beregnes som en resultatbasert omfordeling
(RBO) mellom institusjonene». Her konkurreres det med andre ord om
penger institusjonene imellom. Insentivene som ressurser fordeles etter er:
antall doktorgradskandidater som disputerer, vitenskapelig publisering – der
det å få akseptert artikler i høyt anerkjente tidsskrifter gir høyere uttelling enn
annen publisering, tildelinger av forskningsmidler fra EUs rammeprogram,
Forskningsrådet og regionale forskningsfond. De som får tilslag på søknader
premieres ytterligere: «Dette skal skjerpe den nasjonale konkurransen om
forskningsmidler og stimulere universiteter og høyskoler til forskning av høy
kvalitet og relevans».
Måling og vektlegging av publikasjoner, bibliometri – også omtalt som
tellekantsystemer, ble introdusert i den norske universitetssektoren i 2004
som et mål for forskningsproduktiviteten, og påvirket finansieringen fra 2005
(Sivertsen, 2016, s. 85).17 For å bli tildelt publiseringspoeng må forskning bli
publisert i godkjente vitenskapelige kanaler – det vil si autoriserte tidsskrifter
eller bokforlag, delt i nivå 1 eller 2. Høyt anerkjente tidsskrifter gis som nevnt
høyere uttelling. Tidsskrifters kvalitet er knyttet til «impact factor» – det vil
si til antall siteringer det oppnår (Jones, 2019).
Dette er et offentlig styringssystem eller styringsregime som henter
inspirasjon fra New Public Management. Det er basert på en form for
strategisk – alternativt utopisk (jf. Sørensen, 2019) – målstyring preget av
16

Beskrivelsen er basert på dokumentet «Finansiering av universiteter og høyskoler» som
finnes på Regjeringen sine nettsider: finansiering.pdf (regjeringen.no) (lesedato 13.04.2022).
17
Den norske modellen for publikasjonsbasert finansiering ble designet av akademiske
representanter fra de norske universitetene (2003–2004). Den skal omfatte all fagfellevurdert
litteratur innenfor alle forskningsområder (Sivertsen, 2016).
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markedsinspirert konkurranselogikk. For institusjonene handler det om å
hevde seg i en nasjonal og internasjonal konkurranse med vekt på målbare
såkalte «objektive kriterier». Disse er, som vi har sett, knyttet til
studentproduksjon, forskningsfinansiering og publisering i de høyest rangerte
tidsskriftene. Et viktig formål er å bidra til at norske institusjoner befinner seg
i den internasjonale forskningsfronten, at de bidrar til fremragende forskning
– «eksellens». Dette er et styringssystem på institusjonsnivå, men det legger
også føringer internt i institusjonene (jf. Sivertsen, 2016) og potensielt for den
enkelte ansattes arbeidshverdag. Det å ha publisert artikler i topprangerte
tidsskrifter – da særlig på engelsk internasjonalt – er det som teller. Dette kan
forstås som objektive kriterier på kvalitet, da legges det til grunn at
topprangerte tidsskrifter har høyest kvalitet, og at det å få akseptert artikler
her er et sikkert mål på det fremragende. Det innvendes at dette representerer
«kvalitetens overgang til kvantitet» (Eriksen, 2019, s. 179), og at tellekantene
bygger på en naturvitenskapelig forståelse av vitenskap og dens resultater
som «dekontekstualiserte og konvertible over alle landegrenser» (Rasmussen,
2019, s. 97). Det vil si et system som ikke vektlegger at mange typer vitenskap
produseres i sosiale sammenhenger og lokale kontekster som påvirker valg
av problemstillinger og metode. Modellen for publikasjonsbasert finansiering
ble evaluert i 2013. Det ble da pekt på at modellen slik intensjon var «øker
produktiviteten», samtidig som det ble pekt på at en av svakhetene var at
modellen ble utviklet for finansiering på institusjonsnivå, men at den også
brukes på enhetsnivå innenfor institusjonene (fakulteter og institutter), noe
som kan være problematisk dersom «indikatorene erstatter ansvarlig
lederskap og menneskelige vurderinger» (Sivertsen, 2016, s. 87) (vår
oversettelse).

2.3

Systematiske forskjeller i mulighetsbetingelser

Institusjoner kan betraktes som grunnleggende byggesteiner i sosialt og
politisk liv (Powell & DiMaggio, 1991, s. 3). Et institusjonelt perspektiv i
analyser og fortolkninger legger til grunn at aktørers handlinger er strukturert
og ordnet av ulike systemer (organisatoriske og kulturelle) med regler som
både begrenser og oppmuntrer. I slike systemer spiller belønninger og
sanksjoner en viktig rolle, og det er gjerne enkelte grupper som tjener på disse
– som er privilegerte (Powell & DiMaggio, 1991, s. 11). Et universitet er en
institusjon organisert etter bestemte prinsipper og med distinkte kulturelle
trekk, som legger strukturelle føringer og skaper mulighetsbetingelser for
individene som befinner seg der, det være seg ansatte eller studenter.
Betingelser som framstår nøytrale og objektive fungerer da gjerne ikke
nøytrale og objektive i praksis. De er bygget på bestemte fortolkningsrammer
og de passer enkelte individer bedre enn andre. Den amerikanske sosiologen
Joan Acker (2006) beskriver det hun begrepsfester som ulikhetsregimer i
arbeidsorganisasjoner, noe hun definerer slik: «loosely interrelated practices,
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processes, actions and meaning that result in and maintain class, gender and
racial inequalities within particular organizations» (Acker, 2006, s. 443). Hun
legger til grunn at aktører i organisasjoner i ulik grad har makt og kontroll
over mål, ressurser og resultater. De har i ulik grad mulighet til å påvirke
hvordan arbeidet organiseres, hva som ligger til grunn for avansementer og
belønningssystemer og hva som ligger til grunn for respekt og anerkjennelse.
Ulikhet og urettferdighet skapes ut fra et slikt perspektiv gjennom arbeidets
organisering, og der det er systematikk i hvem som kan påvirke dette og de
verdier som er knyttet til arbeidsfellesskapet. Acker (2006) har et
interseksjonelt perspektiv (jf. Crenshaw, 1989). Men hennes primære
interesse er hvordan praksiser, prosesser, handlinger og mening i
organisasjonene bidrar til å skape ulikhetsregimer. Hvordan organisasjoner
strukturerer fordeler og ulemper, utnytting og kontroll, handlinger og følelser,
mening og identitet basert på sosiale og kulturelle distinksjoner (Acker,
2006).
Begrepet implisitt bias refererer til ubevisste fordommer som bidrar til at vi
mennesker ofte vurderer personer, grupper, handlinger og personers
handlinger på måter som vi tror er nøytrale, men som er basert på
forestillinger og fordommer som vi ikke er klar over at vi har (Fjørtoft, 2020,
s. 41). Slike implisitte fordommer kan gjøre seg gjeldende på ulike måter. Et
nyere empirisk eksempel er en norsk eksperimentell studie der fiktive
jobbsøknader ble sendt til faktisk utlyste jobber. Det viste seg at for søkere
med de samme dokumenterte kvalifikasjonene, reduserte et navn som
indikerte minoritetsbakgrunn muligheten til å bli innkalt til et jobbintervju
med 25 prosent (Midtbøen & Rogstad, 2012). Dette var ikke jobber i
akademia. Men det finnes eldre studier som tydeliggjør at de samme
tendensene gjorde seg gjeldende for kvinner som søkte fast stilling i
akademia. Elisabeth Fürst (1988) gjennomførte en av de første empiriske
undersøkelsene av ansettelsesprosedyrer for å finne ut hvordan det gikk med
kvinner som søkte seg til faste stillinger ved norske universiteter og det som
da het distriktshøgskoler gjennom 1970- og tidlig 80-tall. Studien viste at
hvem søkerne er hadde betydning. Problemet var ikke mangel på kvinnelige
søkere, problemet var at de ikke ble ansatt i samme grad som menn (Fürst,
1988). For å finne ut hva det kunne komme av, nærleste Fürst alle sakkyndige
innstillinger mm. til faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo i
perioden 1977–84. Hun fant en tendens til at de sakkyndige ordla seg
annerledes overfor kvinnelige enn overfor mannlige søkere. Overfor
kvinnene var det nøytralitet og forsiktighet i omtalene. Rosende og
meritterende ord ble brukt sjeldnere om kvinner enn om menn. «Det er f.eks.
menn som tilskrives originalitet, pionerarbeid og genialitet» (Fürst, 1988, s.
120). Fürst (1988) fant med andre ord at kvinner og menn nokså systematisk
ble bedømt forskjellig til tross for nokså like meritter. Hun bruker ikke
begrepet implisitt bias, men fortolker funnene mer som paternalisme enn som
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uttrykk for et patriarkalsk system, som knyttet til autoritetsrelasjon («farsønn») på det mellommenneskelige mikroplan heller enn til basiske
maktforhold på makroplan (Fürst, 1988, s. 93). Implisitte fordommer er
ubevisste, og som sådan strukturelt betinget (jf. Fjørtoft, 2020). Her foreligger
ikke nødvendigvis bevisste intensjoner om å forskjellsbehandle på usaklig
grunnlag. Systematikk i bruken av ulike ord og begreper i beskrivelsen av
kvinner kontra menns arbeider framstår, i Fürst (1988) sin studie, som en
subtil form for diskriminering.
Det er snakk om hver for seg små krenkelser, men som i sum har alvorlige
konsekvenser. Gjentakende ytre motstand skaper indre tvil hos de som
utsettes for dette (Holter, 2021; Holter, Snickare & Liestøl, 2021). De
kvinnelige søkerne i Fürst sin studie tenderte til ikke å få de faste
vitenskapelige stillingene de søkte på, antakelig uten at de ansvarlige helt
forsto at de hadde begått urettferdighet i sine vurderinger. Slik Midtbøen og
Rogstad (2012) fant når de etter eksperimentet med søknadene intervjuet de
aktuelle arbeidsgiverne, og disse ikke ser hvordan de handler i «en kjede som
resulterer i systematisk ulikhet» (Midtbøen & Rogstad, 2012, s. 156).
Begrepet mikroaggresjoner viser til den kumulative byrden av det som – i og
for seg – kan virke som harmløse tilfeller av rasisme og sexisme (Pierce,
1995, sitert i Gressgård, 2014, s. 22). Gressgård (2014) viser, med
utgangspunkt i en kronikk av den svenske forfatteren Jonas Hassen Khemeri,
til hvordan erfaringer med stadige tilfeller av «lavintensiv rasisme», som at
vikaren på skolen automatisk går ut fra at han er klassens bråkmaker, fører til
en indre kamp: En stemme sier at ingen har rett til å forhåndsdømme, mens
en annen stemme innvender at det kan være «vår feil» – vi pratet for høyt,
hadde hettegenser og joggesko osv. Ikke-eksplisitt rasisme gjøres til en egen
paranoia der «en må regne med fornektelse dersom en forsøker å
problematisere den uuttalte rasismen ved å ta den opp med lærerne eller
skoleledelsen» (Gressgård, 2014, s. 23).
Problemet er, skriver Sara Ahmed (2012, s. 152), at erfaringer med rasisme
lett blir erfaringer med å bli gjort til problemet. Slik etableres minst tre
grunner til å la erfaringer med rasisme, sexisme eller andre former for
diskriminering passere: Den som eier erfaringen er usikker på hva det var som
skjedde, var dette diskriminering eller noe annet (jamfør den indre kampen)?
Den som eier erfaringen kan samtidig være redd for at den som bedriver ikkeeksplisitt diskriminering skal tape ansikt (Orupabo, 2021, s. 117) og/eller
være bekymret for selv å bli gjort til problemet, dersom noe vagt eller subtilt,
noe som ikke nødvendigvis er det andre forbinder med rasisme eller sexisme,
adresseres som et problem. Andre er i denne sammenhengen de som ikke selv
er i posisjon til å oppleve rasisme eller sexisme eller andre former for
diskriminering. Privilegium handler om å passe inn, for eksempel som en
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aktuell søker til et professorat: Når en kategori passer oss/lar oss passere, er
det ikke sikkert at vi forstår at det er vi som definerer eller eier denne
kategorien. Det forstår vi først når vi blir stoppet, eller fortalt at vi ikke passer
(jf. Ahmed, 2012, s. 176). Spørsmålet «Hvor er du fra, egentlig?» er en måte
å reetablere en norm for hvordan de er/ser ut/oppfører seg, som hører til her
(Ahmed, 2017, s. 115). På samme måte er kommentaren «Er du virkelig
professoren?» en måte å etablere hvem som uten videre bare er professor og
hvem som må forklare seg (Ahmed, 2012, s. 177). Det handler om hvem som
hører hjemme og ikke hører hjemme – det være seg et geografisk sted, i en
posisjon/rolle, eller i en bestemt sammenheng, og hvem som har rett til å
bestemme hvem som hører hjemme, implisitt og eksplisitt. Dette kan være
satt i system ved lov, men strukturer som dette kan også være uformelle
(Erdal, 2021, s. 88).
«Kunnskap om rasismens strukturelle karakter betyr at vi må forlate en
rasismeforståelse som kun dreier seg om å identifisere hvem som er rasist, det
være seg fra en biologisk eller kulturell overbevisning om rasehierarkier»,
skriver Julia Orupabo (2021, s. 117). Rasisme og diskriminering kan ut fra en
slik tilnærming ikke defineres med utgangspunkt i individer og deres
intensjoner, men ut fra at også tilsynelatende nøytrale institusjonelle praksiser
og strukturer kan skape ulikhet og utenforskap. Dette kan for eksempel være
stereotyper om gruppers kvaliteter og egenskaper som påvirker hvem som
passer inn. Samtidig, understreker Orupabo (2021), vil en ren strukturell
tilnærming til diskriminering neglisjere kontekstens betydning. Da forsvinner
viktige kontekstuelle faktorer for å kunne forstå sosiale prosesser og
reproduksjon av ulikhet. Det sosiale arbeidet, det vil si hvordan det være seg
utseende, språk, væremåter og følelser kan bli klassifisert, i bestemte
organisatoriske og kulturelle sammenhenger. Dette er tilnærminger til
diskriminering som ikke forholder seg strengt til de juridiske definisjonene
av hva diskriminering er (se kapittel 4.8), men som legger avgjørende vekt på
hvordan en hendelse og en erfaring oppleves av den det gjelder.
Fordommer og diskriminering bidrar til former for opplevd urettmessighet.
Det gjør også trakassering. I et kjønnsperspektiv rettes oppmerksomheten mot
seksuell trakassering. Dette var det lenge lite oppmerksomhet om i offentlig
debatt som i forskning, til tross for at levekårsundersøkelser fra SSB viste at
det var forholdsvis utbredt, særlig blant de yngste kvinnene (NOU 2012: 15,
s. 273). #metoo endret dette. Foranledningen var at New York Times
5.oktober 2017 publiserte at Harvey Weinstein, en nestor i amerikansk
filmbransje, hadde forgrepet seg på og trakassert kvinner over flere tiår. Ti
dager senere oppfordret skuespiller Alyssa Milano til at kvinner som hadde
opplevd seksuell trakassering skrev #metoo på Twitter. Oppfordringen
spredte seg til et opprør som for alvor nådde Norge da 590 kvinnelige
skuespillere 19. november 2017 lanserte oppropet #stilleforopptak, der de tok
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et oppgjør med «ukulturen i TV-, film- og teaterbransjen» (Sletteland &
Helseth, 2018, s. 7-10). Opprøret spredte seg fra filmbransjen til arbeidsliv,
utdanning og politikk – synliggjort ved at UiO sin Handlingsplan for
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 som ett av fire hovedmål
hadde: «Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell
trakassering» (se kapittel 5.9), og ved at det i 2019 ble gjennomført en
spørreundersøkelse i universitets- og høgskolesektoren om mobbing,
trakassering, seksuell trakassering og seksuelle overgrep (se kapittel 4.8).
Hvordan skal vi så forstå seksuell trakassering? Den offentlige utredningen
om likestillingspolitikken fra 2012 la til grunn at seksuell trakassering er: «en
måte å utøve makt på og må forstås i lys av makt- og ulikhetsstrukturer som
kjønn, alder, klasse og etnisitet» (NOU 2012: 15, s. 272). Holter (1992) er på
sin side opptatt av hvordan seksuell trakassering kan forstås innenfor
rammene av arbeidsorganisasjoner, av hvordan arbeidsorganisasjoner bygger
på en rekke forskjellige – og sammenvevde – ordninger der menns og
kvinners egenskaper og menns og kvinners forhold til hverandre er stilltiende
forutsatt og definert. Denne kjønnsordningen kan ikke, argumenterer hun,
alltid erfares direkte, men den kan analyseres ved å anlegge ulike perspektiver
på arbeidsorganisasjonen: Forholdet mellom produksjon og reproduksjon –
hvordan dette forholder seg på denne arbeidsplassen. Organisasjonens
struktur i form av arbeidsdeling, hierarkier og kommunikasjon.
Organisasjonens kultur – språk, symboler, ritualer og samværsformer.
Materielle strukturer og identitetsdannelse – måten enkelte kvinner og menn
forstår seg selv og hverandre på (Holter, 1992, s. 140-141). Seksualitet kan
være bygget direkte inn i dette, som når det stilles krav til kvinners utseende
(for eksempel gjennom uniformering) eller det har utviklet seg en kultur
ansatte imellom som omfatter uformelle normer for flørt og kroppsspråk.
Trakassering virker, understreker Holter (1992, s. 143), legitimerende for
mannlighetens dominans i systemet og oppmuntrer til mannlige offensive og
kvinnelige defensive strategier.
Med #metoo ble erfaringer med seksuell trakassering for alvor flyttet over i
den offentlige debatten. Sletteland og Orgeret (2019) identifiserer basert på
mediedebatten to ulike diskurser. På den ene siden trakassering som utslag
av strukturell sexisme. Her står kombinasjonen av kjønn og asymmetrisk
makt sentralt, og trakassering anses som et resultat av og en metode for å
opprettholde kvinners underordning i samfunnet. Denne diskursen var,
påpeker de, dominerende i starten av #metoo. Men den ble raskt møtt av en
annen diskurs: #metoo som heksejakt. Den springer ut av en bekymring for at
anklagede for seksuell trakassering kan bli dømt uten mulighet til å forsvare
seg. Her manes det til empati for den anklagede og til presseetiske prinsipper.
Det foregår med andre ord en kamp om definisjonsmakten, som gjenfinnes i
mediedekningen – men som det er mulig å tenke seg at også kan eksistere
innenfor arbeidsorganisasjoner i møte med påstander om at seksuell
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trakassering finnes på arbeidsplassen og/eller konkrete saker. Beatrice Halsaa
(1992) forteller hvordan hun ble møtt da hun i 1975 (i kvinneåret) i en
forelesning på Institutt for statsvitenskap ved UiO, tok opp «den ekstremt
skjeve kjønnssammensetningen blant statsvitere» og som del av dette
formidlet følgende: «Kunne ‘alminnelige’ mellommenneskelige hendelser
som forelskelser, sjalusi og forhold som oppstår og brytes skape problemer
for eksempel i veilednings- og eksamenssituasjoner på grunn av
kjønnsfordelingen blant lærere og studenter?» (Halsaa, 1992, s. 236). I
artikkelen fra 1992 formidler Halsaa hvordan denne antydningen ble møtt.
Det ble stor oppstandelse, og den rådende diskursen synes å ha vært seksuell
trakassering som heksejakt. Sletteland og Orgeret (2019) viser, i en analyse
av en del av mediedekningen av den såkalte Giske-saken, at det de kaller
politisk anomi, det vil si en tilstand av uforutsigbarhet, råder. Begge de to
diskursene var i spill i denne saken, i tillegg til en tredje diskurs, «ny runde i
Giske-saken», som handlet om hvorvidt Giske hadde endret oppførsel og om
varslere, parti og velgeres tillit til han. En kan-vi-ha-tillit-til-en-som-blir-tatti-trakassering-diskurs. Poenget, som er overførbart også til andre sektorer og
situasjoner, er hvordan #metoo endret normgrunnlaget for politikk,
journalistikk og offentlig debatt, og at det mangler felles normer og et felles
språk for tolkning av seksuell trakassering og for sanksjonering av slike saker
(Sletteland & Orgeret, 2019, s. 217). Tilnærminger og forståelser er satt i
bevegelse uten at det har skjedd en «substansiell normendring» (Sletteland,
2018).
Forholdet mellom produksjon og reproduksjon er sentralt for arbeids- og
samfunnsorganisering – og for arbeidet i akademia. Dagens situasjon bygger
på en historisk utvikling der produksjonen er blitt avskjermet fra omsorgseller reproduksjonssfæren (Holter, 1992, s. 141), og der kjønnsordenen
bygger på dette. Kvinner har tradisjonelt – i det moderne kapitalistiske
samfunnet – hatt ansvar for reproduksjon og omsorg, menn for produksjon.
Nancy Fraser (1994) legger til grunn at forholdet mellom produksjon og
reproduksjon har med organisering av familie, arbeid- og velferdsstat å gjøre.
I industrisamfunnet var folk forventet å organisere seg i heteroseksuelle
kjernefamilier styrt og forsørget av menn og med en hjemmearbeidende
husmor. Velferdsstaten fulgte opp med et trygdesystem som beskyttet mot
bortfall av lønnsinntekt, behovsprøvd sosialstøtte for familier uten
lønnsinntekter og i enkelte tilfeller former for husmorlønn. I den
postindustrielle kapitalismen er ikke denne modellen («familiy-wage») lenger
gangbar. Postindustrielle familier er mer mangfoldige (som for eksempel at
ekteskap/samboerskap etableres senere i livet, skilsmisser og reetablering av
nye familier både heteroseksuelle og homoseksuelle danner familie), kvinner
er i lønnsarbeid, familier kan heller ikke lenger forsørges på én lønn – og
husmor/forsørger-modellen er stort sett parkert. Men hva erstatter den, spør
Fraser i 1994? Hun inviterer til et tankeeksperiment rundt forholdet mellom
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produksjon og reproduksjon der kjønnslikestilling – deltakelse på like vilkår
– legges til grunn som en forutsetning. Frasers snart tretti år gamle
tankeeksperiment er interessant i vår sammenheng fordi det synliggjør noen
dilemmaer som tidligere empiriske studier av kjønnslikestilling i akademia
også har synliggjort (se kapittel 4.6). I tankeeksperimentet lanseres to mulige
modeller: «universal breadwinner» og «caregiver parity» (Fraser, 1994, s.
593). Det vil si en modell der både kvinner og menn er lønnsarbeidere og
forsørgere på like fot, og en modell der kvinners omsorgsarbeid likestilles
med menns lønnsarbeid. Problemet er at ingen av dem skaper
kjønnslikestilling som deltakelse på like vilkår: Den første krever at kvinner
tilpasser seg en mannlig lønnsarbeidernorm og at omsorgsoppgaver i større
grad overlates til staten eller markedet. Den andre oppvurderer omsorgsarbeid
slik at kvinner med omsorgsforpliktelser med velferdsstatlig støtte som
foreldrepermisjoner, kontantstøtte, barnetrygd, omsorgslønn etc., kan
forsørge familien sin. I tillegg kreves tilpasninger i arbeidslivet ved at kvinner
kan jobbe deltid. Deltakelse på like vilkår realiseres altså ikke med noen av
disse to alternative modellene. Fraser lanserer derfor en tredje modell, der
menn påvirkes til å bli mer som kvinner; menn må også ta hånd om primære
omsorgsoppgaver. Kvinners livsmønster gjøres til norm, ikke menns. Med et
slikt utgangspunkt må både familie-, arbeids- og velferdsorganisering
omstruktureres, samt at hele kjønnsordenen bygges om og hva kjønn er/betyr
dekonstrueres. Alle jobber må legge til grunn at de ansatte også er
omsorgspersoner (Fraser, 1994, s. 611-613). De ulike modellene og Frasers
tankeeksperiment synliggjør hvor grunnleggende den kjønnede
arbeidsdelingen er – og at arbeidsorganisering er betinget av familie- og
velferdsstatsorganisering. Samtidig framstår ikke diskusjonen utopisk. I
artikkelen fra 1994 viser Fraser avslutningsvis til den daværende svenske
arbeidsministerens mål om å gjøre det mulig for både kvinner og menn å
kombinere foreldreskap og lønnsarbeid – noe som vil kreve nye mannsroller
og radikale endringer i organiseringen av arbeidslivet (Fraser, 1994, s. 613).
Dette bringer oss til den, i denne sammenhengen, siste betingelsen for like
muligheter i den arbeidsorganisasjonen et universitet er: belønningsstrukturer
i møte med det enkelte individets indre driv/motivasjon. Vi har allerede vært
inne på belønningsstrukturene (se kapittel 2.2), nå: hvordan kan vi forstå
individers motivasjon? Sosiologen Helene Aarseth (2022) utforsker
spenningen mellom motivasjon basert på søken etter andres anerkjennelse og
motivasjon basert på trangen til å forme noe nytt og finne svar på ubesvarte
spørsmål. Utgangspunktet er den franske sosiologen Pierre Bourdieus
praksis-teori og begrep om den sosialiserte kroppen (se f.eks. Bourdieu, 1998,
s. 81). Den sosialiserte kroppen dannes gjennom den enkeltes praktiske
engasjement i samfunnet, i et dialektisk forhold mellom subjektive motiver (i
den enkelte) og objektive strukturer (utenfor den enkelte). Den sosialiserte
kroppen blir med andre ord til gjennom erfaringer som «setter seg» i kroppen,
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og som ikke alltid er fullt ut bevisste og språkliggjorte. Det som da driver og
dirigerer subjektet, er ikke individets bevissthet, men «sedimenter av situerte
erfaringer». Vi drives med andre ord av de erfaringene vi har gjort oss og
hvordan disse er bearbeidet/ikke bearbeidet. Det som kan kalles en sosialisert
livskraft/begjær, gir energi til en agents investeringer i et felt – som for
eksempel det akademiske. Å få og kjenne anerkjennelse er en viktig del av
dette. Da blir belønningssystemet også viktig, fordi vi har lært at belønning
betyr anerkjennelse. Behovet for anerkjennelse har røtter i vår avhengighet av
andre, i vår oppdagelse av andres bevissthet om verden og oss, noe som gjør
at vi utvikler selvbevissthet. Samtidig skaper dette fremmedgjøring og
usikkerhet som håndteres gjennom anerkjennelse. Vi er avhengig av de
andres anerkjennelse, noe som er en viktig drivkraft, men som samtidig gjør
oss usikre og sårbare. Vi kjenner skam når anerkjennelsen ikke oppnås. Det å
være del av systemer bygget på belønninger og konkurranse kan,
argumenterer Aarseth (2022), fortolkes i lys av dette. Men så finnes det også
en annen måte å forstå drivkraften i oss på. Da skal vi til trangen til å forme
og finne svar på ubesvarte spørsmål, et driv som er gjenkjennelig i
intellektuelt, kreativt strev. Denne drivkraften har feste i noe annet enn ønske
om belønning. Aarseth (2022) legger til grunn Donald Winnicotts
objektrelasjonsteori (fra psykoanalysen). Veldig kort fortalt tar Winnicott
(1953) utgangspunkt i spedbarnets tidlige separasjonsprosess: barnets
oppdagelse av at verden ikke er en forlengelse av det selv og ikke alltid
oppfyller dets ønsker. Dette er en potensielt traumatisk erfaring. Men
Winnicott foreslår at dette kan bli en viktig kilde til etableringen av en kreativ
kraft. Det skjer når barnet gjennom lek og overgangsobjekter forsøker å bygge
en bro mellom indre ønsker og lengsler og ytre omgivelser.
Overgangsobjekter er skapt av barnet og eksisterer samtidig uavhengig av det;
bamsen og hvordan barn kan tenke om og anvende den, er et eksempel.
Gjennom oppvekst og voksenliv kan slik brobygging formet gjennom lek,
utforskning og søken, anvendes og utvikles. Det skjer i kunst, estetikk og i
kreative vitenskaper. Dette er en drivkraft skapt av ønsket om å skape
resonans mellom en indre verden og de ytre omgivelsene. Men, understreker
Aarseth (2022), slik virksomhet krever et mentalt rom, et rom som i akademia
er begrenset av målstyring og et jag etter prestisje og anerkjennelse. Sårbarhet
er, sett fra et psykoanalytisk ståsted, en grunnleggende livsbetingelse og
mulig kreativ kilde. Men i et kompetitivt akademisk system har sårbarhet lite
plass (Aarseth, 2022). Hvorvidt individer er drevet av systemets belønninger
og/eller av nysgjerrighet på verden, kan med andre ord ha betydning for om
de inkluderes og finner seg til rette i en arbeidsorganisasjon. I tillegg
synliggjør drøftingen av de to ulike motivasjonsstrukturene at et tydelig
belønningssystem faktisk kan bidra til å hemme kreativitet.
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2.4

Oppsummert

Vi har i dette kapitlet tatt utgangspunkt i normativ teori om rettferdighet som
deltakelse på like vilkår – og hva som skal til for å nå et slikt mål. Dette er
knyttet til sosiale og økonomiske forhold, til anerkjennelse og til muligheter
til representasjon – til å påvirke de betingelsene den enkelte påvirkes av.
Rammene for virksomheten på et universitet er lagt gjennom politiske
beslutninger og mangel på politiske beslutninger. Da står utviklingen i
hvordan norske universiteter styres og finansieres, sentralt. Vi har derfor
nokså kort tatt for oss dette, før siste del av kapitlet mer konkret tar for seg
teoretiske tilnærminger til mulighetsbetingelser som påvirker den enkelte:
implisitte fordommer, hvordan diskriminering og seksuell trakassering kan
virke og forstås, forholdet mellom produksjon og reproduksjon – og endelig
hvordan motivasjon, hva som driver den enkelte, kan passe eller passe mindre
godt med arbeidsorganisasjonens innretning.
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3

Data og metode

Datamaterialet som benyttes i prosjektet består av fire deler: 1) Tidligere
relevant forskning på feltet. 2) Dokumenter: Handlingsplaner for likestilling
og mangfold ved UiO fra 1989 til i dag. 3) En spørreundersøkelse til ansatte
ved UiO. 4) Kvalitative intervjuer med ansatte ved UiO. Målene med dette
brede datatilfanget er: Å tegne et bilde av mangfold i norsk akademia basert
på tidligere forskning. Å dokumentere og drøfte hvordan UiO har arbeidet
med likestillings- og mangfoldsspørsmål og hvordan det eventuelt har vært
skifter i tilnærminger og praksiser. Å få innsikt i hva som er eventuelle
utfordringer knyttet til mangfold ved UiO, slik dette kommer til uttrykk i
ansattes erfaringer, praksiser og egne fortolkninger av disse. Til sammen skal
dette danne grunnlag for å diskutere status for mangfold og inkludering ved
UiO i dag, og for å komme med anbefalinger til tiltak som kan bidra til å
endre eventuelle problematiske forhold. I det følgende presenteres de ulike
datakildene, hvordan disse er samlet inn og behandlet.

3.1

Kunnskapskartlegging

En gjennomgang av tidligere forsking og plandokumenter med sikte på å
finne ut hva vi vet om temaet mangfold i akademia, kan gjennomføres på
ulike måter og baseres på ulike mål og ambisjoner.
I denne rapporten var ambisjonen å etablere oversikt over og innsikt i hva vi
vet, forskningsbasert, om mangfold ved norske universiteter, høgskoler og
forskningsinstitutter i dag. Dette var nødvendig av to grunner: For det første,
å legge grunnlaget for undersøkelsene vi skulle utføre i dette prosjektet. For
det andre, å etablere en basis for å diskutere mangfoldspraksiser og
utfordringer i norsk akademia ikke kun basert på det våre undersøkelser viser,
men også annen forskning på feltet.
Vi har foretatt målrettede litteratursøk for å kartlegge situasjonen når det
gjelder ulike forhold som angår mangfold i akademia: kjønn/kjønnsbalanse,
rekruttering – herunder internasjonal rekruttering, inkludering/arbeidsmiljøforhold, diskriminering og trakassering, karrieremuligheter og mobilitet,
bredde i faglige tilnærminger og rom for kritisk tenkning i høyere utdanning
og forskning. Vi konsentrerte oppmerksomheten i hovedsak om å finne
forskning på norske forhold, med innslag av relevante forskningsbidrag fra
andre nordiske land. Søkene ble avgrenset til i hovedsak de siste ti årene.
Søkene ble gjort i Oria og delvis Google Scholar. Søkekombinasjoner var for
eksempel:
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-

mangfold AND akademia (2011-2021), mangfold AND akademia
AND kjønn, innvandring AND akademia AND kjønn, etnisk AND
akademia AND kjønn, samisk AND akademia, samisk AND
likestilling, samisk AND universitet, kjønn AND mangfold AND
universitet, rekruttering AND akademia AND mangfold, mental
health AND academia AND discrimination, mental health AND
academia AND discrimination AND Nordic, psykisk helse AND
student AND høyere utdanning, akademin AND jamställdhet,
mångfald AND akademin, mangfoldighed AND inklusion,
mangfoldighed AND køn

I tillegg har vi benyttet «snøballmetoden», det vil si at vi har gjennomgått
litteraturlistene i forskningsbidrag vi hadde identifisert gjennom litteratursøk,
for om mulig å identifisere andre i vår sammenheng relevante studier og
bidrag.
Litteraturlisten er oppdatert når det i løpet av året dette prosjektet har pågått,
er kommet nye forskningsbidrag. Vi har fulgt med på nettsiden til Komité for
kjønnsbalanse og mangfold i forskning, Kif-info, kjonnsforskning.no og på
nyheter fra BALANSE-programmet i Forskningsrådet. Kilden kjønnsforskning.no (2022) presenterte i slutten av mars en rapport der de har kartlagt
norsk forskning i perioden 2010–2021 om: likestilling, kjønnsbalanse og
mangfold i forskning og innovasjon. Denne rapporten inkluderer også en
oversikt over samtlige relevante publikasjoner de fant gjennom sine søk, en
liste som har fungert som en viktig sjekkliste for oss.
Ulempen med målrettede litteratursøk lik dem vi har gjennomført, er at
enkelte relevante forskningsbidrag ikke kommer med i søkene. Dette kunne
vært unngått ved å gjøre bredere og mer omfattende søk etter metodikken som
benyttes i såkalte systematiske kunnskapsoversikter. Når vi ikke har gjort det,
har det en viktig årsak: Vår hensikt var ikke å produsere en systematisert
kunnskapsoversikt, men å legge et grunnlag for hva vi vet om helt bestemte
konkrete tematikker som er viktige i vår sammenheng. Målrettede søk og
grundige gjennomganger av litteraturlister i publikasjoner vi fant fram til,
framsto da som en mer hensiktsmessig strategi.
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3.2

Dokumenter og dokumentanalyse

Dokumentanalysen (se kapittel 5) omfatter handlingsplaner for likestilling og
mangfold ved UiO fra 1989 og fram til i dag. Følgende dokumenter inngår:
Handlingsplaner for likestilling og mangfold ved UiO


Handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Oslo 1989



Handlingsplan for likestilling med konkretiserte tiltak og råd
1992-93



Handlingsplan for likestilling 1995 - 1999 Universitetet i Oslo



Handlingsplan for likestilling UiO 2000 – 2004



Handlingsplan for likestilling ved UiO 2004-2006



Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2007–2009



Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 – 2012



Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2015–2017



Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 20182020



Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024

Dokumentanalysen er gjort inspirert av metoden «What’s the problem
represented to be?» (Bacchi, 1999, 2009). Dette er en metode for å utføre
såkalte policy-analyser (analyser av politikk og politiske dokumenter) som
bygger på en poststrukturalistisk teoretisk tilnærming: Det søkes etter
hvordan sentrale problemer i politiske dokumenter (som partiprogrammer,
stortingsmeldinger, taler, kronikker, utredninger, vedtak – og handlings- og
tiltaksplaner) blir til og forstås.
Utgangspunktet er altså at politiske problemer ikke helt uten videre er, de blir
til, de representeres – og kan slik forstås som «kulturelle produkter» (Bacchi,
2009). Det undersøkes derfor hvordan ofte ikke eksplisitt uttalte fortolkninger
og forståelser ligger til grunn for sentrale begreper og tilnærminger, for valg
av relevante tiltak og for hva som defineres som problem(er). Bacchi (1999)
utviklet denne formen for dokumentanalyse i den hensikt å få innsikt i hva
slags forståelser av likestilling og mangel på likestilling som ligger til grunn
for politiske intervensjoner for likestilling i vestlige land. I en slik analyse
handler det altså ikke om hvordan et gitt problem kan løses, men om hva som
ligger til grunn for hvordan et problem rammes inn og forstås – og for hva
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som danner utgangspunkt for politikken på feltet. Denne framgangsmåten er
derfor svært relevant når kursen videre framover skal velges på et felt.
Tilnærmingen bidrar til å avdekke hvilke forståelser og tilnærminger som
historisk – og i dag – ligger til grunn når et problemområde defineres, tiltak
velges og konsekvenser følger. Noe som ikke alltid er så umiddelbart synlig,
verken for forskere eller politiske aktører på feltet. Det synliggjøres hvordan
problemforståelser er sentrale i styringsprosesser (Bacchi, 2009, s. xii).
Problemanalyser følger en helt konkret «oppskrift» ved at det stilles spørsmål
til teksten, som tar utgangpunkt i spørreord som hva, hvordan, hvorfor og med
hvilke konsekvenser? De konkrete spørsmålene utformes basert på de
konkrete tekstene som skal inngå i analysene. Spørsmålene som ligger til
grunn for dokumentanalysene av handlingsplaner for likestilling og mangfold
på UiO, presenteres i kapittel 5.

3.3

Spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen besto av et elektronisk spørreskjema opprettet og
gjennomført i UiOs datainnsamlingsverktøy Nettskjema. Lenke til
undersøkelsen ble sendt på e-post til alle ansatte med mer enn en 20 prosent
stilling ved UiO. Den var mulig å besvare i tidsrommet 28. oktober – 14.
november 2021. Undersøkelsen var mulig å gjennomføre både på norsk og
engelsk. Deltakelse i undersøkelsen var frivillig for ansatte. Kun ansatte som
mottok de unike e-post-lenkene og var UiO- og Feide-brukere, kunne svare
på undersøkelsen.
Hele populasjonen, alle som mottok undersøkelsen, fikk påminnelse om å
besvare den via e-post to ganger i løpet av den angitte perioden i oktober –
november 2021. Av tekniske grunner var det dessverre ikke mulig å sende ut
purring kun til de som ikke hadde besvart undersøkelsen.
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning benyttet, med hjelp av UiO, en
oversikt18 over den gjeldende populasjonen for å innhente mailliste.
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ble benyttet for å
sende ut spørreskjemaet til den ovennevnte populasjonen. Ansattlisten ble tatt
ut med følgende kriterier: vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte
med mer enn 20 prosent stilling, timelønnede ble ikke inkludert. Utvalget
omfatter altså ansatte, ikke studenter, men kan inkludere fulltidsstudenter som
arbeider mer enn 20 prosent stilling ved UiO.

Rådatafilen som STK mottok fra UiO, inkluderte kun data på aggregert nivå – uten navn
og ansattnummer, og inkluderte ikke noe om den enkeltes fakultets/enhetstilhørighet. UiO
har, i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR), ingen eksisterende
adresseoversikt som ligger klar for utsendelse. UiO framskaffet dette som et oversikts/øyeblikksbilde på gitt dato for utsending.
18
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Datamaterialet ble lagret og analysert i UiOs Tjenester for Sensitive Data
(TSD).
Spørreskjema inneholdt spørsmål om rekruttering og inkludering,
karrieremuligheter, faglig mangfold og rom for kritisk tenkning, samt
spørsmål om bakgrunnen til respondentene. Utfyllende tekstfelt ble lagt til
ved enkelte spørsmål hvor det var relevant, men det ble presisert at
respondentene ikke skulle oppgi personidentifiserende opplysninger.
Spørreundersøkelsen var timet til å ta 10–20 minutter å besvare. Dette ble
opplyst om i e-posten som fulgte det elektroniske spørreskjemaet.
Spørreskjema ble utviklet med inspirasjon fra flere tidligere foretatt norske
undersøkelser:






ARK-KIWEST – arbeidsmiljøkartlegging for universitets- og
høgskolesektoren (Undebakke et al., 2014),
kartlegging av mobbing og trakassering i universitets- og
høgskolesektoren (Ipsos, 2019),
surveyundersøkelse om internasjonalisering, diskriminering og
seksuell trakassering blant yngre forskere i Norge (Akademiet for
yngre forskere, 2019b), og
spørreundersøkelse blant vitenskapelig ansatte om ytringsfrihet og
ytringsklima i akademia (Mangset et al., 2021).

Før spørreundersøkelsen ble sendt ut til ansatte ved UiO, gjennomførte vi en
pilotering av spørreskjemaet, inkludert invitasjonen til deltakelse via e-post.
Utvalget som frivillig testet undersøkelsen, besto av teknisk-administrativt
ansatte og vitenskapelig ansatte ved andre forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi testet undersøkelsen både på norsk og engelsk.
Denne testingen ga oss verdifulle tilbakemeldinger, som gjorde at det ble
foretatt justeringer både i informasjonen som fulgte spørre-undersøkelsen og
i spørsmålene.
Norsk senter for forskningsdata (NSD) vurderte behandlingen av
personopplysninger og fant at den var i tråd med regelverket. Koblingsnøkler
ble slettet etter at alle dataene var innhentet, og før analysearbeidet startet.
Kun personer tilknyttet forskningsprosjektet ved Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning og underlagt taushetsplikt hadde tilgang til anonymiserte
data og avidentifiserte data. Dataene ble behandlet konfidensielt.
Spørreundersøkelsen er en såkalt populasjonsundersøkelse, hvor alle
vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte ved Universitet i Oslo med
mer enn en 20 prosent stilling, ble invitert til å delta. Invitasjonen til deltakelse
i spørreundersøkelsen ble sendt ut til 7337 ansatte via e-post. Etter første
utsending var det fire personer på e-postlisten som ga beskjed (på e-post) om
at de ikke ønsket å besvare undersøkelsen, og heller ikke ønsket å motta
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påminnelse om deltakelse. Disse deltakerne ble tatt bort fra e-postlisten ved
første og andre påminnelse om deltakelse. Dette resulterte i at populasjonen i
denne undersøkelsen besto av 7333 ansatte.
Totalt ble det elektroniske spørreskjemaet besvart av 1646 personer. 1386 av
disse respondentene besvarte undersøkelsen på norsk, og 260 besvarte
undersøkelsen på engelsk. Totalt gir dette en responsrate på 22 prosent
(1646/7333).
Dette
inkluderer
kun
fullførte
bevarelser
på
spørreundersøkelsen. Analysene er derfor basert på svar kun fra ansatte ved
UiO som fullførte hele undersøkelsen.
I en populasjonsundersøkelse er målet å danne seg et bilde av situasjonen i
populasjonen som helhet. Vår undersøkelse oppnådde svar fra en relativt lav
andel av populasjonen. Det var derfor avgjørende å undersøke hvorvidt de
som faktisk svarte på spørreundersøkelsen på vesentlige punkter skiller seg
fra hele populasjonen. Dette hadde vi mulighet til å sjekke ved å sammenligne
sammensetningen av utvalget som responderte (basert på svar på spørsmål
om bakgrunnen deres i spørreskjema) med populasjonen som helhet (alle som
mottok spørreskjema). Gitt at det var en relativt lav svarprosent, ble
sammenligningen foretatt som et aktivt grep for å vurdere legitimiteten til
svarene som ble gitt. Særlig viktig var det at kjønnssammensetningen i utvalg
og populasjon ikke skilte seg særlig fra hverandre, at representasjonen av
utenlandsfødte kontra norskfødte var omtrent lik i utvalg og populasjon, og at
det var omtrent like stor andel vitenskapelig ansatte kontra tekniskadministrativt ansatte i utvalg og populasjon. Vi spurte, i
spørreundersøkelsen, ikke etter hvilket fakultet, institutt eller senter den
enkelte ansatte tilhørte. Det ble gjort i samråd med UiO, da spørsmål om dette
kunne bidra til at enkelte respondenter ble mulig å gjenkjenne. Mange enheter
ved UiO er nokså små, og dette gjelder også på fakultetsnivå. Denne
vurderingen var i tråd med Norsk senter for forskningsdata (NSD) sin
vurdering av behandlingen av personopplysninger. Dette betyr at vi ikke har
hatt mulighet til å sjekke hvorvidt det blant de som har svart er under- eller
overrepresentasjon av enkelte enheter ved UiO.
For å kunne vurdere hvorvidt respondentene som besvarte undersøkelsen på
vesentlige punkter skiller seg fra den opprinnelige populasjonen,
sammenlignet vi hva svarene på bakgrunnsspørsmål fortalte om utvalget av
respondenter med en liste med bakgrunnsdata over 7333 ansatte på UiO, tatt
ut dagen masseutsendelsen ble sendt ut via e-post i oktober 2021. Kun data
på aggregert nivå ble tatt ut, i form av en Excel-fil til forskningsgruppen ved
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Rådatafilen inkluderte kun relevant
bakgrunnsinformasjon og inkluderte ikke navn, ansattnummer eller fakultets/enhetstilhørighet.
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Forskere i prosjektet behandlet rådatafilen i Excel for å få en oversikt over
populasjonen som mottok invitasjon til spørreundersøkelsen. Nasjonalitet i
denne oversikten var basert på selvoppgitt nasjonalitet ved inngåelse av
arbeidskontrakt. Ifølge administrasjonen ved UiO, blir ikke den
selvregistrerte informasjonen korrigert med mindre ansatte tar kontakt og ber
om at dette endres. Totalt utgjorde ansatte med norsk som nasjonalitet 75
prosent (5459/7333) av populasjonen. Fordelingen av menn og kvinner i det
opprinnelige e-postutvalget var relativt kjønnsbalansert,19 med 53 prosent
kvinner og 47 prosent menn.
Stillingskodene i populasjonen bygger på Database for statistikk om høyere
utdanning (DBH) sin oversikt.20 Disse stillingskodene ble lagt til grunn for å
definere vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte i
populasjonen. Totalt sett, basert på våre avgrensninger21, utgjorde
vitenskapelig ansatte 62 prosent (4580/7333) av populasjonen, mens tekniskadministrative ansatte utgjorde en andel på 38 prosent (2753/7333).
Som det framgår av tabellen under, en oversikt over bakgrunnsvariabler til de
som besvarte undersøkelsen, er det nokså godt samsvar mellom utvalget som
besvarte undersøkelsen og populasjonen som helhet når det gjelder de
bakgrunnskjennetegnene vi var særlig opptatt av.
Andelen kvinner i populasjonen var 53 prosent, i utvalget som besvarte
undersøkelsen er den 59 prosent. Andelen menn i populasjonen var 47
prosent, i utvalget som besvarte undersøkelsen er den 39 prosent. Vi har med
andre ord noe overrepresentasjon av kvinner i undersøkelsen, men ikke svært
stor. Tendensen til at kvinner er mer tilbøyelig til å svare på undersøkelser
med de temaene vi var opptatt av, finnes også i andre spørreundersøkelser (se
f.eks. Hamberg, 2015; Ipsos, 2019).

19

Rådatafilen med data over populasjonen på aggregert nivå inkluderte variabelen «Nøkkel
for kjønn», og denne bestod kun av «mann» og «kvinne».
20
Stillingskoder og tilknytning til stillingskoder for året 2021 (se f.eks. DBH, 2021).
21
Vitenskapelig ansatte, i populasjonen, inkluderer DBH sine stillingskategorier
«Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UN)», «Faglig-administrative
lederstillinger (UN3)» og «Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling (ST)».
For å beregne fordelingen av vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte, valgte
vi å inkludere stillingskoder for «Faglig-administrative lederstillinger» (UN3) i kategorien
vitenskapelig ansatte. Dette var eksempelvis
stillingsbenevnelsene rektor,
undervisningsleder, studieleder, dekan, instituttleder og prorektor. Totalt utgjorde disse
faglig-administrative lederstillingene kun 0,1 prosent (9/7333) av alle ansatte i populasjonen,
som mottok invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen. Ansatte med såkalte «Støttestillinger
for undervisning, forskning og formidling (ST)» i populasjonen, ble også regnet inn i
kategorien vitenskapelige stillinger. Etter å ha gjennomført kvalitative intervjuer, ble vi
oppmerksomme på at ansatte i såkalte støttestillinger, definert ved bruk av DBH sin oversikt,
bekreftet at de identifiserer seg som vitenskapelig ansatte, heller enn teknisk-administrativt
ansatte.
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Andelen teknisk-administrative i populasjonen ble beregnet til 38 prosent, i
undersøkelsen er den 44 prosent. Andelen vitenskapelig ansatte i
populasjonen var 62 prosent, i undersøkelsen 56 prosent. Dette betyr at vi har
en liten overrepresentasjon av teknisk-administrativt ansatte blant de som har
besvart spørreundersøkelsen.
Andelen med norsk som oppgitt nasjonalitet var 75 prosent i populasjonen, i
undersøkelsen er det 65 prosent som har oppgitt at de er norskfødte.
Nasjonalitet og hvor man er født behøver imidlertid ikke være det samme.
Det kan være en andel respondenter i utvalget som er født i utlandet – og
derfor oppgir det i spørreundersøkelsen, men som er registrert med
nasjonalitet norsk i databasen vi har hentet informasjon om populasjonen fra.
Samtidig regner vi det som nokså sikkert at vi har en liten overrepresentasjon
av utenlandsfødte blant de som besvarte undersøkelsen. Da vi startet å
rekruttere intervjupersoner til kvalitative intervjuer, så vi en tendens til at
utenlandsfødte var mest interessert i tematikken som behandles i
undersøkelsen. Det var enklere å rekruttere utenlandsfødte enn norskfødte.
Lav svarprosent er generelt en økende utfordring i spørreundersøkelser
(Mangset et al., 2021, s. 5). Flere faktorer påvirker villigheten til å svare på
undersøkelser. Meninger om og interesser for temaet i en undersøkelse kan
påvirke svartilbøyeligheten og dermed føre til systematisk bortfall (Hellevik,
2015, s. 214). Økende antall forespørsler om spørreundersøkelser kan også
føre til synkende svarrater (Hellevik, 2015, s. 214). I vår undersøkelse har vi
kontrollert for det vi har oversikt over, nemlig bakgrunnsvariabler. De viser
at det ikke er store skjevheter blant de som svarte sammenlignet med
populasjonen. Hvorvidt det er systematiske forskjeller i tilnærminger og
erfaringer, har vi ingen mulighet til å kontrollere for. Vi er derfor varsomme
med tolkningen av resultatene fra spørreundersøkelsen. Vi oppgir
prosentfordelinger, men er mest opptatt av tendensene. Der tendensene er
tydelige, regner vi dette som indikasjoner på funn som speiler erfaringer blant
ansatte. Vi vil likevel understreke at de som har svart, først og fremst
representerer seg selv, og at funn ikke kan generaliseres fra utvalget til
populasjonen som sådan.
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Tabell 3.1 Utvalget i spørreundersøkelsen22, etter kjønn, alder,
fødeland og stillingsbetegnelse. Mangfold og inkludering ved UiO
2021.
Antall

Andel

1646

100

Mann

636

39

Kvinne

971

59

Ikke-binær

:

<1

Ønsker ikke å svare

:

<2

18-29 år

176

11

30-39 år

449

27

40-49 år

434

26

50-59 år

354

22

60 år eller over

213

13

Ønsker ikke å svare

:

<1

Norskfødte

1075

65

Utenlandsfødte

561

34

Ønsker ikke å svare

:

<1

Vitenskapelig ansatte

920

56

Teknisk-administrativt ansatte

726

44

Totalt

Omtaler du deg som/ønsker å bli omtalt
som

Alder

Fødeland

Stillingsbetegnelser

22

I tråd med Statistisk sentralbyrås standardtegn i tabeller benyttes tegnet (:) for tall som av
konfidensialitetshensyn ikke vises/publiseres. Konfidensialitet handler i denne
sammenhengen om å unngå å identifisere personer (Statistisk sentralbyrå, 2020).
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Spørreundersøkelsen inkluderer sensitive temaer og spørsmål. I
presentasjonen av resultatene oppgir vi i noen tilfeller ikke konkret antall eller
konkrete bakgrunnsvariabler av hensyn til anonymitet. Vi oppgir ikke konkret
antall eller kombinasjonen av flere bakgrunnsvariabler der det er under 10
respondenter som har besvart et spørsmål, her følger vi praksis fra for
eksempel Ipsos (2019).
Når det gjelder rapportering om kjønnsfordelingen blant respondentene i
spørreundersøkelsen, oppgir vi kun prosentandeler og antall for de som
omtaler seg som «menn» og «kvinner». Av personvernhensyn, fordi det var
et relativt lite antall som svarte at de omtaler seg som «ikke-binær» eller
«ønsker ikke å svare», er disse utelatt fra rapporteringen om kjønnsfordeling.
Svarene til respondenter som omtaler seg som «ikke-binære» eller «ønsker
ikke å svare», inngår imidlertid i alle andre rapporteringer fra
spørreundersøkelsen. At disse respondentene ikke er representert i
tallmaterialet som rapporterer kjønnsfordeling, gjør at noen respondenter blir
usynlige i deler av datapresentasjonen. Dette er, vil vi understreke, en form
for feilrepresentasjon og urettferdighet. I enkelte rapporteringer der
kjønnsfordelinger inngår, hadde vi i denne rapporten ingen god løsning for å
inkludere respondenter som utgjorde en så lav prosentandel av totalutvalget.
Avslutningsvis i dette kapitlet vil vi kommentere et spørsmål som vi,
muligens, burde stilt i spørreundersøkelsen, og som gjaldt den enkelte
ansattes bakgrunn. Vi spurte om respondentene i spørreundersøkelsen var
født i Norge eller i utlandet. Dette indikerer hvem som kan regnes som
innvandrere, og det gir grunnlag for å undersøke om disse opplever særskilte
utfordringer. Statistikk over ansatte i norsk akademia viser at ansatte som er
født i utlandet, først og fremst er forskere som er rekruttert fra utlandet til
Norge for å jobbe i akademiske stillinger her. Ansatte i norsk akademia med
innvandringsbakgrunn er i liten grad rekruttert blant innvandrere i Norge eller
blant de som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre – såkalte
etterkommere (Gunnes & Steine, 2020). I vår spørreundersøkelse stilte vi ikke
spørsmål om foreldre, vi har derfor ikke mulighet til å identifisere såkalte
etterkommere, de som er norskfødte men barn av innvandrere til Norge. Dette
er en gruppe som er interessant i en undersøkelse om mangfold og inkludering
blant ansatte i akademia, og vi burde gitt oss selv mulighet til å undersøke om
de møter særskilte utfordringer på UiO. Samtidig er det vårt helt bestemte
inntrykk, etter å ha rekruttert intervjupersoner til den kvalitative delen av
studien, at det særlig blant vitenskapelig ansatte er svært få norskfødte med
innvandrerforeldre ved UiO. Noe som indikerer at det i en spørreundersøkelse
som omfatter alle ansatte antakelig uansett ville vært krevende å framskaffe
valide data som gir et godt bilde av erfaringene til denne gruppen. Dette
styrkes av undersøkelser som viser at det i 2018 var totalt 190 etterkommere
av innvandrere blant forskere i UHI-sektoren (Gunnes & Steine, 2020), av
39

disse var om lag 40 fast vitenskapelig ansatte, resten var midlertidige. I tillegg
kommer 100 etterkommere av innvandrere i teknisk-administrative stillinger.
Det er et viktig spørsmål om denne gruppens erfaringer kan undersøkes med
et kvantitativt design. Her vil det antakelig være nødvendig med kvalitative
undersøkelser, basert på strategisk rekruttering.

3.4

Kvalitative intervjuer

I perioden januar–februar 2022 gjennomførte vi intervjuer med vitenskapelig
og teknisk-administrativt ansatte ved UiO. Utvalget består av 26 ansatte med
over 20 prosent stilling, hvorav 21 har en vitenskapelig stilling og 5 har en
teknisk-administrativ stilling. Blant de vitenskapelig ansatte er det 9 ansatte
med fast stilling/såkalt toppstilling (professor eller førsteamanuensis), og 11
ansatte med midlertidig rekrutteringsstilling (postdoktor eller stipendiat). To
ansatte har andre vitenskapelige titler. I intervjumaterialet skiller vi mellom
ansatte som er norskrekruttert og internasjonalt rekruttert til UiO. I sistnevnte
kategorier finnes personer som har sin utdanningsbakgrunn, eksempelvis
høyere utdanning, fra et annet land enn Norge, og som har flyttet til Norge
primært i den hensikt å arbeide i norsk akademia.
Det enkelte intervju ble gjennomført av kun én av forskerne i prosjektet, enten
Bråten eller Mikalsen. Intervjuet varte om lag en time. Noen ble intervjuet
ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og andre ved sitt institutt (på et
møterom eller sitt kontor). På grunn av koronapandemien, som også førte til
at noen ansatte var stasjonert utenfor Norge, ble enkelte av intervjuene
gjennomført digitalt via Zoom. Intervjuene ble tatt opp med en diktafon og
transkribert av Mikalsen i UiOs Tjenester for Sensitive Data (TSD).
Intervjutranskripsjonene utgjør totalt 590 A4-sider (12 punkt, linjeavstand
1,0).
Utvalget til de kvalitative intervjuene ble delvis tilfeldig trukket. Basert på
resultatene fra spørreundersøkelsen, var noen tematikker ønskelig å
undersøke nærmere. Ansattoversikter på nettsidene til tilfeldige fakulteter ved
UiO ble benyttet som hovedkilde for rekrutteringen, og et tilfeldig utvalg av
ansatte ble kontaktet via e-post. Informantene i de kvalitative intervjuene
består dermed av ansatte ved UiO, i hovedsak fra tre tilfeldig utvalgte
fakulteter, men det er også intervjuer med ansatte fra andre fakulteter enn
disse tre. Personopplysninger og alt datamateriale fra intervjuene ble
anonymisert i TSD, og informantene er gitt en unik kode (bokstav og tall) når
de henvises til i denne rapporten.
Ansatte som er internasjonalt rekruttert og har en midlertidig
rekrutteringsstilling (postdoktor og stipendiat), var særlig interessert i å stille
til intervju. De svarte i all hovedsak ja når de ble kontaktet via e-post. Dette
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tolker vi som at dette er en gruppe som er særlig berørt av tematikker knyttet
til mangfold og inkludering – noe intervjuene med disse også tyder på.
Basert på at deltakelse i de kvalitative intervjuene er frivillig, kan utvalget
vårt mangle spesifikke perspektiver og erfaringer. De kvalitative intervjuene
er ikke representative for alle ansatte med over 20 prosent stilling ved UiO,
det var heller aldri intensjonen, selv om altså rekrutteringen tok sikte på å
sette sammen et utvalg med ulik bakgrunnskarakteristikk. Igjen ser vi at det
blant de intervjuede er få såkalte etterkommere. Disse var krevende å finne
fram til, basert på presentasjoner av ansatte på fakulteters nettsider, men igjen
– her burde vi gjort ekstra bestrebelser for å få med flere fra denne gruppen
blant dem vi intervjuet.
Tabell 3.2 Målgruppen og utvalget i de kvalitative intervjuene.
Antall

Andel

59

100

Antall

Andel

Ikke svart

26

44

Svar via e-post, men informant kunne ikke
delta

7

12

Svar via e-post, og informant kunne delta

26

44

Antall e-postforespørsler om deltakelse i
kvalitative intervjuer

41

Tabell 3.3 Utvalget til de kvalitative intervjuene, etter kjønn,
norskrekruttert/internasjonalt rekruttert og stillingsbetegnelse.
Antall

Andel

26

100

Mann

11

42

Kvinne

14

54

Ikke-binær

1

4

Norskrekruttert (hvorav én med
innvandringsbakgrunn)

11

42

Internasjonalt rekruttert

15

58

Vitenskapelig ansatt

21

81

Teknisk-administrativt ansatt

5

19

Totalt

Kjønn

Norskrekruttert/internasjonalt rekruttert

Stillingsbetegnelser

3.5

Analysestrategier – spørreundersøkelse og intervjuer

I analyser av svarene på spørreundersøkelsen har vi, på grunn av et begrenset
antall svar, sett etter enkle sammenhenger og tendenser: Primært hvordan
tilbøyelighet til å svare forskjellig henger sammen med bakgrunnsvariabler
som kjønn, norskfødt/utenlandsfødt og stillingsbetegnelse.
Transkripsjonene fra de kvalitative intervjuene er analysert basert på metoden
tematisk analyse (Braun & Clarke, 2013). Metoden søker å identifisere tema
og tendenser som går igjen i et kvalitativt datasett. Dette gjøres bygget på en
trinnvis prosess. I dette prosjektet har vi gjennomført analysene trinnvist på
følgende måte:
1) De anonymiserte transkripsjonene ble først lest gjennom én gang, med
ambisjon om å identifisere tema og tendenser som gikk igjen på tvers av
intervjuer. Det vil si en induktiv analysestrategi, der hva intervjupersonene
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faktisk sier og hva de vektlegger danner utgangspunktet. Samtidig tok
intervjuene vi gjennomførte utgangspunkt i en intervjuguide – der vi fulgte
opp mange av de samme spørsmålene vi hadde stilt i spørreundersøkelsen,
men la vekt på å få fram intervjupersonenes fortolkninger og
meningssammenhenger. Slik sett er temaene som preger intervjumaterialet
introdusert av forskerne. Intervjupersonene snakker ikke helt fritt. Likevel er
det nokså stor variasjon intervjuer imellom når det gjelder hva den enkelte
var mest opptatt av. Og enkelte tema, som betydningen av inkludering i et
kollegafellesskap på arbeidsplassen, var noe som tok større plass og ble mer
vektlagt enn det spørsmålene vi stilte la opp til.
2) Etter at transkripsjonene var gjennomlest, definerte vi et relativt stort antall
tema og undertema. Deretter ble intervjuene gjennomgått på nytt og tematisk
sortert. Vi gjennomførte sorteringen ved å opprette enkeltstående Worddokumenter basert på det vi definerte som hovedtema i materialet. Hvert
hovedtema hadde flere undertema. Sitater ble så kopiert fra de anonymiserte
intervjutranskripsjonene over i de tematisk definerte dokumentene. Vi
definerte basert på intervjumaterialet i alt 11 hovedtema, med i overkant av
60 undertema.
3) Neste skritt var å lese gjennom det tematisk sorterte datamaterialet. Basert
på dette, startet utskrivingen av analysene. Skrivearbeidet tok utgangspunkt i
tema og undertema som pekte seg ut ved at mange var opptatt av tematikken
på lignende eller ulike måter, og/eller ved å belyse noe vi, gitt våre spørsmål,
teoretiske innganger, normative utgangspunkt og tidligere forskning, mener
det er viktig å belyse. Analysene, det vil si våre deskriptivt orienterte
fortolkninger av datamaterialet, er skrevet, omskrevet og omredigert flere
ganger. I det avsluttende kapitlet anvendes teoretiske innganger til å drøfte
hovedfunn fra de deskriptivt orienterte fortolkningene.
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4

Hva vet vi?

I dette kapitlet oppsummeres hva vi, basert på tidligere forskning, vet om
mangfold og inkludering i akademia. Vi har konsentrert oss om Norge, norsk
akademia og studier foretatt her. Den tidligere forskningen er lest og
oppsummeres disponert etter de overordnede temaene vi konsentrerer oss om
i rapporten. Det vil si representasjon av et mangfold blant vitenskapelig
ansatte gjennom rekruttering og karriere, inkludering, og vilkår for faglig
mangfold.
Vi innleder imidlertid med hvordan det står til med mangfold blant studenter,
i form av hvem som er studenter i høyere utdanning, systematiske forskjeller
i hvilke fag/disipliner de velger og hva vi vet om inkludering og trivsel.
Mangfold blant studenter i høyere utdanning, hva de velger og hvordan de
trives danner utgangspunkt for mulighetene til mangfold i akademia.
Status for andel utenlandsfødte blant ansatte er redegjort for i det innledende
kapitlet (1). I dette kapitlet konsentrerer vi oss om studier av rekruttering og
rekrutteringsprosesser og hvorvidt disse bidrar til likestilling og mangfold.
Her er det særlig gjort mye forskning på hvordan kjønnet arbeidsdeling
familie og på arbeidsplassen bidrar til ulike mulighetsbetingelser for kvinner
og menn. Dette er kjønnede forskjeller som også må forventes å gjøres seg
gjeldende i et mangfoldsperspektiv. Dernest hvorvidt ansatte er inkludert,
herunder hvordan språkpolitikk og muligheter til å beherske norsk og engelsk
har betydning. Til slutt vender vi oss til betingelsene for faglig mangfold. Her
har det vært forsket på ytringsfrihet og ytringsrommet blant akademikere, og
hvordan det kan begrenses av faktorer både innenfor og utenfor akademia.

4.1

Om hvem som blir studenter

Rekruttering av en bredt sammensatt gruppe studenter er en viktig betingelse
for mangfold i akademia. Sett i et historisk perspektiv, har adgang og
mulighet til å gjennomføre høyere utdanning vært viktig i et politisk prosjekt
for nasjonsbygging. Utdanning har vært og blir betraktet som en kilde til nytte
og vekst, men også til å etablere like muligheter og sosial utjevning (Hernes,
2021; Telhaug & Mediås, 2003). Offentlig finansierte skole- og studieplasser,
fra og med grunnskole til og med høyere utdanning, var og er viktige
virkemidler for å gjøre utdanning tilgjengelig for alle (Hanssen &
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Korneliussen, 2016, s. 62). Statens lånekasse for utdanning23 etablert i 1947
skulle bidra til livsopphold under utdanning og studier (Lånekassen, 1972, s.
7; Rotevatn, 1997). I et stadig mer spesialisert og kunnskapsbasert arbeidsliv
har måten utdanning er organisert på i norsk sammenheng, bidratt til at det
har vært en kraftig økning i andelen høyt utdannede i Norge (Hanssen &
Korneliussen, 2016, s. 62). I 2020 var det 6,4 prosent blant de som var 67 år
eller eldre som hadde fullført en lengre type høyere utdanning24, mens det var
19,3 prosent blant de som var 30–39 år som hadde denne typen høyere
utdanning (Statistisk sentralbyrå, 2021a).
Utdanningssystemet skal gi barn og unge et grunnlag for deltakelse i både
yrkeslivet og samfunnslivet (Egge-Hoveid & Sandnes, 2015, s. 19). Men
hvem er det som befinner seg i høyere utdanning i Norge i dag, med tanke på
innvandringsbakgrunn og sosial bakgrunn?25 Rekrutteringsgrunnlaget blant
studentene er utvidet, og i økende grad inkluderes alle sosiale klasser
(Mastekaasa & Hansen, 2005, s. 98). Overordnet utgjør innvandrere 11,6
prosent26 av det totale antallet27 studenter, mens norskfødte med
innvandrerforeldre utgjør 4,9 prosent.28 Resten, 83,5 prosent29, utgjøres av
den såkalt øvrige befolkningen (Statistisk sentralbyrå, 2022g).
Andelen av befolkningen som befinner seg i høyere utdanning, varierer med
hva man benytter som beregningsgrunnlag (se f.eks. Støren, 2010, s. 32).
Statistikk som tar utgangspunkt i fødselskull, viser de største forskjellene
mellom de som har innvandret og den øvrige befolkningen i høyere
utdanning. Tall30 fra SSB (Statistisk sentralbyrå, 2022d) for den yngste
aldersgruppen av studenter i høyere utdanning i 2021,viser at andelen blant
innvandrere31 i alderen 19–24 år i høyere utdanning er 25 prosent, mot nesten
40 prosent i den øvrige befolkningen i samme alder. For norskfødte med
23

Opprinnelig kalt Statens lånekasse for studerende ungdom. I 1970 ble navnet endret til
Statens lånekasse for utdanning (NSD Forvaltningsdatabasen, 2022).
24
Utdanningsnivå «Universitets- og høyskolenivå, lang», innebærer alle som har fullført en
universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år eller alle som har fullført
forskerutdanning/doktorgrad uansett periode (Statistisk sentralbyrå, 2021b).
25
En persons sosiale bakgrunn sikter i denne sammenhengen til foreldrenes utdanningsnivå
(den av foreldrene som har høyest utdanningsnivå) (Ekren, 2014). Begrepet
«førstegenerasjonsstudent» knyttes til studenter som er de første i sin familie til å ta høyere
utdanning.
26
I 2021 utgjorde innvandrere 25 961 studenter (11,6 prosent) ved utvalgte utdanninger i
høyere utdanning i Norge (Statistisk sentralbyrå, 2022g).
27
I 2021 var det 224 014 studenter ved utvalgte utdanninger i høyere utdanning i Norge
(Statistisk sentralbyrå, 2022g). Gjelder ikke studenter i utlandet.
28
I 2021 utgjorde norskfødte med innvandrerforeldre 11 074 studenter (4,9 prosent) ved
utvalgte utdanninger i høyere utdanning i Norge (Statistisk sentralbyrå, 2022g).
29
I 2021 utgjorde den øvrige befolkningen 186 979 studenter (83,5 prosent) ved utvalgte
utdanninger i høyere utdanning i Norge (Statistisk sentralbyrå, 2022g).
30
Statistikken skiller ikke mellom vestlig og ikke-vestlig innvandringsbakgrunn.
31
Lavere andeler blant innvandrere kan, ifølge Støren (2010, s. 32), både skyldes at det er
færre innvandrere som begynner i videregående og at flere innvandrere ikke fullfører
videregående.
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innvandrerforeldre i aldersgruppen 19–24 år var situasjonen en annen, her var
det nesten 49 prosent som var registrert i høyere utdanning i 2021 (Statistisk
sentralbyrå, 2022d). Det er med andre ord en større andel som tar høyere
utdanning blant ungdom som har innvandrede foreldre, enn det er i
ungdomsbefolkningen for øvrig. Dette anses positivt i et
integreringsperspektiv, fordi «formell kompetanse er viktig for å komme inn
på arbeidsmarkedet» (Kirkeberg et al., 2019, s. 48).
SSB (Statistisk sentralbyrå, 2022e) publiserer også en oversikt32 over
studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, etter alder og
innvandrerkategori. I 2021 var det blant personer i alderen 19–34 år33 totalt
242 606 personer (21 prosent) som befant seg i høyere utdanning i Norge og
i utlandet. Andelen var ca. 12 prosent34 blant de som selv har innvandret til
Norge, og 32 prosent35 blant de som er norskfødte med innvandrerforeldre.
Mens i den øvrige befolkningen, i samme aldersgruppe, befant om lag 23
prosent36 seg innenfor høyere utdanning i Norge eller i utlandet.
Studietilbøyeligheten blant norskfødte med innvandrerforeldre er større blant
både menn og kvinner (Diku, 2021, s. 48).
Både innvandrere og etterkommere av innvandrere som har fullført
videregående skole, har høyere overgangsrate til høyere utdanning enn den
øvrige befolkningen med fullført videregående (Fekjær & Birkelund, 2007, s.
318). Ungdom med innvandringsbakgrunn søker oftere mot
studieforberedende og høyere utdanning, også når man sammenligner dem
med majoritetsungdom med samme sosiale klassebakgrunn (Reisel &
Brekke, 2013, s. 10). Og unge innvandrere, særlig norskfødte med
innvandrerforeldre37, begynner i større grad enn unge i befolkningen for øvrig
direkte på høyere utdanning etter fullført videregående (Egge-Hoveid &
Sandnes, 2015, s. 35; Støren, 2005, s. 72; 2010, s. 8, 33). I Sverige er det
samme tendens (Hammarén, 2010, sitert i, Støren, 2010, s. 33). Blant unge
uten innvandringsbakgrunn i Norge er det til sammenligning vanligere med
et år på folkehøyskole etter videregående eller et «friår» for å jobbe eller reise,
før de starter på studier (Egge-Hoveid & Sandnes, 2015, s. 35; Støren, 2005,
s. 72; 2010, s. 8, 34).

I statistikkbanken skiller SSB mellom ulike inndelinger – studenter i Norge, studenter fra
Norge i utlandet og studenter i Norge og studenter fra Norge i utlandet.
33
Avgrenset aldersspenn i Statistikkbanken.
34
Totalt 24 616.
35
Totalt 13 497.
36
Totalt 204 493.
37
Litt over 70 prosent av norskfødte jenter med innvandrerforeldre og nesten 60 prosent av
guttene er i ny utdanning høsten etter fullførte videregående, mens det er 50 prosent av
jentene og kun 35 prosent av guttene uten innvandringsbakgrunn dette gjelder for (EggeHoveid & Sandnes, 2015, s. 35).
32
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Barn av innvandrere presterer bra i det norske utdanningssystemet, til stross
for oppvekst i familier med lav sosioøkonomisk status og foreldre med
svakere sosiale utgangspunkt38 (Hermansen, 2016; Kindt, 2017, s. 83).
Prestasjoner, høye ambisjoner om utdanning og høye overgangsrater til
høyere utdanning, tyder altså på at barn av innvandrere og deres foreldre,
verdsetter skole og utdanning (Birkelund & Mastekaasa, 2009). I
forskningslitteraturen betegnes dette som «innvandrerdriv» (se f.eks.
Birkelund & Mastekaasa, 2009, s. 29; Fekjær & Leirvik, 2011; Kindt, 2017;
Nadim, 2017). Flere studier har vist at det bak dette innvandringsdrivet ligger
høye utdanningsambisjoner, særlig i familier med såkalt ikke-vestlig
innvandringsbakgrunn (se f.eks. Askvik & Drange, 2019; Birkelund &
Mastekaasa, 2009; Fekjær & Birkelund, 2007; Leirvik, 2016, s. 176;
Maximova-Mentzoni et al., 2016; Støren, 2005). En måte å lykkes på i det
nye hjemlandet er utdanning, og innvandrerforeldre synes å oppmuntre sine
barn til å satse på dette (Nadim, 2017, s. 40). Det er likevel forskjeller mellom
minoritetsgrupper med ulik landbakgrunn, og heterogenitet blant personer
med innvandringsbakgrunn er også synlig når det gjelder
utdanningsmotivasjon (Birkelund & Mastekaasa, 2009, s. 68; Fekjær, 2006).
Begrepet innvandrerdriv, som gjerne benyttes som en forklaring på
tilbøyeligheten til å ta høyere utdanning, sikter til et makrofenomen i
samfunnet. Når «innvandrerdriv» benyttes som en mulig forklaring på
utdanningsvalg i kvantitative studier, drøftes det sjelden hvilke individuelle
faktorer og motivasjoner som virker blant unge personer med
innvandringsbakgrunn, men det finnes kvalitative studier som drøfter dette.39
Selv om det har vært en betydelig økning i andelen som tar høyere utdanning
i Norge, er det fremdeles sosial ulikhet i rekrutteringen til høyere utdanning
(Ekren, 2014; Hansen, 2010, s. 104). Både norsk og internasjonal forskning
viser at dette særlig har sammenheng med utdanningsnivået hos foreldrene
(Støren, 2010, s. 34). Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå, 2022f) viser at det
i 2021 blant ungdom i aldersgruppen 19–24 år med foreldre med
grunnskoleutdanning som høyeste utdanning, var 22 prosent som studerte ved
universiteter og høgskoler. Til sammenligning var det nesten 60 prosent av
ungdom i samme alder med foreldre med lang høyere utdanning40 som
studerte (Statistisk sentralbyrå, 2022f). Forskjellene er altså fortsatt store, selv
om det har vært en økning i tilbøyeligheten til å ta høyere utdanning blant
unge med foreldre som selv har kort utdanning.

38

Målt i vertslandet.
En rekke studier som benytter kvalitativt datamateriale og dybdeintervjuer peker på mulige
individuelle faktorer og motivasjoner som gir økt kunnskap om hva som inngår i begrepet
«innvandrerdriv» (se f.eks. Fekjær & Leirvik, 2011; Kindt, 2017; Nadim, 2017).
40
Omfatter (i) alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år,
(ii) alle som har fullført en forskerutdanning uansett periode (Statistisk sentralbyrå, 2021b).
39
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4.2

Om kjønn, innvandringsbakgrunn og studievalg

Det er tydelige forskjeller i valg av studieretning, avhengig av kjønn og
innvandringsbakgrunn. Kvinner har vært i flertall blant studenter ved norske
universiteter og høgskoler siden midten av 1980-tallet (Danielsen, Larsen &
Owesen, 2015; Nielsen & Henningsen, 2018; Reisel & Brekke, 2013). Tall
fra 2020 viser at kvinner nå utgjør 60 prosent av studentene i høyere
utdanning (Diku, 2021, s. 25). Samtidig ser vi at de sosiale forskjellene når
det gjelder tilbøyeligheten til å ta høyere utdanning, slår ulikt ut blant kvinner
og menn: Det er nesten dobbelt så mange kvinnelige studenter som mannlige
studenter med lavt utdannende foreldre i høyere utdanning i Norge (Reisel &
Brekke, 2013, s. 11).
Den høye andelen kvinner i høyere utdanning har sammenheng med
preferanser hva yrkesutdanning angår og karakterforskjeller mellom jenter og
gutter. Kvinner søker seg i større grad enn menn til fagfelt innenfor omsorg
og til utdanning. Studieprogrammer innen helse, sosialfag og idrett, lærer- og
pedagogikkutdanninger bidrar betydelig til å løfte kvinneandelen i høyere
utdanning (Diku, 2021, s. 25). I forbindelse med høgskolereformen i 1978 ble
mange profesjonsutdanninger som sykepleier-, lærer- og førskolelærerutdanninger flyttet til høgskolenivå, mens dette i mindre grad gjaldt for
mannsdominerte yrkesutdanninger og fagskoleutdanninger (Nielsen &
Henningsen, 2018, s. 15). Dette har betydning for kjønnsforskjeller i
tilbøyelighet til å ta høyere utdanning. Tall fra Statistisk sentralbyrå (2022b)
viser at kvinner i 2021 utgjorde nesten 73 prosent av studenter ved lærer- og
pedagogikkutdanninger, og ca. 79 prosent av studenter ved helse-, sosial- og
idrettsfag. Mannlige studenter velger seg til sammenligning oftere41 til
naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag enn kvinnelige
studenter (Diku, 2021; Støren, 2009, s. 17; Støren & Arnesen, 2007).
Karakterforskjeller er også med på å løfte kvinneandelen i høyere utdanning.
Det er veldokumentert at jenter i gjennomsnitt har høyere karakterer enn
gutter i nesten alle fag42 i grunnskolen (Nielsen & Henningsen, 2018;
Utdanningsdirektoratet, 2021). I 2019 var gjennomsnittlig grunnskolepoeng
for jenter 45,5, mens det for gutter var 41,1 (Statistisk sentralbyrå (2021c).
Jenter gjør det også litt bedre enn gutter i videregående skole, men
kjønnsforskjellene i karakterer er noe mindre (Nielsen & Henningsen, 2018,
s. 9). Dette gjør at i konkurransen om utdanningsplassene, og særlig i fag med

41

Andelen mannlige studenter er størst innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og
tekniske fag, her utgjør menn 66 prosent av studentene (Diku, 2021, s. 25).
42
I kroppsøving gjør guttene det i gjennomsnitt litt bedre enn jenter (Nielsen & Henningsen,
2018).
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stor prestisje og høye opptakskrav og som tradisjonelt43 har vært
mannsdominerte, stiller nå jenter sterkt.
Det er også forskjeller i valg av høyere utdanning når ungdom med
innvandringsbakgrunn sammenlignes med ungdom i majoritetsbefolkningen
(Støren, 2009). Studenter med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn velger i
større grad enn øvrige studenter studieprogrammer som juss, medisin,
odontologi, naturvitenskap, teknologi/ingeniør, sivilingeniør, handel og
økonomi og siviløkonomi (Støren, 2009, s. 7). Dette er forskjeller som har
vedvart over tid. Nyere data viser at personer med innvandringsbakgrunn44
fortsatt er overrepresentert ved farmasi og odontologi (Diku, 2021, s. 48).
Lignende tendenser til selektive valg45 av høyere utdanning finner man også
blant innvandrergrupper i Sverige. Et framtredende trekk ved studievalg i
Norge er at personer med innvandringsbakgrunn46 er underrepresentert ved
lærerutdanningene (Diku, 2021, s. 48). I en SSB-rapport (Henriksen, Østby
& Ellingsen, 2010, s. 58) ble det påpekt at det spesielt er svært få mannlige
innvandrere og mannlige norskfødte med innvandrerforeldre som velger
lærerutdanning.

4.3

Om gjennomføringsgrad og ambisjoner om å forske

Studenters sosiale bakgrunn, og særlig foreldrenes utdanningsnivå, har
betydning for hvorvidt studenter forblir i høyere utdanning og for
gjennomføringsgrad47 (Holseter, 2021; Statistisk sentralbyrå, 2017, 2022c).
Forskjellene er størst når det gjelder hvem som fullfører en høyere grad48. I
tilfeller hvor høyeste utdanningsnivå til foreldrene er grunnskoleutdanning,
oppnår i underkant av 10 prosent av studentene en grad på høyere nivå49 innen
åtte år etter at de første gang ble registrert i høyere utdanning (Statistisk
sentralbyrå, 2022a). Til sammenligning oppnår 46 prosent av studenter med
foreldre med lang høyere utdanning50 det samme (Holseter, 2021). En fersk
rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at sosial bakgrunn og karakterer fra
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Studier som medisin har tradisjonelt vært mannsdominert (Nielsen & Henningsen, 2018).
Definert som innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
45
Göransson og Lindegran (2005, s. 266, 269) viser at studenter med utenlandsk bakgrunn
foretrekker såkalte prestisjeutdanninger som medisin og odontologi, samt at
ingeniørprogrammer er populære utdanninger blant både kvinner og menn med utenlandsk
bakgrunn. Det er imidlertid forskjeller, hvor en del gutter med innvandringsbakgrunn ikke
gjør det bra i utdanningssystemet (Göransson & Lindegran, 2005, s. 269).
46
Definert som innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
47
Fullføringstid er definert på bakgrunn av antall år det er siden studenten for første gang var
registrert i høyere utdanning (Statistisk sentralbyrå, 2017).
48
Universitets- og høgskoleutdanninger på mer enn 4 år, men ikke doktorgrad (Holseter,
2021).
49
Universitets- og høgskoleutdanninger på mer enn 4 år, men ikke doktorgrad (Holseter,
2021).
50
Omfatter (i) alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år,
(ii) alle som har fullført en forskerutdanning uansett periode (Statistisk sentralbyrå, 2021b).
44

49

videregående har betydning for sektorfrafall51, men lite betydning for
program- og institusjonsbytte (Andresen & Lervåg, 2022). Fravær fra
universitets- og høgskoleutdanning i ett år eller mer forekommer oftere blant
studenter med foreldre med lavt utdanningsnivå. Studenter med foreldre som
hadde universitets- og høgskoleutdanning og høyt karaktersnitt fra
videregående, hadde lavest sektorfrafall. Mens studenter med foreldre som
hadde grunnskole som høyeste fullførte utdanning hadde høyest sektorfrafall
(Andresen & Lervåg, 2022, s. 27-28).
Er det forskjeller blant studenter i om de ønsker å fortsette med forskning etter
endt mastergrad eller ikke? Ønsker og planer om å arbeide med forskning
etter avlagt mastergrad, er tema i NIFUs52 kandidatundersøkelser (Næss &
Støren, 2017; Wiers-Jenssen, Støren & Arnesen, 2014), og i en
surveyundersøkelse (Maximova-Mentzoni et al., 2016). Wiers-Jenssen,
Støren og Arnesen (2014, s. 103) og Næss og Støren (2017, s. 18) finner i
liten grad forskjell mellom menn og kvinner i karrierepreferanser for
forskning. Men Wiers-Jenssen, Støren og Arnesen (2014, s. 103) finner at de
som er mest interessert i å arbeide med forskning, er kandidater med de beste
karakterene. Forskjeller knyttet til innvandringsbakgrunn ble undersøkt av
Maximova-Mentzoni et al. (2016, s. 30-32), deres funn53 viser at
uteksaminerte masterstudenter med innvandringsbakgrunn54, og særlig ikkevestlig innvandringsbakgrunn55, både har «betydelig høyere56 sannsynlighet
for å ha planer om å arbeide med forskning» og planer om å ta en ph.d. Dette
sammenlignet med dem med mastergrad uten innvandringsbakgrunn.
Studenter med innvandrings-bakgrunn hadde, uavhengig av om de hadde
svake eller gode karakterer, større forskningsambisjoner57 enn dem med
tilsvarende karakterer uten innvandringsbakgrunn (Maximova-Mentzoni et
al., 2016, s. 33). Når akademikere med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn og
majoritetsbakgrunn med omtrent like lang ansiennitet sammenlignes, er
personer med innvandringsbakgrunn underrepresentert i professorater og

51

Definert som «fravær fra universitets- og høgskoleutdanning i ett år eller mer, mens bytter
innebærer bytte av studieprogram eller utdanningsinstitusjon» (Andresen & Lervåg, 2022, s.
7).
52
Nordisk institutt for studier av utdanning, innovasjon, forskning og utdanning.
53
Innhentet via spørreskjemadata, som bygger på selvrapportering fra masterstudenter, våren
2013. Studentene ble stilt spørsmålet «Hvor sannsynlig tror du at det er at du kommer til å
arbeide som forsker / stipendiat / forskningsassistent i løpet av de neste fem årene?» For
svaralternativer, se (Maximova-Mentzoni et al., 2016, s. 29). Både de som arbeider med
forskning på undersøkelsestidspunktet og de som regner det som veldig sannsynlig i løpet av
de neste fem årene er inkludert.
54
Innvandringsbakgrunn viser i denne utredningen både til innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre¸ i tråd med SSBs definisjoner (Maximova-Mentzoni et al., 2016, s. 28).
55
Ikke-vestlig innvandringsbakgrunn inkluderer personer fra østeuropeiske land, Asia,
Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.
56
Betydningen av karakterer, alder og en rekke andre forhold ble kontrollert for.
57
Sannsynlighet for å ha planer om å arbeide med forskning og planer om å ta en doktorgrad.
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overrepresentert i forskerstillinger og i lavere undervisningsstillinger ved
universiteter og høgskoler (Maximova-Mentzoni et al., 2016, s. viii, 40).

4.4

Om inkludering blant studenter

Er det systematiske forskjeller avhengig den enkelte students bakgrunn når
det gjelder inkludering? Det gjennomføres jevnlig studentundersøkelser som
kartlegger tilfredshet med det sosiale miljøet blant studenter; psykososiale
forhold, psykiske plager, samt diskriminering, mobbing og trakassering.
Flertallet av studenter ved universiteter og høgskoler i Norge er fornøyd58
med det sosiale miljøet blant studenter på studieprogrammet de tar del i.
Samtidig har det de siste årene vært en økning i andelen som angir at de ikke
er fornøyd (NOKUT, 2021, s. 6). Studiebarometeret59 202060 viser at ca. 20
prosent61 oppga at de ikke var fornøyd. Dette var høyere enn tidligere, noe
som antakelig har sammenheng med koronapandemien62. I 2019 var det, til
sammenligning, 13 prosent som oppga at de ikke var fornøyd. I 2013, første
gang undersøkelsen ble gjennomført, svarte 10 prosent63 at de ikke var tilfreds
med det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet (NOKUT,
2013).
Det avtegner seg et tydelig mønster med økning i selvrapporterte psykiske
plager blant studenter i høyere utdanning, og da særlig blant kvinnelige
studenter (Knapstad et al., 2021).64 Hovedresultater fra Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse (SHoT)65 fra 2018, og tilleggsundersøkelsen i 2021,

58

Om lag 60 prosent av studentene ved norske universiteter og høgskoler sier at de er fornøyd
med det sosiale miljøet mellom studentene på studieprogrammet.
59
Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som utføres av Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanning (NOKUT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I 2020 var den
åttende gang undersøkelsen ble gjennomført. Svarprosenten i 2020 var på 44, noe som utgjør
omtrentlig 30 000 svar fra studenter (NOKUT, 2021, s. 3). Omtrentlig 1800 studieprogram
inkluderes ved nesten alle norske universiteter og høgskoler. Spørsmål om psykososiale
forhold blant studenter i Norge har vært inkludert i den nasjonale studentundersøkelsen
Studiebarometeret siden 2013.
60
Svarene fra 2020 bygger på påstander om psykososiale forhold etter 12. mars 2020 og
resten av vårsemesteret under en koronapandemi som innebar store omveltninger i hverdagen
for mange studenter.
61
Antall studenter som rapporterer dette er ikke oppgitt, men i 2020 svarte om lag 30 000
studenter (svarprosent 44) på undersøkelsen, mot nesten 32 000 studenter (svarprosent 49) i
2019.
62
I rapporten for studentundersøkelsen 2020 skriver NOKUT at 2020 var et spesielt år,
grunnet koronapandemien, noe som spørreskjemaet belyste via konkrete spørsmål om
koronasituasjonen.
63
16 405 av totalt 17 566 svar (32 svarprosent).
64
Psykiske vansker måles ved bruk av Hopkins Symptom Checklist- 25 (HSCL-25)
(Knapstad et al., 2021, s. 470). Studien benytter data fra SHoT-undersøkelsene fra 2010, 2014
og 2018.
65
SHoT er en landsomfattende spørreundersøkelse som «kartlegger studentenes helse og
trivsel i bred forstand», hvor målgruppen er heltidsstudenter under 35 år med norsk
statsborgerskap (Knapstad, Heradstveit & Sivertsen, 2018, s. 1). Undersøkelsen
gjennomføres hvert fjerde år, og ble sist gjennomført i 2018. En tilleggsundersøkelse ble
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viser at det har vært «en betydelig økning66 i rapporterte psykiske plager»67
sammenlignet med undersøkelsen i 2010 (Knapstad, Heradstveit & Sivertsen,
2018, s. 4; Sivertsen, 2021, s. 2). Andelen som melder om høyt nivå av
psykiske plager68 har økt fra 18 prosent i 2010, via 24 prosent i 2014 og 32
prosent i 2018, til nesten annenhver student i 2021 (45 prosent) (Sivertsen,
2021, s. 37-38). Økningen er synlig blant begge kjønn, men mest markant hos
kvinnelige studenter69 (for statistikk, se f.eks. Knapstad, Heradstveit &
Sivertsen, 2018, s. 71-72; SHoT, 2022a; Sivertsen, 2021, s. 38). Funnene er i
tråd med «andre forskningsfunn på forekomst og trender på psykisk helse
blant ungdom i Norge og Skandinavia» (FHI, 2018; Sletten og Bakken, 2016,
sitert i, Knapstad, Heradstveit & Sivertsen, 2018, s. 73).
Hva vet vi så om diskriminering70, mobbing, trakassering og seksuell
trakassering blant studenter i høyere utdanning? Nesten hver fjerde student
med utenlandsk landbakgrunn oppga i SHoT-undersøkelsen 2018 at de var
litt eller helt enig i at nordmenn har oppført seg urettferdig eller negativt
overfor folk fra deres egen kultur, samt at «nordmenn har ertet og fornærmet
dem på grunn av sin kulturbakgrunn» (Knapstad, Heradstveit & Sivertsen,
2018, s. 82). Tall fra 2018 viser samtidig at de aller fleste studentene, på tvers
av kjønn, alder og geografisk region, oppgir at de ikke har blitt mobbet (de
siste månedene): Det var 5 prosent71 som rapporterte at de hadde blitt mobbet
av medstudenter, 3 prosent72 oppga å ha blitt mobbet av ansatte, mens 4
gjennomført i 2021 grunnet covid-19-pandemien. SHoT-undersøkelsen kartlegger et bredt
spekter av psykososiale forhold.
66
«Gjennomsnittsskåren (1-4) for psykiske plager totalt (HCSL-25 total) har steget fra 1,55
i 2010, via 1,64 i 2014 til 1,77 i 2018». Statistisk sett kan gjennomsnittsøkningen betegnes
som liten, men i en populasjonssammenheng vil det utgjøre en betydelig forskjell (Knapstad,
Heradstveit & Sivertsen, 2018, s. 71).
67
I alle tre SHoT-undersøkelsene for perioden 2010 til 2018, samt tilleggsundersøkelsen fra
2021, måles psykiske vansker ved bruk av Hopkins Symptom Checklist- 25 (HSCL-25)
(Knapstad et al., 2021, s. 470). Det ble brukt en kortversjon (5 ledd) av Hopkins Symptom
Checklist- 25 (HSCL-25), som originalt består av 25 symptomer/problemer (Sivertsen, 2021,
s. 37). Studentene ble bedt om å vurdere, på en skala fra (1) «ikke i det hele tatt» til (4) «svært
mye», hvor mye hvert symptom var til plage eller ulempe de siste to ukene. En
gjennomsnittsskår regnes ut, hvor økende skår indikerer høyere nivå av plager (Sivertsen,
2021, s. 37). Eksempler på spørsmål knyttet til psykiske plager er satt i sammenheng med
egenrapportert livskvalitet. Studentenes psykiske plager framstilles også med
underdimensjoner (angst, depresjon, somatikk), og ved alternativene «få symptomer,
«middels», eller «alvorlige». Oppfølgingsspørsmål er eksempelvis: «Har du søkt hjelp for
psykiske plager det siste året?» (SHoT, 2022b).
68
(HSCL-25 kuttpunkt på ≥2,25).
69
For kvinnelige studenter: Andelen som kan karakteriseres som høyt nivå av psykiske plager
(HSCL-25 kuttpunkt på ≥2,25) har økt fra 23 prosent i 2010, via 30 prosent i 2014 og 37
prosent i 2018, til mer enn annenhver kvinnelige student i 2021 (52 prosent) (Sivertsen, 2021,
s. 38).
70
I SHoT-undersøkelsen fra 2018 bygger resultatene på opplevd diskriminering basert på
kulturbakgrunn – det vil si at det er helt opp til den enkelte som svarer hva de regner som
diskriminering. Dette kan ikke sammenlignes direkte med spørsmål hvor det knyttet til
spørsmål om diskriminering også inneholder en definisjon av hva diskriminering er.
71
2635 studenter.
72
1572 studenter.
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prosent73 oppga at de selv hadde vært med på å mobbe en eller flere
medstudenter de siste månedene (Knapstad, Heradstveit & Sivertsen, 2018, s.
81). I SHoT-undersøkelsen fra 2018 ble det for første gang også inkludert
spørsmål om seksuell trakassering. En av fire studenter (25 prosent) oppga å
ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Det er en klar
kjønnsforskjell når det gjelder seksuell trakassering, 31 prosent av kvinnene
og 8 prosent av mennene oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuell
trakassering (Knapstad, Heradstveit & Sivertsen, 2018, s. 81). Basert på
tendensene understreker forskere betydningen av forebyggende tiltak ved
utdanningsinstitusjonene, samt bistand og helsehjelp til utsatte studenter
(Sivertsen et al., 2019, s. 8).
I 2018 inkluderte studentundersøkelsen Studiebarometeret74 spørsmål om
varslingssystemer ved trakassering. Hovedgrunnen til at dette ble inkludert,
var en henvendelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO) (Wiggen et al.,
2020, s. 51). Spørsmålene om varslingssystemer for trakassering kom i
kjølvannet av SHoT-undersøkelsen fra 2018, som «manglet spørsmål om
informasjon om og kjennskap til varslingssystemet» (Wiggen et al., 2020, s.
51). Resultatene fra Studiebarometeret i 2018 og 2019 viser at det fra det ene
året til det andre året har vært en økning i andelen studenter som oppgir at de
har fått informasjon om varslingssystemer for trakassering. Det er samtidig
en høyere andel av studentene som svarte «husker ikke/vet ikke» i 2019, enn
i 2018 (Wiggen et al., 2020, s. 52).
I forlengelsen av SHoT-undersøkelsen fra 2018 ble det utarbeidet en rapport
spesifikt for Universitetet i Oslo (UiO) med tall på fakultetsnivå. Flertallet av
studentene har det relativt godt, men forekomsten av psykiske plager75 blant
studentene er noe høyere på UiO enn ved høyere utdanningsinstitusjoner i
landet for øvrig (sett under ett). Det var 13 prosent av studentene ved UiO
som rapporterte at de har alvorlige og mange symptomer på psykiske plager,
sammenlignet med 11 prosent for hele landet (SHoT, 2018, s. 21). Det
utdanningsvitenskapelige fakultet (15 prosent), Det humanistiske fakultet (18
prosent) og Det teologiske fakultet (20 prosent) har de høyeste 76 andelene
som rapporterer om alvorlige og mange symptomer på psykiske plager
(SHoT, 2018, s. 21). Når det gjelder spørsmål om hvorvidt man har blitt
mobbet av ansatte de siste månedene, utpeker odontologiske
73

1894 studenter.
Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som utføres av Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanning (NOKUT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
75
54 prosent av studentene ved UiO rapporterer at de har få symptomer på psykiske plager,
noe som er mindre enn tilsvarende tall for hele landet (59 prosent) (SHoT, 2018, s. 21).
Psykiske vansker måles ved bruk av Hopkins Symptom Checklist- 25 (HSCL-25) (Knapstad
et al., 2021, s. 470).
76
«Annet» var også en svarkategori, sammen med «landet», «Universitetet i Oslo» og de åtte
andre oppgitte fakultetene. 25 prosent ved «annet»-kategorien har alvorlige og mange
symptomer på psykiske plager og omfang (SHoT, 2018, s. 21).
74
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studieprogrammer seg, hvor 10 prosent oppgir at dette har skjedd en sjelden
gang, sammenlignet med 2 prosent ved UiO som helhet, og 2 prosent på
landsbasis (SHoT, 2018, s. 25). Ved spørsmål om man har blitt mobbet av
medstudenter de siste månedene, rapporterer 8 prosent ved teologiske
studieprogrammer at dette har skjedd en sjelden gang, mot 2 prosent ved UiO
og 4 prosent i hele landet.
Ved UiO rapporterte77 28 prosent at de hadde vært utsatt for en eller annen
form for seksuell trakassering, mot 24 prosent i hele landet (SHoT, 2018, s.
24). Den høyeste andelen som rapporterte om seksuell trakassering blant
studenter, var ved samfunnsvitenskapelige studieprogrammer (33 prosent),
juridiske (32 prosent), utdanningsvitenskapelige (30 prosent) og
humanistiske (30 prosent) (SHoT, 2018, s. 24). Det kan tenkes at studenter
ved disse disiplinene og fagområdene har forståelse av og bevissthet rundt
seksuell trakassering, og dermed også rapporterer dette i større grad enn
studenter ved andre fakulteter. Resultater for UiO i spørsmål om
varslingssystemer ved trakassering stilt i Studiebarometeret78, viser at
halvparten av studentene i 2019 rapporterte at de hadde mottatt informasjon
om varslingssystemer ved trakassering, mens 21 prosent svarte «nei» og om
lag 30 prosent oppga «husker ikke/vet ikke» (NOKUT, 2020, s. 29).
Oppsummert vet vi om mangfold blant studenter at det er forskjeller både hva
gjelder kjønn, innvandringsbakgrunn og sosial klasse i tilbøyelighet til å søke
seg til høyere utdanning. Det er også sosiale forskjeller i gjennomføringsgrad.
Unge kvinner tar høyere utdanning i større grad enn unge menn, og de søker
seg særlig til studieprogrammer innen helse, sosialfag og idrett, og lærer- og
pedagogikkutdanninger. Det er store kjønnsskjevheter blant studenter
innenfor de aller fleste fag og disipliner. Samtidig varierer tilbøyeligheten til
å ta høyere utdanning og til å gjennomføre høyere utdanning med foreldres
utdanningsbakgrunn. Tilbøyeligheten til å ta høyere utdanning er høyere blant
unge norskfødte med foreldre som har innvandret til Norge, enn den er blant
unge med majoritetsbakgrunn. Vi ser også at det blant de yngste som selv har
innvandret, er en nokså stor andel som tar høyere utdanning (selv om den er
lavere enn i de to øvrige gruppene). Det er til dels store skjevheter når det
gjelder hva slags fag og disipliner unge med innvandringsbakgrunn søker seg
til. Systematiske forskjeller i tilbøyelighet til å studere og ikke minst i hva
man studerer, gir forskjeller i den rekrutteringsbasen som finnes for ansettelse

77

I rapporten for Universitetet i Oslo som ble utarbeidet basert på tall fra SHoTundersøkelsen i 2018, framgår andelen som hadde vært utsatt for en eller annen form for
seksuell trakassering (verbal, ikke-verbal eller fysisk trakassering). Rapporten basert på
resultatene fra UiO inkluderer også statistikk over tilfeller av mobbing.
78
Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som utføres av Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanning (NOKUT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

54

i rekrutteringsstillinger og etter hvert faste stillinger innenfor ulike fag og
disipliner i akademia.
Det er gjort noe forskning på årsaker til store kjønnsforskjeller i
rekrutteringen til fag og disipliner (se f.eks. Nielsen & Henningsen, 2018;
Reisel & Brekke, 2013) og forskjeller knyttet til innvandringsbakgrunn (se
f.eks. Kindt & Hegna, 2017; Orupabo, 2016). Når det gjelder sosiale
forskjeller i rekruttering til høyere utdanning, finnes det kvalitative studier
som viser hvordan utdanning forstås og verdsettes i familier der det ikke har
vært vanlig å ta høyere utdanning (se f.eks. Bråten, 2014; Orupabo, 2010;
Skilbrei, 2010; Stefansen & Blaasvær, 2010). Det er i gang nyere studier som
utforsker hvordan unges ressurser, når det gjelder både sosial/kulturell kapital
og bosted, påvirker framtidsambisjoner – herunder utdanningsambisjoner (se
f.eks. Eriksen, Stefansen & Ødegård, 2021). Studier gjort blant unge og deres
foreldre synliggjør hvordan unges ambisjoner formes av ikke bare
økonomiske muligheter og konkret familiær støtte og hjelp gjennom
skolegangen, men også av kulturelle fortolkninger av hva utdanning er og
betyr for levekår og lykke. Dette handler også om hvorvidt høyere
utdanning/akademia betraktes som et sted hvor man hører til, et sted man
kjenner seg berettiget til å være – og om omkostningene ved å foreta
klassereiser. Nielsen (2010) oppsummerer selvbiografiske bidrag fra
klassereisende i de nordiske landene i etterkrigstiden som ambivalente: På
den ene siden er dette suksesshistorier, på den andre siden preges erindringer
av tapt tilhørighet, av å «forlate» fellesskapet man var født inn i, og samtidig
aldri kjenne seg helt hjemme i fellesskapet man søkte seg til. Hvordan dette
oppleves av de som er klassereisende studenter i dag, vet vi mindre om.
Undersøkelser som er foretatt blant studenter om hvordan de kjenner seg
hjemme på sitt studium, i sitt fagfellesskap – er i all hovedsak kvantitative.
De er konsentrert om rapporterte erfaringer med psykiske plager og om
diskriminering/trakassering. Vi vet lite om hva disse erfaringene går ut på,
hva slags opplevelser det er snakk om, og ikke minst hva slags betydning de
har for den enkelte. Vi vet lite om variasjoner i studenters følelse av mestring
og berettigelse og hvordan dette kan ha sammenheng med bakgrunnsfaktorer
som kjønn, innvandringsbakgrunn og økonomi/utdanning i familien de vokste
opp i.

4.5

Om holdninger til internasjonalisering og
mangfoldstiltak

Det har, som presentasjonen i kapittel 1.4 viser, vært en betydelig økning i
andelen utenlandsfødte ansatte i akademia, særlig de siste ti årene. De aller
fleste av de utenlandsfødte er internasjonalt rekrutterte akademikere. Dette
har skapt debatt, og blant de som engasjerer seg er erfaringene og/eller
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forventningene delte. Mens enkelte vektlegger positive konsekvenser, er
andre mer opptatt av utfordringene.
Forventede positive konsekvenser av internasjonalisering er bedre
forskningskvalitet (Erdal, Knutsen & Midtbøen, 2019; Vabø, 2020, s. 34),
ved at det tilføres nye perspektiver og andre forskningstradisjoner til
forskning ved norske institusjoner (Erdal, Knutsen & Midtbøen, 2019, s.
288).
Kritikerne spør seg imidlertid «hvorvidt mer internasjonalisering
nødvendigvis fører til bedre kvalitet» (Kyvik & Wiers-Jenssen, 2014, s. 7).
Det pekes også på at internasjonal rekruttering kan bidra til å svekke
universiteters og høgskolers kapasitet til å formidle norske forhold via norsk
språk (Vabø, 2020, s. 34). Bruken av det norske språket i undervisnings- og
arbeidssituasjoner forvitrer, og den tilretteleggingen for inkludering
internasjonale forskere opplever, er for dårlig (Erdal, Knutsen & Midtbøen,
2019, s. 288; Maximova-Mentzoni et al., 2016). Det hevdes også at det er en
diskrepans mellom en konkurranseorientert arbeidsstil blant internasjonale
ansatte og den norske arbeidskulturen med dyrking av «familieliv, fritid og
kortere arbeidstid» (Forskerforum, 2019, sitert i, Vabø, 2020, s. 34).
En surveyundersøkelse79 gjennomført av Akademiet for yngre forskere
(2019b, s. 4) viser at yngre forskere i Norge er overveiende enig i at
internasjonalisering i ens respektive fagfelt er positivt.80 Det er imidlertid en
del yngre forskere som rapporterer at med økende internasjonalisering
følger utfordringer knyttet til språk og integrering. Orupabo og Mangset
(2021, s. 10) har intervjuet medlemmer i rekrutteringskomiteer til faste
vitenskapelige stillinger ved tre norske universiteter. Her framgår det at
internasjonalisering og rekruttering fra ulike land anses nokså entydig
positivt – faktisk helt nødvendig for å tiltrekke seg kvalifiserte kandidater til
akademiske stillinger.
Børing og Gunnes (2012) påpeker at hva institusjoner vil med
internasjonalisering, har betydning for hvordan dette forstås og håndteres. Å
rekruttere «personer med utenlandsk landbakgrunn og utenlandsk
forskerutdanning, og deretter holde på dem» (Børing & Gunnes, 2012, s. 9)
er i en viss forstand noe annet enn å fokusere på forskerutveksling og et
internasjonalt arbeidsmarked med forskermobilitet mellom ulike land. Disse
to tilnærmingene krever, påpekte Børing og Gunnes i 2012, ulike tiltak. I
rapporten ble det i liten grad fokusert hva slags forskjeller i tiltak som faktisk
kan være nødvendige. Det ble likevel påpekt: «at språklige og kulturelle
79

Surveyundersøkelsen ble gjennomført i 2018 av Telemarksforskning på oppdrag fra
Akademiet for yngre forskere.
80
På en skala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer «helt uenig» og 5 er «helt enig», var gjennomsnittet
på om lag 4,5.
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barrierer er en av de viktigste årsakene til at mange [utenlandske stipendiater]
forlater Norge» (Børing & Gunnes, 2012, s. 13). Børing og Gunnes (2012)
refererte her til et, på den tiden, pågående prosjekt81 som arbeidet med
spørsmål knyttet til utfordringer ved å rekruttere og beholde utenlandsk
forskningskompetanse.
Akademia er, som understreket i kapittel 1, pålagt gjennom likestillings- og
diskrimineringsloven å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling
og mot diskriminering.
Arbeid for kjønnslikestilling har, som vist til i kapittel 1, tradisjoner tilbake
fra 1970-tallet. I sin kartlegging av norsk forskning om Likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon – fra perioden 2010–
2021, gjennomgår Kilden kjønnsforskning.no forskning på likestillingstiltak
i forskningssektoren (Kilden kjønnsforskning.no, 2022). Her legges det til
grunn at det finnes individuelt rettede tiltak for kjønnsbalanse og tiltak som
adresserer strukturelle forhold. Individuelt rettede tiltak kan for eksempel
være den såkalte insentivordningen for å øke kvinneandelen i MNT-fag, et
tiltak igangsatt av Kunnskapsdepartementet i 2010. Institusjonene kunne søke
om en «belønning» på inntil 300.000 kroner for hver stilling de ansatte i
førstestillinger. Tiltaket ble avsluttet da evaluering viste at det ikke hadde
vært en økning i veksttakten i andelen kvinner tilsatt i de aktuelle stillingene.
Mentorordning for kvinnelige forskere er et annet individuelt tiltak, som de
som er mentorer og de som har mentorer beskriver som givende. Mens et
tredje eksempel er kvalifiseringsstipend og opprykkskurs for kvinner, noe
som har ført til at flere kvinnelige førsteamanuensiser har fått opprykk til
professor (Kilden kjønnsforskning.no, 2022, s. 50-51). Dette er tre eksempler
på framtredende tiltak fra det siste tiåret for å styrke kjønnsbalansen i
akademia. Samtidig har slike tiltak blitt kritisert, for å ta utgangspunkt i at det
er kvinner som har problemer som må rettes opp, uten at det dermed gjøres
forsøk på å utfordre maktforskjeller og strukturelle betingelser for likestilling
på institusjonelt nivå og/eller i samfunnet som sådan. En annen kritikk er at
slike individuelle tiltak tenderer til å være rettet mot kvinner som allerede har
en karriere, og at de ikke påvirker prioriteringene i forskningssektoren – med
tendenser til at fag, disipliner og områder innenfor disipliner som er
mannsdominerte, tenderer til å bli prioritert når ressurser fordeles (Kilden
kjønnsforskning.no, 2022, s. 48). Strukturelt rettede tiltak vender på sin side
81

I rapporten vises det til prosjektet «Integrating Global Talent Norway», som undersøkte
utenlandske stipendiater i Norge, og i hvilken grad disse ble værende i Norge etter endt
utdanning. Prosjektet ble utført av analysebyrået Damvad på oppdrag fra arbeidstaker- og
arbeidsgiverorganisasjonene (Børing & Gunnes, 2012, s. 13). Rapporten ble finansiert av
Abelia, Akademikerne, Forskningsrådet, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Tekna og
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) (Damvad, 2013). Prosjektet omfattet i alt
14941 internasjonale studenter i perioden 1991-2011, av disse var 2003 ph.d-studenter. Om
lag halvparten av disse ph.d-studentene forlot Norge etter at de hadde disputert, mens over
900 var sysselsatt på ett av måletidspunktene.
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oppmerksomheten mot formelle barrierer – her kan kjønnskvotering være et
eksempel. Men det kan også være behov for å adressere mer uformelle
barrierer. Studier av tiltak har særlig pekt på behovet for å involvere ledelsen
ved akademiske institusjoner i likestillingsarbeid, både på topp- og
mellomleder-nivå. Det pekes på «institusjonsfeminisme» det vil si at ledelse
og kvinnelige forskere samarbeider om å legge til rette for likestilling
(Ulvestad, 2016, s. 35, sitert i Kilden kjønnsforskning.no, 2022, s. 49) og
«lokal kunnskaping» som et effektivt alternativ til målstyrte og sentraliserte
prosesser (Sørensen et al., 2019, sitert i Kilden kjønnsforskning.no, 2022, s.
49). Det er i mindre grad gjort evalueringer og forskning rettet mot tiltak som
kombinerer en tilnærming til kjønn og etnisitet – eller som har et videre
mangfoldsperspektiv.
Kif-komiteen gjennomførte imidlertid sommeren 2020 en spørreundersøkelse
til HR-ledere ved forskningsinstitutter, høgskoler og universiteter for å
undersøke hvordan arbeidet med likestilling og mangfold vurderes og
organiseres (Tica, 2021). De overordnede spørsmålene var hvordan
likestillings- og mangfoldsarbeidet organiseres, hvordan respondentene
vurderer dette arbeidet og i hvilken grad pandemien hadde påvirket det
planlagte arbeidet. HR-ledere ved i alt 64 institusjoner mottok
spørreundersøkelsen, 48 svarte. Undersøkelsen var anonym. Resultatene
viser at blant de som svarte har 80 prosent av universitetene, 76 prosent av
høyskolene og 38 prosent av forskningsinstituttene – sentrale handlingsplaner
for likestilling og mangfold (Tica, 2021, s. 12). Undersøkelsen viser også at
en stor andel av disse handlingsplanene nå inkluderer flere
diskrimineringsgrunnlag enn kjønn, som funksjonsnedsettelse, etnisitet,
seksuell orientering, religion og også i noen tilfeller alder (Tica, 2021, s. 13).
Slik synliggjøres en trend der mangfold er blitt og blir inkludert i
handlingsplanarbeidet i tillegg til likestilling. Halvparten oppgir å ha en
koordineringsgruppe for likestilling og mangfold. Dette gjelder de aller fleste
av universitetene. Tica (2021) undersøker ikke hvilke tema og tiltak som
preger institusjonenes handlingsplaner, men opererer med fire kategorier
arbeid som institusjonene blir bedt om å vurdere om de gjør svakt, middels
eller bra: Arbeid mot kjønnslikestilling. Arbeid mot seksuell trakassering,
Arbeid mot annen trakassering. Arbeid for etnisk mangfold (Tica, 2021, s.
22). Trakassering er med andre ord en tematikk det forventes at institusjonene
belyser, en forventning #metoo antakelig har bidratt til. Hva som ligger i
arbeid mot kjønnslikestilling og for etnisk mangfold er ikke konkretisert. Det
vi vet, er imidlertid at tiltak for å oppnå kjønnsbalanse i toppstillinger både
har vært og er sentralt. Egenvurderingen viser at nesten seks av ti vurderer
arbeidet sitt med kjønnslikestilling som bra, litt færre vurderer arbeidet med
seksuell trakassering som bra, mens det er færre – om lag fire av ti – som
vurderer arbeid mot annen trakassering og for etnisk mangfold som bra (Tica,
2021, s. 22). Universiteter og høgskoler er noe mindre fornøyd med egen
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innsats enn forskningsinstituttene. Ingen av respondentene fra universitetene
vurderte for eksempel arbeidet for etnisk mangfold som bra (Tica, 2021, s.
30). Samlet sett viser undersøkelsen at særlig universiteter og høgskoler synes
å arbeide planmessig med kjønnslikestilling – inkludert med seksuell
trakassering. Arbeid med etnisk mangfold er integrert, men her er særlig
universitetene mye mindre fornøyd med egen innsats.

4.6

Om mangfold i rekruttering

Det er et begrenset antall studier gjort i norsk sammenheng om rekruttering
til norsk akademia i et mangfoldsperspektiv. I januar 2015 uttalte Komité for
kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), som da hadde fått
mangfold som del av sitt mandat, at det var behov for mer kunnskap og
statistikk (Gunnes et al., 2017, s. 9). Dette ble fulgt opp gjennom en studie
gjennomført i regi av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i fellesskap med
NIFU, og publisert i rapporten Å være utlending er ingen fordel (MaximovaMentzoni et al., 2016). Målet var her å «fremskaffe kunnskap om
karriereløpet til personer med innvandringsbakgrunn i høyere utdanning og
forskning i Norge» (Maximova-Mentzoni et al., 2016, s. ii).
Prosjektet behandlet mangfold primært som «etnisk mangfold»/
innvandringsbakgrunn. Kjønn legges til som en dimensjon i noen tilfeller. Det
ble benyttet en rekke metoder og behandlet et omfattende datamateriale
bestående av litteraturstudie, analyser av statistikk og kvalitative casestudier
ved tre institusjoner. Funnene gir innsikt i mangfold og mangfoldsarbeid i
høyere utdanning og forskning og munner ut i flere anbefalinger til tiltak.
Forskerne fant, som tittelen indikerer, at det å være utlending ikke er en
fordel. Det påvirker i negativ retning sannsynligheten for å oppnå en relevant
stilling, en fast stilling og karriereutvikling. Akademikere med
innvandringsbakgrunn var, sammenlignet
med de som
har
majoritetsbakgrunn, overrepresentert på bunnen, i forskerstillinger og lavere
undervisningsstillinger. Utenlandsfødte vitenskapelig ansatte møter på ulike
utfordringer i karriereløpet i form av språk- og kulturforståelse, for enkelte
også strukturell diskriminering i rekrutteringsprosesser (MaximovaMentzoni et al., 2016, s. viii, 46). Forskerne peker videre på at mangel på
faglige nettverk og referanser og mangel på kultur- og kontekstforståelse, kan
være årsaker til at det er mer «krevende for innvandrere å oppnå fast stilling
og gjøre karriere i norsk høyere utdanning og forskning» (MaximovaMentzoni et al., 2016, s. viii, 46).
Samtidig vises det i denne studien til at utfordringer i forbindelse med
inkludering er større enn de som er knyttet til rekruttering. Informantene
hadde følt seg overarbeidet fordi de ikke forsto skrevne og uskrevne regler,
flere hadde opplevd nedsnakking og utstøting, samt at det var vanskelig å
realisere egne ambisjoner på arbeidsplassen blant annet grunnet motstand mot
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nytenking. Dette rammer, understreket forskerne, «ikke bare de ansatte som
er innvandrere, men alle på arbeidsplassen» (Maximova-Mentzoni et al.,
2016, s. 76). Tilretteleggingsbehov blant utenlandsfødte ansatte i akademia
kartlegges ikke i prosjektet, men casestudien antyder at det er behov for
«sterkere involvering og bevisstgjøring av forskningsinstitusjonene» knyttet
til mangfoldsambisjoner (Maximova-Mentzoni et al., 2016, s. viii-ix).
Askvik og Drange (2019, s. 203) finner lignende tendenser som MaximovaMentzoni et al. (2016) når det gjelder ansettelsesforhold for personer med
innvandringsbakgrunn. Askvik og Drange (2019, s. 203) undersøkte hvorvidt
det er ulik sannsynlighet for å besitte en undervisnings- eller forskerstilling i
Norge og deretter sannsynligheten for å besitte en professoratstilling i UHsektoren i Norge, ti år etter uteksaminering. De finner at sannsynligheten for
å besitte en undervisnings- eller forskningsstilling i UH-sektoren i Norge er
større for doktorer med majoritetsbakgrunn enn for dem med
innvandringsbakgrunn82 (Askvik & Drange, 2019, s. 194). De finner også at
det er regionale forskjeller. Blant doktorer med innvandringsbakgrunn er
sannsynligheten for en undervisnings- og forskerstilling lavest for dem fra
Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika (Askvik & Drange, 2019, s. 204).
Innvandrere har marginalt lavere sannsynlighet for å oppnå et professorat
etter uteksaminering. Studien ser ikke på forskjeller blant doktorer i
akademiske stillinger utenfor UH-systemet, eksempelvis sykehus eller
private forskningsinstitutter o.l.
Andre studier finner at doktorander fra utlandet i mindre grad fortsetter med
en vitenskapelig karriere i Norge etter endt doktorgrad, sammenlignet med
doktorander fra Norge. Kyvik og Wiers-Jenssen (2014, s. 17) finner at
omtrent halvparten av doktorander med utenlandsk bakgrunn drar fra Norge
etter at de har disputert her til lands. Forskerne argumenterer med at dette
delvis kan være på grunn av manglende karrieremuligheter i Norge og
barrierer for å oppnå fast tilsetting. Men at det også kan skyldes ønske om
karriereløp i et annet land.
Olsen (2013) undersøkte også hvorvidt og hvor personer med ikke-norsk
statsborgerskap og doktorgrad ved norske universiteter og høgskoler befinner
seg i norsk arbeidsliv etter avlagt doktorgrad: Nesten halvparten av
«utlendingene»83 med avlagt doktorgrad fra norske universiteter og høgskoler
på 2000-tallet reiste ut av landet. I tillegg viser studien at blant de som forlot
Norge, reiste 40–50 prosent i de respektive doktorgradskullene umiddelbart
eller i løpet av de to første årene etter disputas (Olsen, 2013, s. 9). Andelen
som forlot Norge har imidlertid variert noe fra kull til kull, med en svakt
synkende tendens mellom årene 2000–2007. Studien viser også at det var
82
83

Innvandrere og etterkommere av innvandrere er slått sammen til én gruppe i denne studien.
Rapporten benytter begrepet «utlendinger» om ikke-norske statsborgere (Olsen, 2013).
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store regionale forskjeller mellom de som befant seg i norsk arbeidsliv, to år
etter disputas. Doktorander med statsborgerskap fra vestlige land, Øst-Europa
og Asia utgjorde majoriteten av dem som befant seg i norsk arbeidsliv to år
etter disputasåret, med 55–65 prosent, mens doktorander fra Latin-Amerika
utgjorde 40 prosent og doktorander fra Afrika84 kun utgjorde litt over 20
prosent (Olsen, 2013, s. 9, 16).
Det dokumenteres altså en tendens til at de som har utenlandsk bakgrunn
har større utfordringer når de skal avansere fra en rekruttstilling. Dette kan
ha sammenheng med forhold ved rekrutteringsprosessen. Reymert (2021)
undersøker i sin doktorgrad hvordan rekrutteringsprosesser til faste
toppstillinger gjennomføres og hvilke kriterier som er viktige i vurderingen.
Faste toppstillinger lyses i norsk sammenheng i hovedsak ut som
førsteamanuensis, da universitetene forventer at den som ansettes i en slik
stilling senere søker å kvalifisere seg og bli evaluert for professornivå. Siden
norsk høyere utdanning i hovedsak er offentlig og offentlig finansiert, er det
fastlagt kriterier for hva som skal til for å inneha en stilling som
førsteamanuensis, men dette er generelle kriterier, som at kandidaten skal ha
en doktorgrad og undervisningserfaring (Reymert, 2021, s. 20). Prosessene
kan med andre ord variere avhengig av institusjon og disiplin, og de er som
hovedregel lukket. Reymert undersøker derfor professorrekruttering basert
på ulike datakilder: over hundre konfidensielle rekrutteringsrapporter fra
rekrutteringsprosesser innenfor fire ulike disipliner ved tre norske
universiteter fra 2000–2017, i alt 26 kvalitative intervjuer med ledere,
akademikere og HR-stab ved tre norske universiteter, og tverrnasjonale
surveydata fra fem nordeuropeiske land. Den overordnede ambisjonen i
prosjektet er å utforske hvordan ulike institusjonelle logikker kan gjøre seg
gjeldende i rekrutteringsprosesser. Den akademiske logikken har som mål å
velge den akademisk best kvalifiserte kandidaten basert på fagfellevurdering
av forskningsbidrag. Styringslogikken vurderer derimot rekruttering i større
grad strategisk, med mål om å sikre enhetens behov og konkurranseevne.
Reymert (2021) finner at rekrutteringsprosessene primært er forankret i
kulturer for evaluering som finnes innenfor ulike disipliner. Hun beskriver
det som robuste prosesser dominert av akademiske logikker. Samtidig at
styringslogikkene som preger universitetene også gjør seg gjeldende i
økende grad. Videre at rekrutteringsprosesser er sekvensielle, der de to
logikkene i ulik grad gjør seg gjeldende: Utlysningsfasen er preget av
styringslogikker, knyttet til hva enheten trenger for å nå strategiske mål. I
fasen hvor søknader blir screenet for hvem som er kvalifisert, like så. Neste
fase er vurdering av kvalifiserte søkere av en komité av eksperter
84

I rapporten argumenteres det for at den lave andelen av doktorander fra Afrika delvis kan
forklares med at mange av disse kandidatene tar del i f.eks. kvotestudentordningen
(«kvotestipendiater») (Børing & Gunnes, 2012, s. 13; Olsen, 2013, s. 9), som forutsetter at
stipendiatene reiser tilbake til hjemlandet etter gjennomført doktorgradsutdanning.

61

(fagkomité) som vurderer kandidatens forskningsbidrag og rangerer de best
kvalifiserte. Her dominerte en akademisk logikk. Endelig gjennomfører en
intervjukomité de endelige vurderingene, med intervjuer av de høyest
rangerte kandidatene, og noen ganger med forelesninger, før ledelsen
innstiller og styret ved enheten ansetter. I disse to siste fasene dominerte
igjen styringshensyn. Kriteriene som ble vektlagt varierte både med faser og
ikke minst med disipliner.
Reymert (2020) finner, basert på rapporter fra komiteer innenfor fire
disipliner (økonomi, sosiologi, fysikk og informatikk), at det er nokså store
forskjeller mellom disiplinene. I sosiologi utarbeidet fagkomiteene
omfattende kvalitative evalueringer av kandidatenes forskning, mens slike
komiteer innenfor økonomi skrev kortere evalueringer der det ble lagt større
vekt på bibliometriske mål. Innenfor naturvitenskapene var det større
tendens til å gjøre utlysninger knyttet til spesifikke forskningsgrupper og
dermed krav om bestemte forskningsprofiler og tekniske ferdigheter.
Fagkomiteens rolle var da mer å vurdere om kandidaten oppfylte disse
kravene. Dermed var såkalte «tellekanter», bibliometriske indikatorer, det
viktigste kriteriet i den faglige evalueringen i økonomi, men det nest
viktigste i de tre øvrige disiplinene. Det var også disiplinforskjeller i hva
slags bibliometriske mål som ble vektlagt. I de samfunnsvitenskapelige
disiplinene var det særlig mengden av publikasjoner og tidsskrifters kvalitet
som telte, mens det innenfor de naturvitenskapelige disiplinene ble lagt mer
vekt på antall publikasjoner, siteringer og konferansebidrag. Det ble,
gjennom den undersøkte tidsperioden 2000–2017, dokumentert en økning i
bruk av bibliometriske kriterier, mest i økonomi, fulgt av informatikk, mens
denne utviklingen var mer moderat i sosiologi, og innenfor fysikk var det
vedvarende mest oppmerksomhet om hvordan kandidaten passet de
etterspurte kvalifikasjonene. Bibliometriske kriterier brukes, på tvers av
disipliner, mest i sorteringsfasen, for å finne ut hva som er relevante og
kvalifiserte kandidater. Innenfor samfunnsvitenskapene særlig ble i økende
grad seleksjonskomiteer brukt for å vurdere et stort antall søkere, også
internasjonale søkere. Innenfor naturvitenskapene var søkermengden
mindre, og behovet for slike seleksjonskomiteer mindre. Hva slags komité
som hadde mest innflytelse, varierte også. Mens intervjukomiteer i siste fase
av prosessen endret innstillingen fra fagkomiteen i ni prosent av tilfellene
innenfor samfunnsvitenskapene, var de tilsvarende andelene for fysikk og
informatikk henholdsvis 18 prosent og 28 prosent.
Reymert (2020) fortolker den økende vektleggingen av bibliometriske
kriterier som del av en global trend i retning av standardisering i
organisasjoner og økende krav til produksjon. De internasjonale trendene er
tydelige, samtidig er det, konstateres det basert på sammenligninger mellom
land, også slik at det er forskjeller land imellom (Reymert, Jungblut &
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Borlaug, 2020). Fagkomiteer uttrykte, i rapportene som inngikk i Reymerts
studie (Reymert, 2020), at det var vanskelig å rangere kandidater, og dette
var beslutninger som skulle tas i en semioffentlig prosess som involverte det
bredere forskningssamfunnet og ga kandidatene anledning til å klage. Dette
er en kontekst, argumenterer Reymert, som skaper et sterkt behov for
legitime resultater, noe bibliometriske mål, som forstås som mer objektive,
kan bidra til. Mens en kvalitativ vurdering av resultater i komiteen kan
bestrides, kan det å vektlegge bibliometriske mål forebygge klager
(Reymert, 2020, s. 72).
Reymert (2021) finner at forskningsresultater fremdeles teller betydelig mer
enn undervisningserfaring (NIFU, 2021; Reymert, 2020, 2021). Andre
studier viser også at forskningsaktiviteter i økende grad vurderes over
undervisningsrelaterte aktiviteter ved avansement (Angervall & Beach,
2017).
Vurderingskriterier kan slå systematisk skjevt ut. Det har for eksempel vært
dokumentert i både internasjonale og nasjonale studier at kvinners faglige
bidrag systematisk vurderes som av lavere kvalitet enn det menns gjør (se
f.eks. Moss-Racusin et al., 2012). I kapittel 2 beskrives det hvordan dette ble
dokumentert i en tidlig studie med data fra UiO (Fürst, 1988). Et forholdsvis
nylig gjennomført survey-eksperiment indikerer imidlertid at denne formen
for bias ikke er så utbredt i dagens akademia (Carlsson et al., 2020). I denne
siste studien ble hypotetiske søkere med konstruerte CV-er og av ulikt kjønn
vurdert for førsteamanuensisstillinger ved ulike fakulteter på universiteter i
tre nordiske land (Sverige, Norge og Island). Det viste seg at det her ikke var
bias med hensyn til de mannlige søkerne. Det var tvert imot de kvinnelige
søkerne som ble rangert som mest kompetente og ønsket til stillingene.
Samtidig er det også nylig gjennomført en undersøkelse med utgangspunkt i
norsk akademia der 48 faktiske rekrutteringsprosesser til stillinger som
førsteamanuensis og professor innenfor tre ulike disipliner ved tre ulike
universiteter i perioden 2013–2018 ble gjennomgått. Prosessene ble studert
ved å analysere dokumenter og intervjue involverte (Orupabo & Mangset,
2021). I dette prosjektet var oppmerksomheten rettet mot rekrutteringen som
en organisatorisk prosess i flere steg, en stegvis tilnærming også Reymert
(2021) la til grunn. Orupabo og Mangset (2021) la til grunn at rekrutteringen
foregikk som en organisatorisk prosess i fem steg gjennom flere komiteer:
utlysning, sorteringskomité, vitenskapelig komité, intervjuings- og
prøveforelesningskomité og endelig ansettelse. Forskerne konsentrerte seg
særlig om de tre første stegene, da det var her utvelgelsen av de som i
realiteten konkurrerer om stillingene foregikk. Det første steget,
utlysningsprosessen, var preget av en inklusjonslogikk som økte kandidater
av «alle slag» heller enn å hindre dem: Utlysningene var åpne i betydningen
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ikke utformet med tanke på særskilte kandidater i et avgrenset nettverk. Dette
ble snakket om som «noe nytt». Kvinner ble oppfordret til å søke. Det ble
offisielt eller uoffisielt brukte letekomiteer, og man timet og rammet inn
utlysninger med tanke på at kvinnelige kandidater skulle kunne søke. I tillegg
ble det etterspurt publikasjoner fra de siste fem til syv årene, for ikke å
diskvalifisere yngre søkere. Utlysningen var på engelsk og ble spredt i
internasjonalt tilgjengelige kanaler. Første steg var altså preget av en logikk
som tok sikte på å inkludere flest mulig. Men gjennom de neste to stegene i
prosessen, sortering eller seleksjon av de kvalifiserte kandidatene og av de
mest aktuelle kandidatene, var det, viser forskerne, en mer ekskluderende
logikk som hersket. Her var det først og fremst antall publikasjoner i
publikasjonskanaler på engelsk og på toppnivå som ble vektlagt, samt hvor
produktive kandidatene var (antall publikasjoner). Undervisning, evne til å få
inn forskningsmidler og originalitet, ble også vektlagt, men i mindre grad.
Orupabo og Mangset (2021) fant heller ingen bias i vurderingene av
kandidatenes bidrag på måter som favoriserte menn. Samtidig påpeker de at
det heller ikke ble gjort noe for å inkludere mangfold blant kandidatene på
disse stadiene i prosessen. Dette har, argumenterer de, konsekvenser både
med hensyn til kjønn og mangfold. Kjønn ved at det ikke systematisk tas
hensyn til lavere produktivitet som en følge av barnefødsler og
omsorgsarbeid. Mangfold ved at søkere fra utdanningsinstitusjoner i land i
Afrika og Asia som evaluatorene ikke kjente til, og/eller som hadde publisert
på andre språk enn engelsk i andre lands tidsskrifter, ikke nådde opp. Her er
det altså heller ikke bias i vurderingen av kandidaters kvalifikasjoner, men
vurderingskriteriene som legges til grunn, som tenderer til å favorisere
enkelte kandidater framfor andre – på måter som har konsekvenser med
hensyn til kjønn og hvorfra i verden den internasjonale søkeren kommer.
Produktivitet og forskningsbidrag i tidsskrifter på toppnivå er transparente og
legitime kriterier, som tilsynelatende kan fungere objektivt ved at de
nøytraliserer negative effekter av kjønns- og etnisitetsstereotypier. Men dette
er samtidig kriterier, slik Orupabo og Mangset (2021, s. 13) viser, som
systematisk gir forskjeller basert på ulike muligheter til å kunne møte
kriteriene.
I en finsk studie basert på institusjonell etnografi, finner Lund (2012) at det
er mer krevende å leve opp til det sosialt konstruerte «akademiske idealet»
basert på prestasjonskriterier og standarder for akademisk eksellens for
kvinner. Basert på intervjuer, feltnotater og tekster fra en toårsperiode ved
finske universiteter, finner Lund (2012) blant annet at kvinner systematisk
stiller svakere når det gjelder det sentrale akademiske idealet om å få publisert
arbeid i A-nivå-tidsskrifter. En stor andel av de kvinnelige forskerne deltar i
ikke-meritterende aktiviteter som undervisningsoppgaver og har ansvar ved
siden av akademisk arbeid, som påvirker deres karriereprogresjon. I tillegg
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har mange kvinnelige forskere mindre barn, som også kan forhindre dem i å
oppnå standardiserte kvalitetsmål. Lund (2012) understreker at det eksisterer
heterogenitet blant kvinner også, og at ikke alle kvinner opplever de
standardiserte kriteriene for eksellens som utfordrende.
Angervall og Beach (2017) finner i en svensk studie at kvinner tidlig i
forskningskarrieren ønsker mer tid til å arbeide med forskning og
meritterende aktiviteter, men at det meste av deres arbeidskapasitet går til
undervisningsaktiviteter. I denne studien ble 25 kvinner intervjuet. De befant
seg i en tidlig forskningskarriere, i faste stillinger som forelesere etter endt
doktorgrad. De intervjuede kvinnene opplevde et dilemma mellom å utføre
undervisningsopplegg i tråd med egne ambisjoner og samtidig ha kapasitet til
å gjennomføre forskningsaktiviteter som var meritterende for egen karriere.
Undervisningsaktiviteter ved universitetene, og tiden som benyttes til disse,
synes å gå utover tiden til forskningsavansement knyttet til publikasjoner,
siteringer og forskningskontakter (Angervall & Beach, 2017, s. 9).
En rapport fra Vetenskapsrådet (2021) viser at det er mer krevende for
kvinner enn menn å få tid til å forske og merittere seg (Vetenskapsrådet, 2021,
s. 6). Det tar lengre tid for kvinner enn menn å nå den høyeste posisjonen –
professornivå. Det påpekes to hovedårsaker til dette: At kvinner i større grad
enn menn befinner seg i forskningsfelt som kjennetegnes av å ha høy andel
undervisning, som skaper dårligere muligheter til å merittere seg
vitenskapelig. Og at de finner det mer krevende å kombinere arbeidsliv og
foreldreskap (Vetenskapsrådet, 2021, s. 6, 103).
Loison et al. (2017) har undersøkt hvordan kvinnelige og mannlige forskere
innenfor økologi i henholdsvis Frankrike og Norge fordeler arbeidet hjemme
og på jobb, samt hvordan arbeidsfordelingene har karrierekonsekvenser. De
finner at det fortsatt gjør seg gjeldende store kjønnsforskjeller i den delen av
akademia de har undersøkt – og slik er det både i Frankrike og i Norge.
Effekten av å etablere familie er større for kvinner enn den er for menn.
Avansementer er betinget av vitenskapelig produksjon, og her stiller kvinner
svakere enn menn, særlig når de blir mødre. Fordelingen av hjemmearbeid –
der kvinner gjør mer enn menn i begge land, men særlig i Frankrike. Og
tendenser til at kvinner har arbeidsoppgaver på jobb som ikke er like
meritterende som de menn har, bidrar ytterligere til at kvinner kommer
dårligere ut. I Norge tenderer, argumenterer forskerne, familieetablering og
lange foreldrepermisjoner til at kvalifiserte kvinner forlater akademia før de
rekker å søke en fast stilling. I Frankrike avanserer de ikke like raskt som
menn. Både Frankrike og Norge har velferdsstatlige ordninger som skal bidra
til å gjøre det mulig å kombinere arbeid og omsorgsoppgaver. Her viser
forskerne konsekvent til at dette skal: «help women to combine working and
having children» (Loison et al., 2017, s. 232). De forstår med andre ord
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velferdsstatlige innsatser mest som «for kvinner». Uansett viser studien at de
velferdsstatlige tiltakene ikke bidrar til å løse problemet. Kvinner avanserer
ikke så ofte og senere enn menn. Dette gjelder særlig for kvinner med barn
og når de er single eller har en partner som også jobber med forskning.
Samtidig at det er et stort antall faktorer som påvirker karrieremuligheter
foruten vitenskapelig produksjon; velferdsordninger, fordeling av
hjemmearbeid, fordeling av arbeidet på jobb, organiseringen av akademiske
karrierer og hvor lang tid den enkelte har brukt på sin karriere, tidspunktet for
når kvinner (og menn) får barn – og tillegg hvordan alt dette virker over
livsløpet.
Korsvik (2017) peker basert på kvalitative intervjuer med 48 jurister i faste
stillinger på Det juridisk fakultet ved UiO i 2016, på hvordan et samspill
mellom strukturelle og fagkulturelle forhold bidrar til underrepresentasjon av
kvinner. Vertikal og horisontal kjønnssegregering består, selv om den var
redusert sammenlignet med ti år tidligere. Fakultetet hadde drevet en
målrettet politikk for å rekruttere kvinner, arbeidsorganisering- og kultur var
blitt bedre tilpasset kvinner med barn. Men kjønnshierarkier i fagkulturen
levde videre, kvinner var mindre synlig for studentene og på pensum, og
menn tenderer til å få prestisjefylte oppdrag. Mødre med ulikestilte familieliv
skilte seg også i denne undersøkelsen ut som en gruppe med begrenset
mulighet til faglig utfoldelse. Samtidig som informantene også fortalte om
uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering som hadde gjort at yngre
midlertidig ansatte ikke ønsket å satse på en akademisk karriere ved
fakultetet.
Løvbak og Holter (2012) peker på at «den nye forskerrollen» med
midlertidige ansettelser, langsiktig usikkerhet og økt konkurranse om midler
og posisjoner, bidrar til systematiske forskjeller. På den andre siden inngår
norsk akademia i et nordisk arbeidsliv med rause velferdsgoder som skal
gjøre det enklere å kombinere foreldreskap med en forskerkarriere. Gjennom
politiske beslutninger og velferdsstatlige tilbud som foreldrepermisjon, rett til
fri ved barns sykdom, barnehager og rett til omsorgspermisjoner, søkes det
lagt til rette for muligheter til å kombinere arbeid og familie for begge kjønn
(se f.eks. Brandth & Kvande, 2013; Ellingsæter et al., 2020; Fraser, 1994).
Seierstad og Healy (2012, s. 303-304) finner at kvinner i skandinavisk
akademia opplever en dobbelthet fordi velferdssystemets fordeler, som
foreldrepermisjon og ordninger relatert til barneomsorg, kolliderer med den
kjønnede akademiske arbeidskulturen. Her kritiserer de neoliberalistisk
økonomi og styring ved universitetene for å bidra til disse forskjellene. I et
kompetitivt system der kriteriene for å nå opp og fram er forholdsvis
transparente og hvor tilsynelatende objektive kriterier har betydning, framstår
det som en forutsetning for karriere å velge rett. Kvinner forstås lett,
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argumenterer for eksempel Rasmussen (2019), som å ha valgt feil når de
prioriterer barn og ikke får med mannen på et langt utenlandsopphold, noe
som kunne bidratt til internasjonale kontakter, nettverking og publikasjoner i
de rette tidsskriftene. Faktorer som er viktige for å hevde seg i konkurransen.
En slik tilnærming gjør strukturelle betingelser knyttet til en kjønnet
arbeidsdeling usynlig. Egeland og Bergene (2012) undersøkte for ti år siden
tidsbruken blant norske akademikere og synliggjorde denne skjevheten. De
fant at vitenskapelig ansatte i heltidsstillinger ved norske universiteter og
høgskoler jobbet i gjennomsnitt 47,6 timer per uke. Og jo mer den ansatte
jobbet, jo mer publiserte vedkommende. Menn uten barn jobbet flest timer,
mens kvinner med barn jobbet færrest. Og mens det blant menn med mindre
barn (0–10 år) var nokså vanlig å ha en partner som jobbet mindre enn
normalarbeidsdagen, var dette svært uvanlig blant kvinnene. Slaget om
karrieren sto utenfor normalarbeidsdagen, slo Egeland og Bergene (2012)
fast. Og de påviste altså en kjønnet skjevhet blant deltakerne i dette «slaget».
Nylig gjennomførte spørreundersøkelser og intervjuer ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, viser ikke at kvinnelige
og mannlige ansatte bevisst tar ulike valg når det gjelder karriere og
familieliv. Kvinner synes ikke å ta velkalkulerte valg i retning av «et lavere
karrierenivå for å få tid til barn og familie» (Holter & Snickare, 2021b, s. 34).
Og selv om både menn og kvinner oppga å gi lik prioritet til karriere, eller
egen karriere hadde prioritet, var det betydelig flere kvinner enn menn som
oppga at partners karriere hadde blitt prioritet (Holter & Snickare, 2021b, s.
36).
Thun (2019) beskriver dette som en blindsone i norsk akademia, som på den
ene siden er preget av velferdsstatlige tilrettelegginger for å skape balanse
mellom arbeid og familie, men som på den andre siden er preget av
«akademisk kapitalisme» og «grådige institusjoner» som legger stadig større
beslag på vitenskapelig ansattes tid og liv (Thun, 2019, s. 168). Det kan ta
form av lange arbeidsdager, midlertidige posisjoner, krav om publiseringer,
undervisning og internasjonale forskningsopphold. De relativt unge
kvinnelige akademikerne (postdoktor og førsteamanuensiser) som Thun
(2019) intervjuer ved to ulike fakulteter ved UiO, opplever at det eksisterer
ulike – eller doble – standarder for mødre og fedre: Menn som henter i
barnehagen et par dager i uka får skryt, mens det eksisterer en stille
forventning om at kvinner skal ta det overordnede ansvaret på hjemmebane.
I tillegg finnes det kjønnede stereotypier som kvinnelige forskere må håndtere
(Thun, 2019, s. 174-175). Doble foreldrestandarder og kjønnede stereotypier
blir da institusjonelle betingelser som bidrar til at det eksellente universitetet
skaper ulikestilling, argumenterer Thun (2019). Men dette dekkes over,
«blindes», av diskurser om eksellens og likestilling. Denne dobbeltheten er
viktig å rette oppmerksomheten mot, argumenterer hun, fordi det er en del
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ansatte som har søkt seg til UiO fra utlandet og som ønsker seg hit nettopp på
grunn av mulighetene til å kombinere arbeid og familie, omsorg og karriere.
Dette har de hørt at det norske systemet legger til rette for. Det er et poeng
som indikerer at i et mangfoldsperspektiv kan doble standarder ramme
internasjonale ansatte på andre måter enn de norskrekrutterte.
De doble standardene for arbeid og familie kan også ramme fedre. Orning
(2016) har undersøkt krav og muligheter til å håndtere arbeid og omsorg blant
kvinnelige og mannlige stipendiater ved UiO. Hun viser at krysspress
oppleves krevende også for menn. Stipendiater med ansvar for barn opplever
et dilemma mellom idealer om norsk kjønnslikestilling og forventninger om
å være en «stjerneforsker» (Orning, 2016, s. 99).
Raiden og Räisänen (2013) som har undersøkt «work/life-balance» blant
mannlige akademikere i Sverige og Storbritannia, finner på sin side at til tross
for likestillingsdiskurser og opplevd krysspress, er arbeidet det disse mennene
gir størst prioritet. Arbeidet konstrueres som positivt, noe Raiden og Räisänen
(2013) knytter til den sterke identifikasjonen disse mennene har av seg selv
om akademikere.
Hvordan slår så ulike kjønnede betingelser for å kombinere arbeid og familie
ut i bredere mangfoldsperspektiv? Akademiet for yngre forskere (2019a)
påpeker at mobilitetsmulighetene vil være færre og omkostningene større når
en forsker befinner seg i fasen for å etablere familie. Imidlertid synes
internasjonale forskere å ha positive opplevelser av kombinasjonen karriere
og familieliv i Norge (Akademiet for yngre forskere, 2019a, 2019b;
Maximova-Mentzoni & Egeland, 2019).
En undersøkelse blant internasjonale ansatte ved et forskningsinstitutt i Norge
(Uni Research) peker i samme retning (Sümer, 2017). Undersøkelsen som
omfattet faste internasjonale ansatte viser at de fleste deltakerne som hadde
småbarn, hadde positive opplevelser av kombinasjonen av foreldreskap og en
forskerkarriere (Sümer, 2017, s. 10). Sammenlignet med andre land de kjente
til, satte informantene stor pris på mulighetene til å kombinere foreldreskap
og forskningsarbeid i Norge, gjennom offentlige barnehagetilbud og tilbud
om delt foreldrepermisjon mellom mor og far.
Resultater fra det nylig gjennomførte forskningsprosjektet der
likestillingssituasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i
Oslo er undersøkt (Holter & Snickare, 2021a), antyder imidlertid at det kan
være en tidsfaktor som slår ut negativt blant utenlandske forskere. I
spørreundersøkelsen de gjennomførte ved fakultetet, oppgir utenlandske
forskere noe mer samlet arbeidstid (to timer lengre arbeidstid per uke) enn
kollegaene fra majoriteten (Holter & Snickare, 2021a, s. 162). Ifølge Holter
og Snickare (2021a, s. 162) er dette et resultat som gis ytterligere betydning
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ved at det som i denne studien beskrives som «utenlandske forskere» og
«utlendinger», oftere enn majoriteten opplever det som kan beskrives som
urettferdig arbeidspress. Det vil si, slik vi tolker Holter og Snickare (2021a),
at de i større grad enn ansatte med norsk majoritetsbakgrunn opplever å måtte
jobbe hardere enn kollegaer for å bli anerkjent. Dette gjelder særlig
utenlandske forskere med såkalt ikke-vestlig bakgrunn (Holter & Snickare,
2021a, s. 165).

4.7

Om inkludering, språk og språkpolitikk

Studien til Maximova-Mentzoni et al. (2016) viste, som tidligere referert, at
for ansatte med innvandringsbakgrunn var inkludering en vel så stor
utfordring som rekruttering. Manglende inkludering på arbeidsplassen ble
ansett som en flaskehals for karriereutviklingen av informanter i denne
studien. Tilretteleggingsbehov blant utenlandsfødte ansatte ble ikke kartlagt,
og verktøy for å identifisere deres behov var mangelvare blant HRmedarbeidere og ledere. Det ble også etterlyst det forskerne kaller «støttende
mangfoldsledelse» (Maximova-Mentzoni et al., 2016, s. 68).
Sümer (2017) fant også ekskluderingsprosesser, hierarkier og mangel på godt
lederskap i en undersøkelse blant internasjonale ansatte i faste stillinger ved
Uni Research i Norge. Basert på fokusgruppe- og individuelle intervjuer med
internasjonale forskere, foreslår Sümer (2017) tiltak som kan støtte forskere
med slik bakgrunn i deres arbeidshverdag og bidra til en mer inkluderende
arbeidsplass. Formålet med studien var å undersøke arbeidssituasjonen og
erfaringene til utenlandsfødte ansatte i faste stillinger. Et gjennomgående
tema i undersøkelsen er at norskkunnskaper og gode språkferdigheter i norsk
var viktig for opplevelsen av å bli inkludert – både sosialt og arbeidsrelatert
– på arbeidsplassen. Informanter nevnte både opplevelsen av at rekrutteringsog forfremmelsesprosesser foregår bak «lukkende dører», og at det eksisterte
«indre maktsirkler». Mangel på norskferdigheter ble pekt på som en årsak til
opplevelsen av eksklusjon blant internasjonale ansatte ved Uni Research.
Men også mangel på lederskap. Det ble etterlyst mangfoldsledelse som viktig
for å styrke anerkjennelse av forskjeller og for å redusere konflikter som
oppstår basert på kulturforskjeller. Sümers (2017) undersøkelse viser også at
et ofte omtalt tema blant internasjonale ansatte er behovet for og ønsket om å
få tildelt en kontaktperson eller mentor, som de enkelt kan henvende seg til,
spesielt i startfasen. Dette kan gjelde henvendelser om formelle praktiske
problemer, som bankkonto og bosituasjon, men også uskrevne regler i norsk
akademia (Sümer, 2017, s. 7).
Mangfoldsledelse settes på dagsorden i forlengelsen av internasjonalisering,
økende arbeidsmobilitet mellom land og flere arbeidstakere med ulike
bakgrunner. Flere forskningsbidrag har undersøkt hva som kjennetegner
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mangfoldsledelse på arbeidsplasser,85 og eventuelle effekter av denne. Dette
er gjort ved hjelp av kunnskapsoversikter og kvalitative intervjuer med
ansatte på arbeidsplasser (se f.eks. Drange, 2014; Sandal et al., 2013). Funn
indikerer at mangfoldsledelse kan ha betydning for arbeidsmiljø og den
enkelte ansatte sin trivsel og tilknytning til arbeidsplassen (Drange, 2014;
Sandal et al., 2013). Drange (2014, s. 60) påpeker imidlertid at det eksisterer
få studier som kartlegger «langtidseffekter av ulike mangfoldsstrategier som
rekruttering, kurs- og opplæring, mentorforhold og nettverk».
Språk og språkpolitikk er, som påpekt av flere, viktig for inkludering i et
akademia med en økende andel ansatte med utenlandsk bakgrunn (Langford
et al., 2019; Maximova-Mentzoni et al., 2016; Mählck & Thaver, 2010;
Sümer, 2017). Internasjonalisering og vektlegging av bibliometriske
kriterier/tellekanter har også betydning for hvilket språk norske forskere
ønsker og velger å skrive på. Avisa Klassekampen skriver,86 basert på tall fra
NIFU og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (Diku), at 8 prosent av de vitenskapelige artiklene fra norske
institusjoner ble skrevet på norsk i 2020, mot 91 prosent på engelsk (Larsen,
2021, s. 28). Språkrådet varsler at de er bekymret for den veien utviklingen
tar, både av hensyn til offentlig debatt og undervisning (Larsen, 2021).
Innenfor fagfelt som tematiserer norske samfunnsforhold, har det vært en
sterkere tradisjon for å publisere på norsk, sammenlignet med fagfelt som
naturvitenskap og teknologi. Men tall fra NIFU viser at det har vært en
reduksjon87 i antall vitenskapelige publikasjoner på norsk innenfor fagfelt
som både humaniora og samfunnsvitenskap, for perioden 2011 til 2019.
Valg av arbeidsspråk har betydning både for studenter og for ansatte. I studier
av ulike case ved ulike institusjoner i Norge, finner Maximova-Mentzoni et
al. (2016, s. ix) og Sümer (2017) at det å lære norsk synes å være en nøkkel
til å bli inkludert på arbeidsplassen i høyere utdanning og forskning.
Kvalitative intervjuer med utenlandske ansatte synliggjorde at på grunn av
manglende norskferdigheter skjønte man ikke hva kollegaer snakket om, og
fikk ikke kjennskap til maktrelasjoner på arbeidsplassen, i form av sladder og
korridorsnakk. Og at man heller ikke kunne ta aktivt del i instituttpolitikken
via eksempelvis verv i styrer og utvalg (Maximova-Mentzoni et al., 2016, s.
56).
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Gitt at disse studiene primært fokuserer på mangfoldsledelse i noen bedrifter i Norge, og
ikke spesifikt knyttet til akademia og UH-sektoren, går vi ikke i dybden på studiene her (for
mer informasjon om rapportene, se Drange, 2014; Sandal et al., 2013).
86
Papirutgaven 27. oktober 2021.
87
For humaniora og samfunnsvitenskap har det vært en nedgang i antall vitenskapelige
publikasjoner på norsk for perioden 2011 til 2019, henholdsvis fra 42 prosent til 27 prosent
og 33 prosent til 24 prosent (Larsen, 2021, s. 29).
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Den deskriptive statistikken tegner et bilde av hvordan internasjonalisering,
arbeidsspråk og undervisning henger sammen. Børing og Gunnes (2012, s.
21) viste for ti år siden at det er en lavere andel utenlandsfødte ansatte i
vitenskapelige/faglige stillinger som besitter stillinger knyttet til
undervisning, som dosenter, førstelektor og universitets- og høgskolelektorer.
Dette ble tolket i lys av at det meste av undervisningen ved norske
universiteter og høgskoler da foregikk på norsk. En forutsetning for å inneha
slike undervisningsstillinger var at man behersket norsk. Noe som da også
virket som en eksklusjonsmekanisme for utenlandsfødte.
Langford et al. (2019, s. 87) hevder at norsk som formidlingsspråk, framfor
engelsk, i norsk høyere utdanning kan være både inkluderende og nyttig for
nye studenter i høyere utdanning. Og at dette gjelder både studenter i
overgangen fra videregående til høyere utdanning, utenlandske studenter og
studenter uten akademisk familiebakgrunn. For å skape et inkluderende
akademia kan det være «veldig viktig å møte studenter på et språk de kjenner
i starten» (Langford et al., 2019, s. 87). Dessuten er det ikke riktig at
utenlandske forskere i Norge ikke ser betydningen av å lære norsk, undervise
og veilede på norsk (Langford et al., 2019).
I norsk høyere utdanning og forskning synes det å eksistere et spenningsfelt
mellom ulike mangfoldsambisjoner. På den ene siden er det, i tråd med
tiltaks- og handlingsplaner om mangfold, likestilling og inkludering, et behov
for å skape mangfoldige og inkluderende arbeidsplasser i akademia. Et sted
hvor «det kan oppstå tilhørighet på tvers av kulturelle forskjeller og ulike
landbakgrunner og følelse av fellesskap ut over det faglige og jobben»
(Maximova-Mentzoni et al., 2016, s. 65). Det er altså viktig med undervisning
på norsk, for å kunne inkludere ulike typer studenter, med ulike bakgrunner.
På den andre siden vektlegges internasjonalisering og bruk av engelsk som
arbeidsspråk for at forskere i norsk akademia skal kunne hevde seg
konkurransemessig internasjonalt, men også for å «tiltrekke seg og beholde
dyktige og fremragende forskere i de fagområdene hvor man ønsker at
universitetet skal satse og gjøre seg gjeldende internasjonalt» (MaximovaMentzoni et al., 2016, s. 65).
I 2018 publiserte NIFU rapporten Å snakke fag på et språk andre forstår.
Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Rapporten omhandlet
faktorer som løfter og forhindrer bruk og utvikling av norsk fagspråk i høyere
utdanning og arbeidsliv, og fokuserer eksplisitt på økonomifaget (Schwach &
Elken, 2018, s. 7). En indikator på at engelsk i økende grad brukes innenfor
akademia, synliggjøres ved at antallet engelskspråklige emnekurs mellom
2007 til 2016 nesten ble fordoblet, fra 9 til 20 prosent (Schwach & Elken,
2018, s. 8). I tråd med en økning av engelsk fagspråk i norsk akademia, stilles
det spørsmål om hvorvidt politiske mål om internasjonalisering står i kontrast
til dyrking av det norske fagspråket. Schwach og Elken (2018, s. 7) hevder at
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motsetninger mellom norsk og engelsk kan virke mot sin hensikt hvis høy
kvalitet og det som er internasjonalt fremragende gjøres til motpol til norsk
fagspråk. Innenfor forskning og vitenskapelig publisering har norsk fagspråk
generelt svekket sin posisjon (Schwach & Elken, 2018, s. 8). Siden 2008 har
universiteter og høgskoler i Norge hatt et lovfestet samfunnsoppdrag når det
gjelder det norske språket, men spørsmålet er om et slikt oppdrag er
tilstrekkelig i praksis for å opprettholde og utvikle det norske fagspråket
(Schwach & Elken, 2018, s. 10).
Noen forskere har tatt til orde for at det må være mulig å kombinere nasjonale
og internasjonale interesser. Langford et al. (2019, s. 88) har ytret at
«publisering på internasjonalt toppnivå burde bli viktigere i norske fagfelt
[…]». Forskerne har ment at målet må være at nye generasjoner av forskere
kan forholde seg til den nasjonale og den internasjonale forskningsfronten
samtidig.
Våren 2019 nedsatte Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo
(2020) en arbeidsgruppe for å arbeide med integrering av såkalt internasjonale
nyansatte, internasjonale vitenskapelig ansatte. Arbeidsgruppen, ledet av
prodekan Mathilde Skoie, skulle utrede nærmere ulike utfordringer knyttet til
språk, kultur, organisasjon og sosialt miljø ved fakultetet, og foreslå tiltak for
å imøtekomme eventuelle utfordringer (Det humanistiske fakultet ved
Universitetet i Oslo, 2020, 2021b). Til grunn for arbeidet lå et ønske om å
kunne følge opp internasjonale ansatte tettere og gi dem den tilretteleggingen
de har behov for, ved å utforme en felles språkpolicy med krav og
forventninger (Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, 2020).
Gruppen arbeidet med to deler, på den ene siden språk, på den andre siden
«kultur og sånt» (Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, 2021a).
Praktiseringen av språkkravene ved Det humanistiske fakultet (HF) ble
kartlagt gjennom møter med instituttledere og administrative ledere ved de
ulike instituttene. I tillegg ble det sendt ut en spørreundersøkelse blant faste
vitenskapelig internasjonale ansatte med mål om å undersøke deres ønsker og
behov.
Noen av de identifiserte utfordringene var: At de internasjonale ansatte
opplevde mangel på tilgjengelig informasjon, varierende mentorering og
mottak av nyansatte, mangel på representasjon av internasjonale ansatte i
ulike verv, misforståelser på grunn av uskrevne normer og regler, ensomhet
og utenforskap (Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, 2021b).
Arbeidsgruppen foreslo derfor blant annet følgende tiltak: formalisering av
mottaksrutiner, profesjonalisert mentorordning, bedre nettsider, samlinger for
nyansatte med vekt på organisasjonsforståelse og seminarer og verktøykasser
for administrasjon og ledelse (Det humanistiske fakultet ved Universitetet i
Oslo, 2021b).
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Arbeidsgruppen utarbeidet også forslag til retningslinjer for praktisering av
språkkravet for internasjonale ansatte (Det humanistiske fakultet ved
Universitetet i Oslo, 2020). Og som resultat av arbeidet vedtok fakultetsstyret
våren 202088 nye retningslinjer for praktisering av språkkravet (se kapittel 7).

4.8

Om diskriminering og trakassering

Diskriminering innebærer å behandle noen mindre gunstig enn andre, på en
måte som er usaklig og/eller urimelig, basert på forhold som kjønn, religion,
tilhørighet til en etnisk gruppe, nasjonalitet og/eller nedsatt funksjonsevne.89
Den norske grunnloven, revidert i 2014, stadfester (i §98) et generelt
likebehandlingsprinsipp som lyder: «Alle er like for loven. Intet menneske
må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling». 90 Det
lovbaserte diskrimineringsvernet konkretiseres i likestillings- og
diskrimineringsloven, vedtatt i 2017. Da ble fire ulike likestillings- og
diskrimineringslover slått sammen til én. De fire var: diskrimineringsloven
om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet
og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Prop. 81 L, 2016-2017).
Likestillings- og diskrimineringsloven91 omfatter en rekke lovbeskyttede
diskriminerings-grunnlag – eller kombinasjoner av disse, listet i §6.92 Loven
slår fast at diskriminering omfatter ulovlig direkte og indirekte
forskjellsbehandling. Ulovlig direkte forskjellbehandling defineres i lovens
§7 som at «en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville
blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i §6
første
ledd»
(diskrimineringsgrunnlagene).
Ulovlig
indirekte
forskjellsbehandling defineres i lovens §8 som «enhver tilsynelatende nøytral
bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille
personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i §6 første ledd.»
Forskjellsbehandling kan i visse tilfeller være lovlig dersom den har et saklig
formål; er nødvendig for å oppnå formålet; og ikke er uforholdsmessig
inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles (likestillings- og
diskrimineringsloven, 2017). Begrepet diskriminering er knyttet til tilfeller
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V-sak 2, 12.06.2020. Innkalling til møte 2/2020 i Fakultetsstyret - Det humanistiske
fakultet (uio.no) (lesedato 04.05.2022).
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diskriminering – Store norske leksikon (snl.no)
90
Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdata
91
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
- Lovdata
92
Diskriminering på grunn av «kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon,
omsorgsoppgaver, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt» (likestillings- og
diskrimineringsloven, 2017, § 6).
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hvor forskjellsbehandling ikke kan rettferdiggjøres grunnet et saklig,
nødvendig eller forholdsmessig forhold.
Hva vet vi om diskriminering i akademia? I 2019 gjennomførte Akademiet
for yngre forskere en spørreundersøkelse blant yngre forskere ansatt ulike
steder i norsk akademia93 (Akademiet for yngre forskere, 2019b; Erdal,
Knutsen & Midtbøen, 2019). 40 prosent av forskere med
innvandringsbakgrunn oppgir at de har opplevd diskriminering og/eller
forskjellsbehandling i form av manglende inkludering. Dette er, understrekes
det i rapporten, et subjektivt mål på diskriminering – det vil si at
respondentene kan ha ulik oppfatning av hva diskriminering er/hvilke
erfaringer de mener er uttrykk for diskriminering. Totalt, blant alle som oppga
å ha opplevd diskriminering, hadde 10 prosent opplevd dette i forbindelse
med formelle prosesser knyttet til rekruttering eller opprykk, mens dobbelt så
mange (20 prosent) hadde opplevd dette mer uformelt som fravær av
inkludering/like muligheter eller som kommentarer og slengbemerkninger.
Kvinner rapporterte vesentlig mer diskriminering enn menn, mens forskjellen
var enda større mellom dem født henholdsvis i og utenfor Norge. Kjønn,
innvandringsbakgrunn og en åpen annet-kategori (her nevnes alder,
senioritet, nepotisme, nettverk og midlertidighet) framstår som de viktigste
grunnene til diskriminering, slik respondentene oppgir dette, tett fulgt av
svangerskap og foreldrepermisjon. (Akademiet for yngre forskere, 2019b, s.
19; Erdal, Knutsen & Midtbøen, 2019, s. 288). Oppsummert viser altså
spørreundersøkelsen at både «kjønn og det å være født i utlandet er
systematisk forbundet med opplevd diskriminering i norsk akademia»
(Akademiet for yngre forskere, 2019b, s. 31). Rapporten viser også at det å
ha opplevd diskriminering reduserer sannsynligheten for å anbefale andre
personer en karriere innen forskning (Akademiet for yngre forskere, 2019b,
s. 4).
Trakassering defineres i likestillings- og diskrimineringsloven som
handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å
være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.
Seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet
som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig,
nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
I 2019, i kjølvannet av #metoo, gjennomførte Ipsos på vegne av Universitetet
i Agder, en spørreundersøkelse i universitets- og høgskolesektoren. Formålet
var å kartlegge omfang og frekvens av mobbing og trakassering, samt tilfeller
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1251 respondenter som alle var 45 år eller yngre deltok i undersøkelsen. 64 prosent av
respondentene oppga å være født i Norge, mot 36 prosent i utlandet (Akademiet for yngre
forskere 2019).
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av seksuell trakassering og seksuelle overgrep.94 Undersøkelsen ble foretatt
på et tidspunkt hvor diskusjonene omkring #metoo – som for alvor satte
seksuell trakassering og overgrep på dagsorden i 2017 – kunne påvirke
rapporteringen av slike hendelser. #metoo kunne både medvirke til at det ble
lettere å si fra og til at forekomsten av slike praksiser gikk ned (Ipsos, 2019).
Respondentene ble spurt om de hadde blitt mobbet eller trakassert i
«nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene», hvor ofte, på
hvilket grunnlag, i hvilken form og av hvem. Det var opp til respondenten å
definere hva de la i begrepene mobbet og trakassert. Blant de som besvarte
undersøkelsen ved UiO, var det 13 prosent (377/2880 respondenter) som
oppga at de hadde blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold
de siste 12 månedene. En noe større andel kvinner (16 prosent) enn menn (10
prosent) svarte dette. Forekomsten varierte imidlertid mye med alder, blant
dem mellom 50–59 år var andelen særlig høy; 18 prosent. Av de 13
prosentene som oppga at de var utsatt for mobbing eller trakassering, oppga
nesten ni av ti andre årsaker enn kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisitet,
seksuell legning eller seksuell orientering og religion/livssyn, som bakgrunn
for hendelsene. Når det gjelder hvem mobbingen eller trakasseringen kom fra,
svarte 41 prosent at det kom fra en sideordnet kollega. 39 prosent svarte at
det kom fra leder/sjef, mens 33 prosent svarte at det kom fra en overordnet
kollega (Ipsos, 2019, s. 13).
Spørsmål om seksuell trakassering ble stilt spesifikt ved at det ble definert
hva som menes med dette – basert på likestillings- og diskrimineringsloven.
Det ble videre presisert at det kan forekomme verbalt, ikke-verbalt og fysisk
– i tillegg til digitalt. Også her ble slike hendelser avgrenset til siste 12
måneder og i forbindelse med respondenten sitt arbeidsforhold. 1,6 prosent
av de spurte på UiO svarte bekreftende på at de var blitt utsatt for seksuell
trakassering – totalt 46 personer. Det gjaldt 2 prosent av de kvinnelige
respondentene og 1 prosent av de mannlige. Her er det ansatte under 40 år og
stipendiater som er overrepresentert i tallmaterialet. De fleste hadde opplevd
dette en sjelden gang (78 prosent), men det var også en andel (11 prosent) av
de som hadde opplevd seksuell trakassering som oppga at det hadde skjedd
daglig eller ukentlig. 83 prosent av de som hadde opplevd dette oppga at det
var menn som sto bak, 13 prosent oppga kvinner, og 4 prosent svarte at det
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26 UH-institusjoner deltok i undersøkelsen, deriblant Universitetet i Oslo. Spørreskjema
ble sendt 42 778 ansatte, 17 984 svarte – en responsrate på 42 prosent. Ved Universitetet i
Oslo var det 7918 som fikk forespørsel om å delta, 2880 svarte – en responsrate på 37 prosent.
Totalt var kvinner mer tilbøyelig til å svare enn menn (Ipsos, 2019). Undersøkelsen var, fordi
formålet var å kartlegge forekomst, rettet mot hele populasjonen ved universitetene og
høgskolene som deltok. Det var ikke en utvalgsundersøkelse der et utvalg bestående av en
liten del av populasjonen var trukket i den hensikt å generalisere svarene til den øvrige
populasjonen.
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var både menn og kvinner. Halvparten hadde opplevd dette fra en sideordnet
kollega, 41 prosent fra en overordnet.
Respondentene ble også spurt om seksuelle overgrep – definert slik: «Har du
i løpet av de siste 12 måneder, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at
noen har skaffet seg seksuell omgang med deg ved bruk av vold, aller har du
følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?» Seks av
respondentene ved UiO svarte bekreftende på spørsmålet, åtte svarte at de var
usikre/visste ikke. Det bemerkes i rapporten at: «Sistnevnte kategori indikerer
at respondentene har blitt utsatt for handlinger som ligner eller minner om
handlingene som er beskrevet i spørsmålsteksten» (Ipsos, 2019, s. 20).
Endelig ble det i denne undersøkelsen fra 2019 også spurt om kjennskap til
varslings-/si ifra-systemet på respondentenes UH-institusjon. På UiO svarte
58 prosent at de hadde kjennskap til dette, 25 prosent svarte nei, 17 prosent at
de var usikre eller visste ikke.
Holter og Snickare (2021c, s. 79) hadde som del av en spørreundersøkelse
blant ansatte på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO med
spørsmål om seksuell trakassering, mobbing og rasistisk trakassering.
Innrapporterte svar viser at om lag en av fem ansatte angir problemer med
mobbing og trakassering,95 og i tråd med Ipsos-undersøkelsen er det også her
kvinner som er mest utsatt96 (Holter & Snickare, 2021c, s. 79).
Respondentene i Holter og Snickare sin undersøkelse ble også spurt om de
hadde opplevd «uønsket seksuell oppmerksomhet». 12 prosent av kvinnene
og 3 prosent av mennene svarte ja på dette (Holter & Snickare, 2021c, s. 80).
Deretter ble de spurt om «uønsket fysisk kontakt», press for «dates» eller
seksuelle tjenester, forfølgelse (stalking) og fysisk overgrep. 3 prosent hadde
opplevd uønsket fysisk kontakt, mens litt under 1 prosent hadde opplevd press
om seksuelle tjenester. Det var også i denne undersøkelsen eksempler på
fysiske overgrep (Holter & Snickare, 2021c, s. 80). Andelen som svarer ja på
at de er blitt utsatt for seksuell trakassering, er i denne undersøkelsen
betydelig høyere enn i undersøkelsen til (Ipsos, 2019). Det har antakelig
sammenheng med hvordan spørsmålet ble stilt. Mens det i Ipsosundersøkelsen ble presisert at erfaringen skulle være knyttet til
arbeidsforholdet og ha foregått siste 12 måneder, er det i utgangspunktet
ingen slik avgrensning i undersøkelsen til Holter og Snickare (2021c). Holter
og Snickare (2021c) fant også en sammenheng mellom opplevd uønsket
seksuell oppmerksomhet og sjanse for faglig devaluering. De gjorde i tillegg
til spørreundersøkelsen kvalitative intervjuer med ansatte på Det matematisknaturvitenskapelige fakultetet. Her spurte de ikke eksplisitt etter erfaringer
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Uten spesifisering av grunnlaget for dette.
25 prosent av kvinnene og 12 prosent av mennene har opplevd mobbing eller trakassering
(Holter & Snickare, 2021a, s. 79).
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med trakassering, mobbing og seksuell trakassering. Dette ble likevel brakt
på bane av enkelte, blant annet er det en kvinnelig postdoktor som beskriver
hvordan hun ved to anledninger er blitt truet av studenter. Dette er opplevelser
hun på et vis har «glemt» eller fortrengt, noe hun blant annet beskriver slik i
intervjuet: «[…] vi gjør det ofte, kvinner og menn, om vi har litt sånne
opplevelser, at vi setter de på et sted som er borte» (Holter & Snickare, 2021c,
s. 87). Forskerne reflekterer i den forbindelse rundt underrapportering og at
det antakelig er lettere å rapportere om denne typen erfaringer i en anonym
spørreundersøkelse, enn det er i et intervju – særlig når dette ikke spørres etter
direkte (Holter & Snickare, 2021c, s. 87-88)
Før #metoo var det lite forskning på omfanget av seksuell trakassering. Men
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjorde dette gjennom en jevnlig
undersøkelse av arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden blant sysselsatte i
Norge. Basert på tallgrunnlaget97 til STAMI har man tallfestet prosentandelen
som oppgir uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i perioden
2000 til 2019. Ifølge STAMI (2021, s. 80) var andelen av alle sysselsatte som
rapporterte om uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende
på arbeidsplassen,98 4,5 prosent99 i 2019. Blant sysselsatte i Norge hadde
forekomsten av uønsket seksuell oppmerksomhet helt fram til 2019 økt noe
ved hver måling siden 2013, mens tallene fra 2019 faktisk er lavere enn i 2013
(STAMI, 2021, s. 85). Forskerne bak denne undersøkelsen påpeker at etter
#metoo-kampanjen må man ta i betraktning at «økt bevissthet om grensen
mellom akseptabel og uakseptabel atferd» både kan føre til færre faktiske
hendelser, men også en økning av faktisk rapporterte hendelser (STAMI,
2021, s. 80). Begrepet uønsket seksuell oppmerksomhet defineres ikke av
forskerne i STAMI-spørreundersøkelsen. Uten eksempler eller definisjoner
av «uønsket seksuell oppmerksomhet» er det opp til respondentene selv å
tolke spørsmålet.

4.9

Om kunnskapsmangfold og rom for kritisk tenkning

Ett vitenskapsideal knytter troverdigheten til forskningsbasert kunnskap til et
objektivitetsideal. Da betyr det ikke så mye hvem de som frambringer
kunnskapen er. Dette vitenskapsidealet problematiseres av et annet, der
utgangspunktet tvert imot er at kunnskap preges av erfaringene og
perspektivene til dem som produserer disse. Vitenskapsidealer om nøytralitet
og distanse risikerer dermed å dekke over partikulære verdier, interesser og
antakelser som ligger til grunn for forskningsagendaer og forskningsfunn.
Denne tilnærmingen lå til grunn for det doble perspektivet som preget det
første likestillingsarbeidet i akademiske institusjoner (se kapittel 1). Det
97

Den nasjonale undersøkelsen omfatter ulike yrkesgrupper og -kategorier i Norge.
Datamaterialet bygger på en rekke ulike dataleverandører.
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Hyppighet: Én gang i måneden eller oftere.
99
Tilsvarende 117 000 sysselsatte i Norge.
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feministiske oppgjøret med nøytralitetsidealer betyr imidlertid ikke at det gis
avkall på sannhetsnormer og bestrebelser på objektive tilnærminger, det
inviteres heller til en erkjennelse av at subjektive erfaringer og verdier spiller
en rolle i alle forskningsprosesser.
Et mål om mangfold i et kunnskapsperspektiv, innebærer å utvide det doble
perspektivet som lå til grunn for likestillingsarbeidet slik at flere ulike
ståsteder, utgangspunkt og maktforskjeller synliggjøres. Et nylig eksempel på
et forskningsprosjekt som synliggjør og argumenterer for betydningen av
dette er Carla C. Ramirez (2021), som har intervjuet «utenlandske kvinner» i
akademiske posisjoner innenfor ulike disipliner på et norsk universitet.
Kvinnene er, slik også hun selv er, «ikke-vestlige kvinner som kom til Norge
for å studere eller for å gifte seg med en norsk mann» (Ramirez, 2021, s. 477).
Hun inviterte dem til samtaler om dine akademiske karrierer og liv. Hennes
utgangspunkt er at det finnes en abstrakt, epistemisk vestlig universalisme
(som også preger norske universitet) der den som observerer gjør dette uten
selv å bli observert eller representert. At høyere utdanning konstituerer en
akademiker uten en kropp, som fortolker seg selv som objektiv og nøytral,
uten noen referanse til kjønn, rasialiserte, nasjonaliserte eller seksualiserte
kategorier. Suksess innebærer å leve opp til forventninger og krav om
eksellens, der folk gis posisjoner og belønninger kun basert på talent og
innsats, og hvord et ikke skal bety noe hvem du er for øvrig. Problemet er at
disse idealene dekker over at utgangspunktet ikke er nøytralt, men mannlig,
hvitt og vestlig. Det finnes med andre ord, legger Ramirez (2021) til grunn,
et kunnskapsideal og et forskerideal som framstår nøytralt, mens som skjuler
sin opprinnelse – og som får enkelte til å kjenne og høre at de ikke hører
hjemme her. Intervjuene synliggjør erfaringer med å bli kulturelt fortolket
basert på sitt kroppslige ytre – å være fanget av forestillinger som møter en
på grunn av kjønn, hudfarge og kroppslig framtoning. Noe som stenger for
muligheter til å bli inkludert i et kunnskapsprosjekt på egne premisser.
Samtidig som den rådende forestillingen er at «merit is blind, without av
body» (Ramirez 2021, s. 477). Samtidig, at disse kvinnenes tilstedeværelse
bidrar til å endre akademia.
Bucher (2020) understreker også behovet for endringer gjennom
«avkolonisering av akademia». Hun påpeker det samme som Ramirez (2021),
nemlig at det i norsk akademia, som i andre vestlige land, eksisterer en vestlig
og eurosentrisk kunnskapskanon, det vil si en avgrenset eller ekskluderende
tilnærming til hva som er gyldig kunnskap. Og at krav om avkolonialisering
tematiserer spørsmål knyttet til makt, anerkjennelse, og marginalisering i
kunnskapsproduksjon, og hvordan ulike identitetsfaktorer som kjønn, rase,
etnisitet, klasse, seksualitet og funksjonsevne spiller inn i dette
(Cielatkowska, 2020, sitert i, Bucher, 2020, s. 1-2).
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Mens Røthing og Engebretsen (2019, s. 251) har undersøkt i hvilken grad og
hvordan maktkritiske perspektiver kommer til uttrykk i strategiplaner og
programplaner ved åtte norske høgskoler og universiteter. Det er, påpeker de,
idealer og ambisjoner om kritisk tenkning og demokratifremmende læring i
norsk utdanning, men hvordan forholder det seg egentlig (Røthing &
Engebretsen, 2019, s. 251). Forskerne gjør sine analyser basert på en
undersøkelse der de har valgt søkeord knyttet til maktkritiske perspektiver.
De finner at slike maktkritiske perspektiver i utdanningene er lite eksplisitt
fokusert. Samtidig er det stor oppmerksomhet på at studenter skal tilegne seg
en kritisk tilnærming, eksempelvis via kildekritikk. Ifølge forskerne er ikke
dette tilstrekkelig for å oppnå en maktkritisk tilnærming. Røthing og
Engebretsen (2019, s. 260) anbefaler at man må «adressere maktforhold med
intensjon om å forstå, kritisk drøfte, og eventuelt utfordre disse.».
Hvorfor framstår det å innføre kritiske perspektiver og bredde i perspektiver
krevende? Det er de siste to årene publisert forskning på ytringsfrihet og
ytringsrommet blant akademikere, som kan bidra til å belyse det spørsmålet.
Mangset, Midtbøen og Thorbjørnsrud (2022c) diskuterer i det innledende
kapitlet i boka Ytringsfrihet i ny offentlighet. Grensene for debatt og rommet
for kunnskap100, hva ytringsfrihet er, og hva som truer ytringsfriheten. De
knytter forskernes mulighet til fritt å utforske, komme fram til og formidle
kunnskap til ytringsfrihet (Mangset, Midtbøen & Thorbjørnsrud, 2022c, s.
14). Ytringsfrihet defineres da ganske enkelt som «friheten til å gi uttrykk for
det du mener» (Kierulf, 2021, s. 12). Ytringsfriheten skal, slik forstått, legge
til rette for en aktiv og kritisk offentlighet som et viktig grunnlag for
demokratiet. Ytringsfrihet er grunnlovsbeskyttet i Norge. Men så handler ikke
ytringer bare om rett, men også om mulighet – noe forfatterne beskriver som
den sosiologiske tilnærmingen til ytringsfrihet (Mangset, Midtbøen &
Thorbjørnsrud, 2022c, s. 16). Så hva er det som truer denne retten til å fritt gi
uttrykk for hva du mener?
Noen hevder, skriver Mangset, Midtbøen og Thorbjørnsrud (2022c), at den
største trusselen er knyttet til «at alt er lov å si, uten at det får konsekvenser»,
mens andre mener at problemet er sosial kontroll, politisk kontroll og «cancel
culture» (dvs. at alt ikke skal være lov å si). Det stilles med andre ord to
motsatte diagnoser av ytringsfrihetens tilstand – rommet for å ytre seg er for
trangt, eller det er så vidåpent at det er skadelig. Hvor står forskerne i dette?
Akademia gir, argumenterer Mangset, Midtbøen og Thorbjørnsrud (2022c)
mulighet til å utforske ytringsfrihet og informasjonsfrihet i sammenheng.
Åpne diskusjoner i offentligheten forutsetter tilgang til kunnskap på ulike
saksfelt, og da må forskere ha rom til «å produsere og formidle kunnskap
100

Boken er siste tilskudd til en rekke utgivelser om ytringsfrihet og offentlighet i perioden
2013-2021, via prosjekter der Fritt Ord har vært oppdragsgiver (Mangset, Midtbøen &
Thorbjørnsrud, 2022a).
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relativt fritt» (Mangset, Midtbøen & Thorbjørnsrud, 2022c, s. 22), samt å
produsere alternativ kunnskap til den som allerede finnes, jf. mål om
kunnskapsmangfold. Kunnskapsproduksjon kan begrenses, påpekes det, ved
at den styres av politiske ønsker (fra myndighetshold), av markedet, av
politiske eller faglig trender, eller av frykt for represalier eller latterliggjøring.
Da når ikke kunnskap og motekspertise ut.
Prinsipielt og juridisk står da også ytringsfriheten sterkt i akademia. Den
begrunnes med sannhetssøken – som krever en fordomsfri og åpen
meningsbryting mellom konkurrerende perspektiver og ideer (Mangset,
Midtbøen & Thorbjørnsrud, 2022c, s. 23). Betingelser for sannehetssøken
basert på brytningen mellom perspektiver kan altså påvirke ytringsrommet
for forskere. Forskerne undersøker betingelsene gjennom en
spørreundersøkelse blant vitenskapelige ansatte ved norske universiteter og
forskningsinstitusjoner – nærmere bestemt medlemmer i Forskerforbundet,
Norsk Tjenestemannslag (NTL) og tre underforeninger av Den norske
Legeforening.101 I tillegg ble det gjort kvalitative dybdeintervjuer med
forskere knyttet til klima-, innvandrings- og kjønnsforskning. Disse tre
forskningsfeltene ble valgt for å få tilgang til erfaringer og refleksjoner hos
forskere som: «ofte får oppmerksomhet i mediene, og som er knyttet til
omstridt tematikk. Dette gjorde vi for å undersøke hvordan forskere opplever
det å forholde seg til offentligheten når det de forsker på, kan oppfattes som
kontroversielt» (Mangset, Midtbøen & Thorbjørnsrud, 2022c, s. 26).102
Hva finner Mangset, Midtbøen og Thorbjørnsrud (2022b)? Halvparten av
forskerne som har svart på spørreundersøkelsen har aldri latt seg begrense i
sin formidling. Blant forskere som oppgir at de har latt seg begrense, er den
vanligste grunnen at resultatene ansees som for komplekse å formidle til et
allment publikum eller at journalister vrir elle vrenger på meningsinnholdet
(Mangset, Midtbøen & Thorbjørnsrud, 2022c, s. 14). Samtidig er det 10–15
prosent som har latt være å formidle av hensyn til oppdragsgiver, fordi det
kan sette arbeidsgiver i et dårlig lys eller skape konflikt med kollegaer. 12
prosent fordi de frykter hets, trusler eller offentlig kritikk, fordi det ikke gir
status eller er karrierefremmende (12 prosent) eller funnene er kontroversielle
(12 prosent). Forskere på feltene innvandring, kjønn og klima begrenser seg
oftere enn andre. Dette gjelder særlig innvandringsforskerne, nokså tett fulgt

101

Spørreundersøkelsen ble sendt 59.000 medlemmer av Forskerforbundet, Norsk
Tjenestemannslag (NTL) og tre underforeninger av Den norske Legeforening. Totalt 1856
medlemmer svarte på alle spørsmålene, av disse valgte forskerne å konsentrere seg om de
med minimum 20 prosent forskerstilling, de med utelukkende undervisningsstilling ble
utelukket. Endelig utvalg består derfor av 1512 forskere (Mangset, Midtbøen &
Thorbjørnsrud, 2022a).
102
Det ble gjort intervjuer med 15 forskere innenfor Kjønn og likestilling, 18 innenfor
Migrasjon og integrasjon og 16 innenfor Klima og miljø (Mangset, Midtbøen &
Thorbjørnsrud, 2022a, s. 213)
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av kjønnsforskerne. Her er det i særlig grad hensynet til tabloid medielogikk
som gjør at de avstår fra å formidle (Mangset et al., 2022, s. 138-139).
15 prosent av alle spurte forskere har opplevd ubehagelige kommentarer, tre
prosent har opplevd trusler. Samfunnsvitenskapelige forskere er mest utsatt
for ubehagelige kommentarer, når det gjelder trusler er det liten variasjon etter
fagfelt. Innvandrings- og kjønnsforskere skiller seg ut ved å være utsatt, mer
enn hver tredje forsker på feltet har opplevd ubehagelige kommentarer og ti
prosent har opplevd konkrete trusler. Kvinner opplever mest ubehagelige
kommentarer, en tendens på tvers av disipliner, forskningsfelt og politisk syn
(som også ble undersøkt). Kommentarene kommer mest fra andre forskere og
kollegaer, trusler i større grad fra fremmede og anonyme personer. Rundt
halvparten av de som har fått kommentarer blir opprørte og sinte. En tredjedel
ble mer engasjerte i forskningen sin, og en fjerdedel kjenner seg utrygge.
Blant de som har fått trusler er kvinner i noe større grad enn menn utrygge på
grunn av dette (Mangset et al., 2021).
Det er altså flere hindre for forskere sin offentlige deltakelse som primært
kommer utenfra akademia – som handler om tabloide medielogikker, men
også om trusler. Samtidig er det flere årsaker som har med måten akademia
fungerer på, som har betydning; som at formidling tar tid. Da vil en del
forskere heller prioritere arbeid med publikasjoner som gir uttelling
karrieremessig, enn med offentlige opptredener som ikke gjør det. Dette
kommer også fram i de kvalitative intervjuene med forskere fra de tre utvalgte
fagfeltene (kjønn, innvandring, klima). Intervjumaterialet synliggjør også
hvordan kritikk som kommer fra kollegaer knyttet til deltakelse i
offentligheten tas mer alvorlig enn annen ekstern kritikk. Det er sårbart å bli
møtt med taushet og utestengelse, noe enkelte har opplevd. Tilsvarende er det
å oppleve støtte fra kollegaer viktig (Mangset, Midtbøen & Wollebæk, 2022).
Begrepet «stammekriger» er knyttet til spesifikke fagfelt/fagtradisjoner, og
forståelsen av disse som et landskap der ulike «stammer» kjemper om
territorier. Det vil si om talenter og penger, men også om status – om retten
til å forvalte kunnskap om bestemte spørsmål og tema. Det vil si at
«stammekriger» ikke utelukkende utkjempes innenfor et fagfelt
(vitenskapsinternt), men også omfatter aktører som avgjør hva slags forskning
det skal satses på og som fordeler forskningsmidler (vitenskapseksternt).
Hvordan det hele spilles ut er knyttet til et fagfelts institusjonelle innramming,
til antall og type tidsskrifter, antallet finansieringskilder, fagfelleorganisering,
uformelle vurderinger og nettverk etc. (Mangset, Midtbøen & Wollebæk,
2022, s. 182-186). Innenfor kjønnsforskningen, som er tverrfaglig, finner
forskerne at de faglige skillelinjene oppleves som sterke. Det er stor uenighet
om hvordan man skal forstå fenomener det forskers på, hva som er gode
forskningsspørsmål og gode måter og behandle dem på. Faglige skillelinjer
kommer også til uttrykk gjennom sosiale sanksjoner og i overgripende
81

institusjonelle strukturer som tidsskrifter og ulike finansieringskilder for
forskning. På innvandringsfeltet finner forskerne også klare skillelinjer;
metodisk, disiplinært, empiriske utkikkspunkt og teoretisk. Men ifølge de
som er intervjuet preges ikke «kampene» av den samme uforsonlige tonen
som for noen tiår tilbake (Mangset, Midtbøen & Wollebæk, 2022). Det
viktigste med disse observerte «stammekrigene» i et mangfold i
kunnskapsperspektiv, er at de kan legge begrensninger på mangfold på i vår
sammenheng viktige fagfelt. Og at de på det viset, gitt at nye innsikter kan bli
resultatet av å la ulike perspektiver møtes, kan forhindre slik ny innsikt.
Forskerne som så på ytringsmuligheter i akademia la til grunn at både
forskning på kjønn og på innvandring var politisk kontroversielt. Resultatene
fra spørreundersøkelsen viser da også at blant dem som forsker på
innvandring og integrering og kjønn er det omtrent halvparten som er
bekymret for å bli oppfattet som politisk aktør, mens dette gjelder en av tre
generelt (Mangset et al., 2021, s. 9). Forskerne undersøkte så hvor politisk
mangfoldig akademia er, noe de operasjonaliserte ved å spørre forskere om
partitilhørighet – eller mer bestemt hva forskerne stemmer ved valg. Enstad
og Thorbjørnsrud (2022) finner at forskere på tvers av fag og institusjoner
stemte på partiene Rødt, SV og MDG i langt høyere grad enn befolkningen
generelt (Enstad & Thorbjørnsrud, 2022, s. 161). Det er også de som utgjør
en meningsminoritet i akademia som i størst grad reagerer negativt på
tendensene til politisk homogenitet. Når dette tematiseres i intervjuene er
kjønns- og migrasjonsforskere enige i at hvilke fokus man har og spørsmål
som stilles har sammenheng med en dypere verdiorientering. Uten at de
tenker det er et problem. Samtidig framstår det i intervjuene tendenser til
«stammer» også knyttet til politiske og ideologiske grunnverdier. Forskerne
konkluderer: «Mye tyder på at politisk homogenitet kan svekke evnen til å
fange opp skjevheter og revidere varige misoppfatninger, hvilket er selve
kjernen i den akademiske institusjonen» (Enstad & Thorbjørnsrud, 2022, s.
177).
Et offentlig utvalg, såkalt ekspertgruppe103 for akademisk ytringsfrihet, ble
oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 20. juli 2021. Mandatet var å utrede
problemstillinger
knyttet
til
akademisk
ytringsfrihet
(Kunnskapsdepartementet, 2022). Utredningen ble lagt frem i mars 2022,
publisert som NOU-en «Akademisk ytringsfrihet – God ytringskultur må
bygges nedenfra, hver dag» (NOU 2022: 2). Utvalget har blant annet vært
opptatt av å beskrive mulige trusler104 mot den akademiske ytringsfriheten.
Og da særlig den akademiske ytringsfriheten til formidling.105 Som altså

103

Utvalget ble ledet av førsteamanuensis Anine Kierulf ved Juridisk fakultet, UiO.
I rapporten poengteres det at utvalget ikke tar stilling til utfordringenes omfang.
105
Ifølge NOU 2022: 2 (2022, s. 7) henger akademisk ytringsfrihet og formidling sammen,
«som kunnskapsbasert, sannhetssøkende kommunikasjon.».
104
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Mangset, Midtbøen og Thorbjørnsrud (2022b) har undersøkt. Dette fordi
utvalget i liten grad finner at ytringsfriheten på rettslig vis er problematisk.
Utvalget påpeker at selvsensur er den mest effektive formen for sensur, fordi
det har en effekt på hva akademikere «tør og ønsker å formidle eller
kommunisere» (NOU 2022: 2, s. 11). Utvalget mener betydningen av
formidling blir underkommunisert i dagens akademia — hvor finansieringssystemet ikke belønner tradisjonell formidlingsvirksomhet, på lik linje med
utdannings- og forskningsvirksomhet (NOU 2022: 2, s. 12, 92). Utvalget
foreslår en «formidlingsindikator i finansieringssystemet for universiteter og
høyskoler» (NOU 2022: 2, s. 12, 92).
Utvalget hevder at lovverket må presisere det «institusjonelle og individuelle
ansvaret for å verne og fremme» den akademiske friheten (NOU 2022: 2, s.
12). De foreslår endringer i universitets- og høgskoleloven for å sikre dette. I
rapporten fremmer også utvalget noen «ytringsvettregler», som skal fungere
som en liste for alle som er opptatt av god ytringskultur. Utvalget presiserer
likevel at en god akademisk ytringskultur må bygges nedenfra, av
akademikerne selv. Det er den enkelte som bidrar til ytringsklimaet og
ytringskulturen i akademia – både via «kultur, god ledelse, åpenhet og
kontinuerlig bevisstgjørende samtaler og opplæring» dannes ytringskulturen
(NOU 2022: 2, s. 11).

4.10

Oppsummert

Mangfold i studentenes bakgrunn, eller mangel på dette, har betydning for
muligheten til å oppnå mangfold blant ansatte i akademia. Det er en tendens
til at unge jenter søker seg til høyere utdanning i større grad enn unge gutter.
Slik har det vært i flere tiår, noe som særlig har sammenheng med
profesjonsutdanninger innenfor helse og utdanning. Det er også en tendens til
at både innvandrere og etterkommere av innvandrere søker seg til høyere
utdanning i større grad enn majoritetsbefolkningen. Disse studentene er også
i større grad innstilt på en akademisk karriere, noe de i mindre grad får. Den
sosiale skjevheten i rekrutteringen til høyere utdanning er noe redusert, men
fortsatt til stede. Vi vet også en del om psykiske plager blant studenter og at
disse har økt, men at det rapporteres relativt lite diskriminering og
trakassering. Det vi vet langt mindre om er hvorfor psykiske problemer, som
åpenbart er et hinder for inkludering i høyere utdanning, øker. Her behøves
kvalitative studier som kan gi innsikter i dette. Slik det også behøves
kvantitative studier, gjerne basert på registerdata, for å få vite mer om den
sosiale bakgrunnen til ansatte i akademia. Opprettholdes de sosiale
skjevhetene blant studentene også blant ansatte, gjøres den større eller
mindre?
Holdningene til internasjonalisering er stort sett positive blant ansatte i
akademia, samtidig som det pekes på utfordringer knyttet til språk og
83

inkludering. En forholdsvis stor andel av de som rekrutteres fra utlandet til
midlertidige stillinger i akademia, fortsetter ikke en vitenskapelig karriere i
Norge.
Forskning på rekrutteringsprosesser er særlig konsentrert om hvorvidt det
oppstår urettferdighet knyttet til kjønn og til innvandringsbakgrunn. Ulike
studier viser en tendens til at sannsynligheten for å besitte en undervisningseller forskningsstilling for doktorander med majoritetsbakgrunn er større enn
for de som har minoritetsbakgrunn. Noe som kan ha sammenheng med
rekrutteringssystemet. Her er det disiplinforskjeller, men det er en tendens til
at publikasjoner i anerkjente tidsskrifter er en forutsetning for å komme i
betraktning for videre avansement til faste stillinger. Det er ikke nødvendigvis
publikasjonene alene som avgjør hvem som ansattes, men det er viktig for å
komme i betraktning. Flere forskningsprosjekter dokumenterer at det er til
dels store kjønnede forskjeller i produktivitet hva publikasjoner angår som er
knyttet til etablering av familie og barn. Kvinner har de største utfordringene
med å kombinere familie- og omsorgsarbeid med jobb i akademia. En viktig
årsak til dette er at kvinner, sammenlignet med menn, investerer flest timer i
familie – og omsorgsoppgaver. Forholdet mellom produksjon og
reproduksjon framstår som en viktigere årsak til kjønnsforskjeller i
muligheter til avansement, enn former for implisitt bias. Hvordan dette
forholder seg med søkere som har innvandringsbakgrunn vet vi mindre om,
fordi det ikke er gjort mye forskning på det. En nyere studie som har
undersøkt rekrutteringsprosessen antyder at det kan være forskjeller i hvordan
kandidater som kommer fra det globale sør vurderes, sammenlignet med
kandidater fra det globale nord: De som rekrutterer har mest kunnskap om
institusjoner i det globale nord, og disse kandidatene har også flere
publikasjoner på engelsk.
Det framgår av tidligere studier at inkludering er en større utfordring for
akademisk ansatte med innvandringsbakgrunn enn rekruttering. Dette knyttes
til lederskap, men også til språk. Det har de siste årene blitt gjennomført flere
omfattende studier som kartlegger omfanget av diskriminering, trakassering
og seksuell trakassering. Kvinner er mer utsatte for dette enn menn, og de
som har innvandringsbakgrunn er mer utsatt enn andre. Undersøkelsene
tydeliggjør også at det kartlagte omfanget har nær sammenheng med hvordan
spørsmålene stilles.
Det doble perspektivet som lå til grunn for det første likestillingsarbeidet i
akademia, og som understrekte betydningen av mangfold i kunnskap,
synliggjøres som svært viktig også i en sammenheng hvor fokuset utvides fra
likestilling til mangfold. Det er de siste årene gjort forskningsprosjekter på
vilkårene for frie ytringer i akademia. Her synliggjøres det at en stor andel
ikke lar seg begrense i sin formidling, men at det også er en stor andel som
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begrenes. Dette synes særlig å ha sammenheng med ytringsklima og medias
evne til å ivareta nyanser. Men det har også sammenheng med lite rause og
åpne forhold innenfor en del fagfelt, som kan være til hindre for faglig
mangfold. At forskere begrenser formidling har også sammenheng med frykt
for politisering og at forskere er utsatt for trakassering og også trusler. Det
synliggjøres også en politisk venstrevridning blant forskere generelt, som kan
fungere som en barriere mot mangfold i spørsmål og tilnærmingsmåter.
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5

Hva, hvorfor og hvordan likestilling?
UiOs handlingsplaner 1989–2021

Universitetet i Oslo har, som beskrevet i kapittel 1, hatt handlingsplaner for
likestilling siden 1989. Fra og med handlingsplanen for perioden 2018–2020
omfattes både likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. I dette kapitlet
presenteres resultatene av en dokumentanalyse av UiO sine handlingsplaner
gjennom mer enn tre tiår. Totalt ti handlingsplaner inngår.
Men først: Det har vært likestillingspolitikk og likestillingstiltak på UiO før
handlingsplaner ble etablert som en organisatorisk praksis. I kollegiemøtet
19. mars 1976 ble det vedtatt å opprette et «permanent likestillingsråd ved
Universitetet i Oslo». Dette likestillingsrådet skulle «arbeide videre med
likestillingsspørsmål, herunder samle inn data, foreta utredninger, foreslå
tiltak til fremme av likestilling og følge disse opp». Likestillingsrådet skulle
ha representanter fra alle fakulteter, universitetsbiblioteket, studentene og fra
ansatte i såkalte ikke-vitenskapelige stillinger.
Bakgrunnen var, ifølge notat fra daværende universitetsdirektør Olav Trovik,
at spørsmålet om «mulige tiltak til fremme av likestilling mellom kvinner og
menn innenfor de høyere læreanstalter i Norge» ble behandlet i møte av
universitets- og høgskolerektorer i 1973. Rapporten Könsroller och
utbildning, initiert av Nordisk ministerråd, lå til behandling der. Universitetet
i Bergen tok så initiativ til en utredning i norsk sammenheng, som kom i juni
1974, utarbeidet av Likestillingskomiteen ved UiB med førstelektor Helga
Hernes som «forkvinne». Denne innstillingen hadde, skrev Trovik, vært på
høring hos til alle enheter på UiO. Universitetsdirektøren kunne melde om
«overveiende positiv holdning til gjennomføring av forskjellige tiltak til
fremme av likestilling». Kjønnskvotering var dog omstridt. Ett konkret
resultat av denne høringsrunden ble opprettelsen av et likestillingsråd ved
UiO, som da skulle fungere som en slags «primus motor» i
likestillingsarbeidet (se også Rogg, 2003).
Mål om kjønnslikestilling og tiltak som skulle bidra til det har altså vært del
av UiOs praksis i mer enn 50 år. Vi har imidlertid konsentrert oss om UiO
sine handlingsplaner fra de siste tre tiårene. De gir tilgang til hva som har vært
og er universitetets politikk og tiltak på feltet. Tiltak er handlingsplaners
natur. Men til grunn for tiltakene ligger problemer som skal løses, ideer og
mål om en ønsket utvikling. Hvilke problemforståelser som ligger til grunn,
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er avgjørende for hva man velger å gjøre. Men disse problemforståelsene er
ofte ikke eksplisitt redegjort for, de ligger implisitt i målformuleringer og valg
av tiltak. Derfor er dokumentanalysen vi har gjennomført, som også redegjort
for i kapittel 3.2, inspirert av den tekstanalytiske framgangsmåten: «What’s
the problem represented to be?» (Bacchi, 1999, 2009). Her er utgangspunktet
at problemforståelser og politikk er kulturelt skapt. De er innvevde i diskurser
og strukturelle betingelser – typiske for sin tid. Dette er betingelser som i en
viss forstand konstruerer problemet/problemene som skal løses. Analyser
synliggjør hva som er problemforståelsene for eksempel i en handlingsplan;
hva likestilling ble forstått som da planen ble lansert, og følgelig hvordan det
skulle realiseres.
En problemanalyse stiller spørsmål til tekstene. Vi gjør i det følgende en
problemanalyse basert på tre spørsmål, som skal bidra til innsikt i hvordan
likestilling er blitt forstått som problem og hva UiOs handlingsplaner følgelig
er konsentrert om:
1) Hva er likestilling?
2) Hvorfor likestilling?
3) Hvordan likestilling?
Kapitlet er organisert kronologisk basert på handlingsplanene. Hver av de ti
handlingsplanene gjennomgås i ett delkapittel i dette kapitlet i rapporten. Her
presenteres resultatet av analyser av denne planen, basert på de tre
spørsmålene ovenfor. Hvert delkapittel oppsummeres med hva som er den
dominerende problemforståelsen i planen. Sitater som gjengis, er fra
handlingsplanen som er til behandling. Det gjengis ikke sidetall for sitater
siden de fleste av handlingsplanene ikke er paginert. En oversikt over de ti
handlingsplanene som er analysert, finnes i metodekapitlet (3.2).
Avslutningsvis i kapitlet oppsummeres hvilke utviklingstrekk som avdekkes
gjennom de ti handlingsplanene og tre tiårene.

5.1

Handlingsplan for likestilling (1989)

Den første handlingsplanen var et direkte resultat av et nasjonalt initiativ.
Likestillingsutvalg og -råd ved de ulike høyere utdanningsinstitusjonene og
Det norske universitetsråd utarbeidet Handlingsplan for å bedre kvinners
stilling ved universiteter og høgskoler. En nasjonal plan. I november 1988
anmodet så universitetsrådet institusjonene om å legge denne til grunn i «det
videre interne arbeid med å bedre kvinnenes stilling ved egen institusjon»
(Universitetet i Oslo, 1989). Dette fulgte UiO opp. Den nasjonale planen var
utgangspunkt da kollegiets arbeidsutvalg (ved UiO) 10. mars 1989 ga sin
tilslutning til Handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Oslo.
Fakultetene, universitetsbiblioteket, USE og administrative avdelinger ble
bedt om å sende planen ut til sine enheter «som informasjon». Denne første
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handlingsplanen hadde fem typer tiltak: personalpolitiske tiltak, studie- og
forskningsmessige tiltak, organisatoriske tiltak, økonomiske tiltak.
Hva er så likestilling i denne første planen? Hvordan forstås det? Likestilling
er i 1989 å bedre kvinners stilling. Dette framgår tydelig av tittelen på den
nasjonale planen – som riktignok ikke ble videreført i UiO sin plan, men også
av planens tiltaksdeler. Disse er rettet mot å bedre kvinners stilling ved UiO.
Under informasjonstiltak skal det for eksempel: «utarbeides
informasjonsprogrammer for rekruttering av kvinner til studier,
forskningsområder og stillingskategorier hvor de er underrepresentert».
Kvotering er et sentralt personalpolitisk tiltak og skal brukes der kvinner er
underrepresentert. Det eneste tiltaket til fordel for menn finnes under
permisjoner, hvor det «legges spesielt vekt på at menn skal kunne ta
omsorgspermisjon på linje med kvinner». Og merk at dette var lenge før det
ble en fedrekvote i foreldrepermisjonen, den ble introdusert først i 1992
(Ellingsæter, 2020, s. 158).
Hvorfor likestillingstiltak? Dette uttrykkes ikke direkte i denne første planen,
her finnes ingen overordnet normativ begrunnelse eller målformuleringer.
Hvorfor kan likevel leses ut av tiltakene som foreslås: Disse handler på den
ene siden om representasjon; om å få flere kvinner inn i fag, stillinger og
posisjoner hvor det er få av dem fra før. Mens det på den andre siden handler
om kunnskap; om å integrere kvinneperspektiver og «stoff om kjønnsroller
og kvinneforskning» i pensumlitteratur og undervisning, samt å styrke
kvinneforskningen.
Hvordan likestilling? Gjennom informasjon, ved å skaffe til veie kunnskap
som kan ligge til grunn for informasjon: utvikle statistikk over
kjønnsfordelingen blant studenter og ansatte. Og deretter bruke informasjon
som grunnlag for holdningsendring. Dernest gjennom tiltak som sorterer
under personalpolitikk, for eksempel kvoteringsordninger og barnehager «til
barn av kvinnelige ansatte». Studie- og forskningstiltak er konsentrert om å
få kvinner inn i flere studier og deres perspektiver inn i studieinnhold og
forskning. Endelig har planen også organisatoriske og økonomiske tiltak. Det
blir oppfordret til å lage likestillingsutvalg lokalt ved UiOs enheter, og det
skal settes av penger på «institusjonens budsjett» til tiltak som koster penger.
Problemforståelse(r): Kvinner er dårlig representert i stillinger på flere nivåer
ved UiO, og kunnskap om kvinners livsvilkår og om kjønnsroller er – som en
følge av dette – ikke i tilstrekkelig grad til stede i undervisning og forskning.
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5.2

Handlingsplan for likestilling med konkretiserte tiltak og
råd (1991)

Da det akademiske kollegium sluttet seg til en ny handlingsplan i desember
1991, var det en mer konkret versjon sammenlignet med to år tidligere
(Universitetet i Oslo, 1991). Den var konkretisert både i tiltak, tid og
ansvarsfordeling. Planen gjaldt for perioden 1992–93. Utgangspunktet er
tiltakene fra planen i 1989, konsentrert om informasjon, personalpolitikk,
studier og forskning, samt organisasjon og politikk. Men nå har
Likestillingsutvalget ved UiO gjennom flere utkast, interne høringer og dialog
med ledelsen utviklet tiltak og råd som, understrekes det fra daværende rektor
Inge Lønning, gir ansvar «både for enkeltpersoner og for forskjellige
instanser og enheter ved Universitetet». Det pekes på at enhetene må få et mer
«bevisst forhold til likestilling» og at det må bli en naturlig og integrert del
av virksomhetene.
Hva er likestilling i denne andre planen? Denne planen mangler, som den
første gjorde, normative tilnærminger og overordnede målformuleringer om
hva likestilling er. Men den har samtidig den samme tilnærmingen som den
første hadde, ved at det er kvinners situasjon som skal forbedres gjennom
tiltak og holdningsendringer.
Hvorfor likestilling? Planen er lite konkret i overordnede begrunnelser for
likestilling. Men det er begrunnet hvorfor det satses på tiltaksområder og
enkelttiltak: Informasjon, fordi statistikk over «kjønnsfordelingen» er viktig
som bakgrunn for hvilke tiltak som trengs. «Opplysning om gjeldende
rettigheter og muligheter» er viktig, siden det ikke er noen «formelle regler»
som hindrer kvinner i å nå toppstillinger. Personalpolitikk, fordi hva som
kvalifiserer en søker til en lederstilling er «basert på tradisjon, bestemte
erfaringer etc.», og disse er «basert på menns kulturer og verdier som ikke
nødvendigvis er sammenfallende med kvinners». Kompetansehevende tiltak,
for å øke antall kvalifiserte kvinner. Holdningsendring, for å få disse kvinnene
til å søke jobber. Og ikke minst: Universitetsansatte «menn som kvinner» må
ha mulighet til å ta seg av sine barn og gamle, for – slås det fast –
«universitetet kan ellers bli en lite menneskevennlig arbeidsplass».
Hvordan likestilling? Planen preges, slik det understrekes i tittelen, av
konkrete forslag og, ikke minst, konkret ansvarsfordeling, noe som manglet i
den første planen. Hvert enkelt tiltak og tiltaksfelt har utpekte ansvarlige.
Dette er enheter som organisasjons- og personalavdelingen,
Likestillingsutvalget, lokale avdelinger og institutter, fakultetenes
likestillingsutvalg (som det forutsettes at opprettes), Uniforum (som skal
informere om regelverk og likestillingsarbeid) og fakultetene. Men de
ansvarlige er også enkeltposisjoner, som universitetsdirektøren og
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representanter for fagforeninger i likestillingsutvalgene. Enkelte tiltak er
svært konkrete, som at fakultetene skal utarbeide «informasjonsprogram for
rekruttering av kvinner» der de er underrepresentert – og gi tilbakemelding
på hvordan disse har virket etter ett til to år. Likestillingsutvalget skal finne
ut hvordan kvoteringsordninger virker, og fakultetene plikter «å sørge for at
kvinner som ønsker det, blir vurdert med henblikk på omgjøring fra
mellomstillinger til professorater». Det skal være minst ett kvinnelig medlem
av bedømmelseskomiteen når kvinnelige forskeres doktoravhandlinger skal
vurderes. Mens det ikke sies noe om mannlige forskeres avhandlinger.
Lederopplæring skal inneholde «opplæring i likestillingsspørsmål», og
kvinner skal få anledning til «selvtillitskurs». Det legges til grunn at kvinner
har «spesielle behov» som det må tas hensyn til av lærere og veiledere. Disse
skal bevisstgjøres på hvordan «de fungerer i forhold til kvinnelige studenter».
Det sies ikke noe om hva dette handler om, men det kan kanskje tolkes som
et frampek mot #metoo.
Problemforståelse: Det er ikke noen formelle hindringer for kvinner, altså må
kvinners manglende tilstedeværelse i stillinger på alle nivåer skyldes
strukturelle forhold og en type kulturell bias som går i menns favør. Men det
kan også skyldes mangel på motivasjon og selvtillit blant kvinner. Likestilling
behandles implisitt normativt når det vektlegges at anledning til å ha omsorg
for de nærmeste bidrar til å gjøre universitetet menneskevennlig. Likestilling
vil, slik forstått, bidra til et menneskevennlig universitet.

5.3

Handlingsplan for likestilling ved UiO (1994)

Ny handlingsplan i en «omredigert, ajourført og konkretisert utgave» vedtas
av kollegiet i oktober 1994 og skal vare i en fireårsperiode: 1995–1999
(Universitetet i Oslo, 1994). Det er året i forveien lagt opp til at universitetet
skal «vurdere organisering av integrering av likestillingsarbeidet» og at
Likestillingsutvalget skal framlegge forslag til prioritering av tiltak. I oktober
1993 ansetter UiO en likestillingskonsulent i et engasjement på 10 måneder,
med et mandat som er begrenset til arbeidet med handlingsplanen.
Hva er så likestilling i denne tredje planen? Fra og med første setning i planen
figurerer nå menn på linje med kvinner som kjønn: «Universitetet i Oslo
ønsker full likestilling mellom kvinner og menn». Dette konkretiseres til å
handle om «likestilling i kvalitet» – at begge kjønns virkelighet og
perspektiver reflekteres i forskning, undervisning, studier og arbeidsforhold,
planer, rapporter og øvrig virksomhet. Men også «likestilling i kvantitet», det
vil si en «jevn fordeling av kvinner og menn» innenfor fag, blant
vitenskapelig ansatte, blant teknisk-administrativt ansatte – og i styrer, råd og
utvalg. Likestilling er kunnskap og representasjon.
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Hvorfor likestilling: Det argumenteres ikke for hvorfor likestilling mellom
kvinner og menn er viktig. Men det presenteres innledningsvis i planen en
analyse konsentrert om at kvinner tenderer til å falle fra i overganger; etter
ex.phil., ved overgang til hovedfag, og i overgang mellom stipendiatperiode
og fast forskerstilling. At kvinner faller fra etableres dermed implisitt som en
begrunnelse for likestillingsarbeid. Bortsett fra det framstår likestilling som
en selvfølgelig prioritering, synliggjort når det i denne planen understrekes at
enhetene «langt på vei må velge sine egne tiltak og framgangsmåter», for «det
viktigste er at noe blir gjort og at likestilling blir et forpliktende hensyn som
kontinuerlig tas med i all virksomhet».
Hvordan likestilling: Menn synliggjøres som nevnt som kjønn i denne planen,
men tiltakene er konsentrert om økt rekruttering av kvinner til faste
vitenskapelige stillinger. Daværende universitetsdirektør Tor Saglie
understreker i brev som følger planen, at kollegiet har diskutert om en ut fra
såkalte likestillingsmessige betraktninger burde overveie tiltak for å bedre
kjønnsbalansen også i de kvinnedominerte fagene. Det vil si om man skulle
ha med «mannsfavoriserende likestillingstiltak». Dette anbefaler ikke
universitetsdirektøren. Han anbefaler i stedet konsentrasjon om
hovedprioriteringene i alle enheter, det vil si å jobbe for å få flere kvinner på
alle nivåer. Også fordi «mannsfavoriserende ordninger» antakelig vil være
«svært kontroversielt i en universitetssammenheng». Argumentene er med
andre ord mer pragmatiske enn de er prinsipielle og/eller kunnskapsbaserte:
Det vil lønne seg – av hensyn til måloppnåelse – å fokusere på omtrent det
samme i alle enheter og å unngå kontroverser.
Til tross for at enhetene skal ha frihet i likestillingsarbeidet, angir planen en
rekke mål på hvert tiltaksområde, samt tiltak som skal bidra til at disse nås.
Tiltaksområdene er: studier, rekruttering til vitenskapelige stillinger,
forskning og undervisning, organisasjon. Tiltakene skal bidra til «tilnærmet
lik fordeling» av kvinner og menn – noe som altså først og fremst innebærer
at kvinneandelen må opp. Det tas til orde for «favoriseringsmuligheter og
øremerking» av kvinner både til stipendiatstillinger og postdoktorstillinger
(når disse blir hjemlet). Videre tas det til orde for miljøtiltak for «å styrke
selvtillit og pågangsmot hos kvinnelige stipendiater», spesialtiltak for fag
med lav kvinneandel blant studentene, og enhetene oppfordres til å lage
planer for «realistisk prosentøkning av kvinneandelen innen en bestemt
periode». Det understrekes at bedømmelseskomiteers rangering skal ligge til
grunn for innstilling og bedømming ved ansettelser, men at denne ikke er
«eneste kriterium». Innstillende og tilsettende myndighet har også ansvaret
for å «vurdere enhver nyansettelse ut fra hensynet til stabens faglige profil,
kjønnssammensetningen lokalt og behovet for å ivareta kvinners
forskningsfelter, samt andre kriterier som ikke er ivaretatt av
bedømmelseskomiteen». Kvalifiserte kvinnelige søkere skal favoriseres.
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Kjønn skal altså, når det er snakk om kvinner, tillegges en positiv betydning.
Også denne planen understreker at begge kjønns virkelighet og perspektiver
skal reflekteres i forskning og undervisning. Ett av tiltakene som lanseres er
å gi kvinnelige forskere ressursmessig favorisering, f.eks. tilskudd til faglige
reiser, tilbud om timebetalt forskningsassistanse, o.l. Slik knyttes kvinner som
kvantitet sammen med likestilling som kvalitet. Det antas at kvinnelige
forskere representerer noe annet enn mannlige forskere ikke bare i kraft av
sitt kjønn, men også i kraft av hva de forsker på og underviser i. «Uønsket
seksuell oppmerksomhet» omtales i handlingsplanen for perioden 1995–99
eksplisitt for første gang, ved at det skal utarbeides tiltak mot «kjønnsrelaterte
helse- og arbeidsmiljøproblemer», herunder «vurdering av retningslinjer for
framgangsmåte når noen mener seg utsatt for overgrep/trakassering». Slik
signaliseres det at et varslingssystem kan være nødvendig, det må dog
vurderes først.
Problemforståelse: Menn synliggjøres som kjønn i likestillingssammenheng,
men det er fravær av kvinnerepresentasjon som er problemet. Kvinner
tenderer til å falle fra i «overganger», derfor må de bistås ved at kvinnekjønn
gjøres positivt gjennom favorisering og øremerking. Arbeidsmiljøet må være
ett kvinner trives i. At kvinner ikke er tilstrekkelig representert er et problem,
fordi kvinnelige forskere representerer noe annet enn menn, også i kraft av
forsknings- og undervisningsinnsatser.

5.4

Handlingsplan for likestilling UiO (2000)

Handlingsplan for perioden 2000–2004 vedtas i 2000. Dette er en kort og
konsis plan, der det overordnede målet fra forrige planperiode er beholdt. Det
skal være full likestilling mellom kvinner og menn, likestilling i kvalitet og i
kvantitet. Hva likestilling er, er beholdt, men ikke utdypet prinsipielt. For
første gang legges det ved en «gjennomgang av fakultetenes tilbakemeldinger
i høringsrunden for ny handlingsplan» (Universitetet i Oslo, 2000, s. 1).
Hvorfor likestilling i denne fjerde planen? Likestilling må til for å øke
kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger – særlig på mannsdominerte
fagområder. Planen setter for første gang et konkret måltall for kvinners
representasjon for «hele UiO i perioden». I forrige planperiode var det
overlatt til hver enkelt enhet å sette måltall.
Hvordan likestilling? Måltallet ved UiO er knyttet til professorater: 30
prosent nytilsatte i professorater bør være kvinner. Det legges opp til en
midtveisevaluering. En tabell som følger planen, synliggjør hva som er
utgangspunktet for måltallet: Blant professorer ved UiO er det 15 prosent
kvinner og 85 prosent menn (116 mot 624). Dette er opp fra 7 prosent kvinner
blant professorer ved UiO i 1996. Det har med andre ord vært en nokså
betydelig økning. Hva synes fakultetene om måltallet? Det juridiske fakultet
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synes fem år er en kort tidshorisont, gitt at det er en tidkrevende prosess å
kvalifisere for toppstillinger. Det medisinske fakultet mener måltallet er «en
meningsløs gjetning». Historisk-filosofisk fakultet er mest opptatt av tiltak og
angir ikke måltall. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har intensjon om å
tilsette 40 prosent kvinner blant de som skal tilsettes i vitenskapelige stillinger
totalt. Det odontologiske fakultet har regnet seg fram til at utjevning vil skje
nesten av seg selv. Mens det utdanningsvitenskapelige fakultet allerede har
mer eller mindre balanse blant vitenskapelig ansatte som helhet. Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det teologiske fakultet har ikke
respondert. Hva er planen for å oppnå målet? UiO skal avsette midler til ett
årlig øremerket professorat, to årlige førsteamanuensisstillinger, ti løpende
postdoktorstipend øremerket kvinner, undervisningsfrikjøp/forskningstermin
for kvinnelige førsteamanuenser som ønsker videre kvalifisering til professor,
og et mentorprosjekt for kvinnelige stipendiater. Planen slår fast at dette
innebærer «en sterkere sentral satsing i form av finansiering, initiering og
styring av et knippe tiltak» samtidig som tiltakene forutsetter «lokal
oppfølging og gjennomføring». Likestillings- og rekrutteringsstrategier skal
inngå som ledd i styringsdialogmøtene med fakultetene, jamfør
kollegievedtak gjort i 1997. Planen understreker at det er universitetsledelsen
som har ansvaret for å følge opp likestillingspolitikken. Samtidig
understrekes lokalt fakultetsansvar, da særlig for å følge opp «kvinnefattig og
skjevrekrutterende institutter og fagmiljøer». Fakultetene har også uttalt seg
om tiltakene. Det historisk-filosofiske fakultet er det eneste som stiller seg
eksplisitt positive til øremerking av stillinger for kvinner – og da ved at de
også vil øremerke postdoktorstillinger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet
vil vurdere øremerking. De øvrige kommenterer ikke øremerkingsstrategien,
eller de er eksplisitt imot, som Det medisinske fakultet og Det juridiske
fakultet.
Problemforståelse: Oppmerksomheten målrettes: Likestilling handler om
manglende kvinnelig representasjon. Det presenteres ikke hva som er årsaken
til at det fortsatt er slik, men tiltakene vitner om at representasjonsproblemet
krever relativt kraftige tiltak, for eksempel i form av øremerking av stillinger
for kvinner.

5.5

Handlingsplan for likestilling ved UiO (2004)

Universitetsstyret vedtar tidlig i 2004 den femte handlingsplanen for UiO, for
perioden 2004–2006. At det vedtas en plan for en toårsperiode, har en helt
bestemt begrunnelse: Daværende universitetsdirektør, Hanne Harlem, har
innstilt på at alle mål og tiltak vedrørende likestilling så snart som mulig bør
være «fullt ut integrert i universitetets planer og rapporter» (Universitetet i
Oslo, 2004, s. 2). Men siden det er «behov for en konsentrert kraftinnsats i en
periode framover», vedtas det altså en likestillingsplan som strekker seg to år
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fram i tid. Det skal i denne perioden lages årlige tiltaksplaner med
rapportering til universitetsstyret. Fakultetene skal kartlegge egen situasjon,
definere måltall og utforme tiltak. Måltallene det her er snakk om, både for
UiO som helhet og på fakultetsnivå, handler om tilsettinger – og ambisjonen
er kjønnsbalanse. En viktig rammebetingelse som angår likestillingsarbeid i
akademia har endret seg på dette tidspunktet, uten at det nevnes i
handlingsplanen. I januar 2003 fastslo EFTA-domstolen at professorater
øremerket for kvinner stred mot reglene for likebehandling av kjønn i EØSavtalen. Øremerkingspraksisen som var viktig i den forrige handlingsplanen,
ble med andre ord dømt til å være i strid med EØS-bestemmelsene.
Bakgrunnen var at en gruppe stipendiater ved Det historisk-filosofiske
fakultet i 2000 klaget øremerking av stillinger for kvinner inn for
Likestillingsombudet. De fikk ikke medhold. En av stipendiatene sendte da
klagen videre til kontrollorganet ESA, som overvåker EØS-avtalen mellom
EU og EFTA-landene. ESA konkluderte med at Norge brøt reglene og klaget
ordningen inn for EFTA-domstolen – som konkluderte i 2003.106 Det var altså
nødvendig å finne andre tiltak.
Styret ved UiO fastslår, i januar 2004, at likestilling er et strategisk spørsmål:
«UiO forplikter seg til å arbeide aktivt mot alle former for direkte og indirekte
diskriminering. Likestilling skal være et fundamentalt og bevisst element i all
virksomhet ved universitetet». Det etableres (i 2004) en koordineringsgruppe
for likestilling med representanter fra alle fakultetene, studentene og kvinneog kjønnsforskningsmiljøet. Gruppen har det som nå er etablert som en
likestillingsrådgiver, som sekretær. Det meldes om at koordineringsgruppen
har diskutert kjønn i akademia og kjønn og rekruttering. Gruppen har drøftet
tiltaksmodeller med hensyn til «økonomiske virkemidler og ressursmessige
innsatsbehov.
Hva er så likestilling i denne handlingsplanen, som virkelig setter målstyring
i system? Jo, likestilling er en «grunnleggende verdi for et universitet» og det
er arbeid mot direkte og indirekte diskriminering.
Hvorfor? Fordi «likestilling er av stor betydning for kvaliteten på
primæraktivitetene og for universitetets renommé i samfunnet». Innenfor en
strategisk målstyringstankegang er likestilling nødvendig for at virksomheten
og det som dannes i den (alternativt, produseres) holder kvalitet og for
institusjonens ansikt utad. Likestilling er viktig for UiOs politiske rykte – rett
og slett.
Hvordan likestilling? Ved å sette måltall – først og fremst for nytilsettinger,
og så arbeide med tiltak for å nå disse. Måltallet settes for 2004–2005, det
første året med kraftinnsats, til 50 prosent kvinner blant nytilsatte i
106

Slutt på øremerking av kvinneprofessorater (forskning.no) (lesedato 03.05.2022).

94

førsteamanuensisstillinger, 30 prosent blant nytilsatte i professorstillinger, 25
prosent i professor II og 20 prosent i faglige lederstillinger.
Universitetsdirektøren rapporterer i juni 2004 at dette er måltall fakultetene
finner realistiske og rimelige. Men fakultetene har problemer med å sette
måltall for så korte perioder som ett til to år – det er få tilsettinger og liten tid
til «systematisk kvalifisering» av kvinner i mellomstillinger. Likevel har de
fleste satt former for måltall i juni 2004 og vedtatt en rekke lokale tiltak. UiOs
tiltak er konsentrert om to typer økonomiske virkemidler for å fremme
likestilling: innsatsmidler gjennom stimuleringstiltak og belønningsmidler
for å premiere ønsket utvikling (ved enhetene) – en insentivordning.
Innsatsmidler skal brukes til undervisningsfrikjøp og forskningsterminer for
kvinner etter søknad fra fakultetene. I tillegg kan fakultetene søke om
rekrutteringsfremmende tiltak til institutter og fagmiljøer med særlig lav
kvinneandel. UiO igangsetter et nytt mentorprogram for kvinner i
rekruttstillinger – og for de som planlegger opprykk til professor. Det
opprettes også en generell likestillingspott til ulike prosjekter som det kan
søkes om støtte til. I tillegg etableres en insentivmodell som omfordeler
midler for å «premiere økning i antall årsverk i førstestillinger utført av
kvinner». Dette gis kun til fagmiljøer med under 40 prosent kvinneandel. Det
pekes også på lederopplæring gjennom utvikling av moduler for
kompetanseheving i kjønn og likestilling. Disse modulene skal inngå i et
bredere lederutviklingsprogram. Barnehageplasser understrekes i tillegg som
et effektivt likestillingstiltak.
Problemforståelse: Likestilling gjøres til et spørsmål om målstyring basert på
måltall for kvinnerepresentasjon i universitetets toppstillinger. Målstyringen
har feste i verdier det ikke redegjøres nærmere for, ut over en henvisning til
antidiskriminering, men framfor alt i likestilling som et premiss for kvalitet i
det universitetet «produserer» og for universitetets ikke bare
kvalitetsbetingede, men også politiske renommé.

5.6

Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene (2006)

UiO (2006) vedtar, til tross for intensjonen om det motsatte i forrige
handlingsplanperiode, en ny handlingsplan for perioden 2007–2009. Den
holder fast ved at likestilling bør «mainstreames», det vil si integreres som et
grunnleggende element i all ordinær virksomhet ved UiO: «Målene i
Handlingsplan for likestilling bør på sikt inkorporeres i større grad i
universitetets Strategiske plan». Planene om å inkorporere likestillingsarbeid
i sin helhet i den ordinære virksomheten, slik at egne handlingsplaner kan
utgå, synes imidlertid å være forlatt. Den er erstattet med i større grad å få
likestilling inn i den overordnede, universelle planprosessen.
Hva er likestilling i den nye handlingsplanen? Denne planen har en mer
prinsipiell tilnærming til hva likestilling er: Det «handler om demokrati og
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grunnleggende menneskerettigheter». Men likestilling er også viktig for det
den forrige handlingsplanen beskrev som universitetets «renommé», eller slik
det nå er formulert, for kvaliteten på virksomheten og «vår legitimitet i
samfunnet som landets fremste institusjon for forskning, utdanning og
formidling». Likestilling er, slås det fast, både et mål og en prosess.
Hvorfor likestilling? Denne planen presenterer heller ikke dette eksplisitt,
men det framgår implisitt som svar på hvorfor de mest sentrale tiltakene
prioriteres. Ambisjonene er å etablere en organisasjonskultur og et
arbeidsmiljø som er «inkluderende og rettferdig for begge kjønn».
Undervisning og fagstrategier som gir like muligheter til å utfolde sitt talent.
En aktiv rekruttering som utjevner kjønnsseleksjon og indirekte
diskriminering – og en kjønnsfordeling blant ansatte som speiler
kjønnsfordelingen blant rekruttene. Det er med andre ord ikke opplagt at
universitetet er preget av å være inkluderende, rettferdig, tilbyr like
muligheter og har et aktivt forhold til rekruttering som sikrer utjevning.
Inkludering, like muligheter og utjevning framstår som viktig av hensyn til
demokrati og menneskerettigheter. Konkrete innsatser og tiltak er svar på
hvordan man skal få til likestilling.
Måltall vies også stor plass i handlingsplanen for 2007–2009. UiO som helhet
og hvert fakultet skal ha måltall for kjønnsfordeling blant nytilsatte innenfor
ulike stillingsgrupper og på alle nivåer. Dette skal etableres basert på en
«vurdering av kjønnsfordelingen i rekrutteringsgrunnlaget». Gjennom
samarbeid mellom enhetene og koordineringsgruppen er planen å etablere
måltall for enhetene som bidrar til at målet for UiO som helhet nås. Det settes
altså tall for UiO først, deretter er det opp til fakulteter og andre enheter å
sette sine måltall på en måte som gjør at universitetet når de overordnede
måltallene. Det rapporteres at UiO, for perioden 2002–2005, har nådd sine
måltall for professorer og for faglige lederstillinger, men ikke for
førsteamanuenser. Nye måltall for 2007–2009 beregnes til 35 prosent kvinner
blant nytilsatte professor I og 25 prosent blant professor II. Videre til 50
prosent blant nytilsatte førsteamanuenser og 25 prosent blant nytilsatte i
faglige lederstillinger. Planen legger opp til at UiO skal følge med på
utviklingen slik denne synliggjøres i statistikk, og også diskutere måltall blant
stipendiater. UiO bør etter hvert ha som ambisjon å etablere måltall for
«totalen av våre vitenskapelige stillinger», ikke kun for nytilsatte. Måltallene
skal nås gjennom såkalte «generelle og spesifikke økonomiske,
organisatoriske og kulturendrende virkemidler». Her pekes det på regelverk
og prosedyrer for utlysning og tilsetting i undervisnings- og
forskningsstillinger. Men også på hvordan likestilling bedre kan forankres i
rekrutteringsprosesser og at omsorgsoppgaver ikke må slå negativt ut for
videre akademisk karriere for unge forskere. Karriererådgivning og
personalpolitisk oppfølging skal gis, herunder mentorer for kvinnelige
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stipendiater og postdoktorer, økonomisk støtte og insentiver til videre
kvalifisering for kvinner, støtte til lokalt forankret likestillingsarbeid,
likestillingskompetent ledelse – samt ekstern og intern profilering av
likestilling ved UiO. Tiltakene er alle knyttet til måltallene, som er til for å
skape kjønnsbalanse i stillingskategorier på alle nivåer.
Problemforståelse: Likestilling handler om å få til kjønnsbalanse, i
betydningen balansert tilstedeværelse av kvinner og menn på alle stillingsnivåer. Dette er viktig av hensyn til demokrati og menneskerettigheter, men
også en strategisk satsing av hensyn til universitetets kvalitet og omdømme.

5.7

Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene (2010)

Neste handlingsplan, for 2010–2012, har som utgangspunkt at likestilling nå
er etablert som del av UiOs strategiplan, Strategi 2020 (Universitetet i Oslo,
2010). Handlingsplanen betraktes som et ledd i å realisere intensjonene i
denne strategiplanen. Der tidligere handlingsplaner først og fremst har rettet
seg mot ansatte, retter denne seg mot både ansatte og studenter.
Hva er likestilling? Innledningsvis slås det fast, som i de to forutgående
planene, at «likestilling mellom kjønnene er et strategisk anliggende for
Universitetet i Oslo». Det handler om å sikre kvaliteten i virksomheten,
gjennom en «bred og god rekruttering av kompetent personale». Likestilling
handler også om mangfold og like muligheter.
Hvorfor likestilling, ligger implisitt. Uten likestilling blir det ikke like
muligheter, ikke mangfold, og heller ikke kvalitet. Noe som er overordnet
viktig, gitt at Strategi 2020 har formulert den likestillingspolitiske
hovedmålsettingen slik: «Et internasjonalt ledende universitet må drive en
aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn og en
rekrutteringspolitikk som gir mangfold og som sikrer like rettigheter». Slik
blir svaret på hvorfor likestilling, kvalitet (internasjonalt ledende) gjennom
like rettigheter og mangfold i rekruttering.
Hvordan likestilling? Denne handlingsplanen har, som forgjengerne,
rekruttering som sitt fremste anliggende. Det pekes særlig på faste
vitenskapelige stillinger og faglige lederstillinger, og på tre fagmiljøer der
utfordringene er spesielt store: Jus, MN-fakultetet og Naturhistorisk museum.
Kvinnelige studenter skal særlig rekrutteres til realfagsutdanninger, der
andelen er lav. Det etableres nå måltall – slik det ble stilt i utsikt i den forrige
planen – som prosentandel av kvinner i stillingskategorier (ikke i
prosentandel av nytilsettinger). Det overordnede er at andelen kvinner blant
faste vitenskapelig ansatte skal øke til 40 prosent i løpet av perioden. Dette
skal nås gjennom en blanding av sentrale og lokale tiltak. De sentrale tiltakene
er konsentrert om virkemidler kjent fra tidligere planer; likestillingsmidler til
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rekrutteringstiltak, kvalifiseringsstipend, mentorer, lederutviklingsprogram
og også kurs i opprykksøknad. Lokale tiltak er konsentrert om konkrete
rekrutteringstiltak som stillingsplaner, lete- og søkekomiteer, tilrettelegging
for å kunne kvalifisere seg til professor, motivasjon og forskningsstrategiske
beslutninger. Alt er rettet mot å få fram kvinner. Men nå understrekes det også
at lete- og søkekomiteer skal lete etter menn der de er underrepresentert.
Planen har også et hovedanliggende nummer to: ledelse. Målet er at UiO i
2012 skal ha en ledelse på alle nivåer som bidrar til å fremme UiOs
likestillingspolitiske målsettinger og tiltak. Også her er det målstyring: Alle
enheter, fakulteter, museer og sentre skal ha tiltaksplaner på likestilling som
det rapporteres på årlig, og likestillingspolitikk og regelverk skal inngå i
lederopplæring. Blant de sentrale og lokale tiltakene inngår også at ansatte og
studenter skal bli kjent med «institusjonens sentrale og lokale handlingsplaner
og tiltak for likestilling og mot seksuell trakassering». Uten at det
konkretiseres hva som skal gjøres med hensyn til seksuell trakassering. Men
både medarbeidersamtaler og sluttsamtaler med kvinner som etter
rekrutteringsstillinger «velger å ikke fortsette ved UiO», skal benyttes i et
likestillingsperspektiv.
Problemforståelse: Likestilling handler om mangfold og like muligheter, som
er viktig fordi det bidrar til kvalitet. Problemet er fortsatt mangel på
kvinnerepresentasjon på ulike stillingsnivåer, derfor en rekke tiltak for å løfte
kvinnene opp og fram, men nå i tillegg et knippe tiltak rettet mot ledelse.
Likestilling er altså også et spørsmål om kompetent og målrettet ledelse.
I rektoratmøtet 21. mars 2013 behandles en sak om forlengelse av
handlingsplanen for likestilling som utløp ved årsskiftet 2012/13. Det bes om
at den forlenges ut 2013. Dette begrunnes med at det arbeides med prosesser
for en annen ansvarsfordeling og struktur ved UiO, og at det må vurderes
hvilken betydning «nærhetsmodellen» har for organiseringen av
likestillingsarbeidet (Universitetet i Oslo, 2013). Dernest er det, fastslås det,
et mål å få en felles HR-plan, der også likestilling gjøres til del av en slik
plan.107

5.8

Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse (2015)

Ny handlingsplan vedtas for perioden 2015–2017. Den viser, som den forrige,
til Strategi 2020 og de overordnede målene for likestilling som finnes der
(Universitetet i Oslo, 2015).
Hva er likestilling? I denne planen tas begrepet kjønnsbalanse aktivt i bruk
både i tittel og i redegjørelse for hva som er handlingsplanens ambisjon. Dette
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er: bedre kjønnsbalanse i alle stillingskategorier og utdanningsløp, gjennom
«en organisasjonskultur og et arbeids- og læringsmiljø som vil gi kvinner og
menn like muligheter».
Hvorfor likestilling? Innledningsvis gis det i denne planen en begrunnelse for
likestilling, som ikke er etablert på tilsvarende vis siden de første
handlingsplanene: «En balansert fordeling av kvinner og menn blant
studenter og ansatte gjør at begge kjønns perspektiv og kompetanse kommer
til sin rett på alle nivåer og i alle ledd i vårt akademiske arbeid og i alle våre
studier». Der det tidligere har vært snakk om renommé og kvalitet – samt
mangfold, er det altså her lagt til grunn at kvinner og menn kan ha eller har
ulike perspektiver og ulik kompetanse, noe som gjør kjønnsbalanse viktig.
Hvordan likestilling? I denne planen brukes ikke begrepet måltall, men det er
en prioritert liste fra 1–4 over hva UiO skal gjøre, samt tre hovedmål: 1) et
tydeligere lederansvar for likestilling, 2) kvinneandelen i vitenskapelige
stillinger skal øke, 3) bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer. Til tross
for at ulike perspektiver og ulik kompetanse er viktige årsaker til å jobbe for
likestilling, er tiltakene ikke rettet inn mot kjønnsbalanse i kunnskap, men
mot kjønnsbalanse i representasjon. UiO skal øke andelen kvinner i faste
vitenskapelige stillinger til 40 prosent, noe som var målet også i forrige
periode. Andel kvinner i professor II-stillinger skal opp til 30 prosent.
Andelen kvinner i faglige lederstillinger skal bevares (39,1 prosent), og i
studieprogram med skjev kjønnsbalanse skal det underrepresenterte kjønn
øke med 5 prosent. Dette er måltall, uten at begrepet brukes. Lederansvar,
som er hovedmål nummer 1, er også knyttet til dette: Ledelse på alle nivåer
skal bidra til «likestilling og kjønnsbalanse» blant studenter og ansatte (både
vitenskapelige og teknisk-administrative). Tiltakene er i all hovedsak kjent
fra forrige handlingsplan. Det gjelder også tiltakene som skal bidra til
hovedmål 2; å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger gjennom
kvalifiseringsstipend, kurs i opprykksøknad, mentorer. Lokalt handler
tiltakspunktene i hovedsak om å drive aktiv rekruttering. Kjønnsbalanse i
studieprogrammene er et nytt hovedmål. Her legges det dels opp til aktivt
rekrutteringsarbeid fra enhetene, dels å styrke særlig andelen kvinnelige
studenter. Kjønnsbalanse blant studenter er satt på dagsorden.
Problemforståelse: Likestilling er kjønnsbalanse. Kjønnsbalanse realiseres
ved å gi kvinner og menn de samme mulighetene i rekruttering til å innta
posisjoner og til å være del av ulike studier. Samtidig er kjønnsbalanse viktig
av grunner som går ut over UiOs omdømme, det handler om betydningen av
ulike perspektivers tilstedeværelse i undervisning og forskning.
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5.9

Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og
mangfold (2018)

Handlingsplanen for perioden 2018–2020 omfatter likestilling, kjønnsbalanse
og mangfold (Universitetet i Oslo, 2018). Vi må med andre ord legge til et
spørsmål: Hva, hvorfor og hvordan likestilling, må følges av hva, hvorfor og
hvordan mangfold? Planen har fire målsettinger og er organisert etter disse:
1) kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger
skal øke, 2) økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på
seksuell trakassering, 3) styrke arbeidet med mangfold ved UiO, 4) bedre
kjønnsbalansen i alle studieprogrammer. Det begrunnes ikke hvorfor
mangfold er tatt inn som en del av handlingsplanen. Men når mangfold inngår
som en egen målsetting, indikerer det at dette dreier seg om en utvidelse av
planens ambisjoner og siktemål – ikke en konkretisering og forlengelse av
hva likestilling kan bidra til, slik vi så da begrepet mangfold ble brukt i den
forrige handlingsplanen.
Hva er likestilling og mangfold? Det slås fast at likestilling «dreier seg om
rettferdighet, demokrati, kvalitet og kjønnsbalanse». I innledningen vises det,
som i de to forutgående planene, til universitetets Strategi 2020 og den
likestillingspolitiske hovedmålsettingen om hva som kreves av et
«internasjonalt ledende universitet». I tillegg gjengis følgende formulering fra
strategien: «Den akademiske kultur skal kjennetegnes av kritisk refleksjon,
maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og saklighet. Universitetet må derfor ha
arbeids- og læringsfellesskap som bygger på likeverd, respekt og åpenhet».
Det utdypes ikke hvordan dette har sammenheng med likestilling – ei heller
med mangfold. Men når sitatet gjengis, kan det tolkes som at likeverd, respekt
og åpenhet knyttes direkte til likestilling, og at likestilling er en forutsetning
for den typen kultur man ønsker å ha ved UiO.
Planen viser til at «mangfold kan referere til en rekke faktorer som kjønn,
etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering, sosioøkonomisk bakgrunn, alder osv». Verbet kan indikerer at denne henvisningen
til hva mangfold er, ikke nødvendigvis forteller oss hva UiOs konkrete
mangfoldsarbeid skal omfatte. Denne setningen følges imidlertid av en
henvisning til «like muligheter» uavhengig av «tilhørighet eller bakgrunn»,
noe vi tolker som at det nettopp er en slik vid tilnærming til ulike grunnlag
som her legges til grunn.
Mangfold knyttes dernest til inkludering, som «handler om» anerkjennelse,
respekt og forståelser av forskjellighet. Dermed er eller blir mangfold i en
viss forstand til inkludering, eller til et tegn på inkludering. Dette er et mål
om diversitet som omfatter mer enn at både kvinner og menn skal med. I
tillegg, det handler ikke kun om å få alle typer folk med, men også om å
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anerkjenne, respektere og forstå forskjeller. Forskjellsperspektivet har ikke
vært framtredende når tidligere planer har konsentrert seg om kvinner og
menn. Tidligere planer har vært opptatt av representasjon og tilstedeværelse,
og av at representasjon er viktig for kvalitet og troverdighet i forskning og
undervisning. Dette kan, implisitt, tolkes som anerkjennelse av forskjeller:
Kvinner og menn tilbyr ulike perspektiver, begge er nødvendige for kvalitet.
Når mangfold introduseres i handlingsplanen, introduseres også en direkte
anerkjennelse av forskjell – som mer direkte knytter an til forskjellige
identiteter.
Hvorfor likestilling og mangfold? Det slås fast at kvinner og menn «må gis»
like muligheter til å delta i forskersamfunnet. Implisitt, slik er det ikke i dag,
men slik skal det bli. Videre at forskersamfunnet har bruk for at begge kjønn
deltar, og at bedre kjønnsbalanse vil føre til bedre refleksjon av mangfoldet i
befolkningen, noe som «vil styrke troverdigheten til forskningen».
Likestilling knyttes her til at det gir mangfold blant ansatte. Det er viktig ikke
bare av hensyn til kvalitet, jamfør «dreier seg om» kvalitet, men også fordi
det styrker troverdigheten til forskningen. Kjønnsbalanse beskrives som «et
mål i seg selv», men også et «middel for å minske indirekte diskriminering
og sikre større individuell rettferdighet». Slik gjøres kjønnsbalanse til en
indikasjon på rettferdighet. Kjønnsbalanse borger for at det er rettferdighet i
systemet.
Hvordan likestilling og mangfold? I planen er det, som i tidligere planer, et
mål om å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og i vitenskapelig
ledelse. Det tas, også i denne planen, utgangspunkt i måltall, selv om begrepet
måltall ikke lenger brukes. Målet er 30 prosent for faste vitenskapelige
stillinger, professor II og faglige lederstillinger, mens det er 35 prosent for
professorer. Dernest angis tiltak og hvem som har ansvaret for disse:
henholdsvis fakultetene og museene eller universitetsledelsen/avdeling for
personalstøtte. Det vil si at likestilling og mangfold både er et politisk (den
valgte universitetsledelsen) og et administrativt (avdeling for personalstøtte)
ansvar. Tiltakene for å øke kvinneandelen omfatter rekruttering og karriere.
Rekrutteringstiltak som skal bidra til kjønnsbalanse er konsentrert om
planlegging og diskusjon i forkant av utlysning og en understreking av at faste
vitenskapelige stillinger som hovedregel skal lyses ut som førsteamanuensis.
Det vektlegges også at kallelser og letekomiteer/søkekomiteer skal bidra til
toppkvalitet, kjønnsbalanse og mangfold. Bedømmelseskomiteer skal gis
opplæring og veiledning for å bevisstgjøres om implisitte fordommer (bias).
Moderat kjønnskvotering, når to kandidater er likt eller tilnærmet likt
kvalifisert, skal i større grad benyttes. Alt som har med rekruttering å gjøre er
fakultetene og museene sitt ansvar. Karrieretiltak er konsentrert om
kvalifiseringsstipend (for førsteamanuensiser), kompetanseheving for
opprykksøknad og mentorprogram for kvinnelige postdoktorer. Karrieretiltak
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er universitetsledelsen sitt ansvar. Kjønnsbalanse i studieprogrammer er
konsentrert om et langsiktig mål om 40/60 fordeling ved alle
studieprogrammer, noe det legges opp til å nå gjennom økt kunnskap
(identifisere utfordringer ved kjønnsskjevhet) og en systematisering av
arbeidet der representasjonen er særlig skjev (20/80).
Handlingsplanen for 2018–20 fokuserer, på en mer konkret og omfattende
måte enn tidligere, på trakassering – med hovedvekt på seksuell trakassering.
At dette kommer i akkurat denne handlingsplanen må forstås basert på det
som er beskrevet som «den store oppvåkningen» (Sletteland & Helseth,
2018), det vil si #metoo. Det vises til arbeidsmiljøloven og likestillings- og
diskrimineringsloven, og slås fast at ingen på UiO, verken ansatte eller
studenter, skal oppleve å bli utsatt for trakassering eller seksuell trakassering.
«Økt innsats» mot dette omfatter gjennomgang av retningslinjer og
varslingsrutiner, kompetansebygging, samt mer holdningsskapende og
forebyggende arbeid. Universitetets ledelse gjøres ansvarlig for tiltakene. Det
skal blant annet lages en egen langsiktig plan, basert på forskning og
erfaringer – og gjennomføres «kvalitative undersøkelser med utgangspunkt i
resultatene fra risikovurderingen».
Mangfold settes på dagsorden i form av tiltak som først og fremst skal bidra
til «økt bevissthet på mangfold og et økt kunnskapsgrunnlag for å identifisere
hvilke mangfoldsutfordringer UiO har». Her pekes det særlig på ansatte og
studenter med minoritetsbakgrunn. På sikt skal dette gi retning for målrettede
tiltak og aktiviteter. Det skal etableres et nettverk for administrative som
jobber med mangfoldsrelaterte prosjekter og arbeidsområder, og UiO skal
delta på Oslo Pride, både faglig og i paraden. Dette var i 2018, slik det framgår
av bildet i handlingsplanen, etablert som en praksis.
Problemforståelse: Likestilling ledsages eller utvides med mangfold – og
gjennom dette, også økende oppmerksomhet om inkludering og
arbeidsmiljøforhold (herunder seksuell trakassering). Oppmerksomheten om
likestilling som kjønnsbalanse, fulgt av måltall og tiltak for å nå dette,
videreføres.

5.10

Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering
(2021)

Gjeldende handlingsplan er for perioden 2021–2024. Kjønnsbalanse er ikke
lenger med i tittelen, mens inkludering er tatt inn. Det er nå Strategi 2030 som
utgjør forankringen for «UiOs likestillingspolitikk». Det vises til følgende
formulering:
«På UiO skal alle inkluderes i stimulerende fagmiljø og ta del i et
engasjerende, godt og trygt arbeids- og læringsmiljø som henter fram det
beste hos den enkelte. Dette innebærer en aktiv politikk for likestilling og en
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rekrutteringspraksis som skaper mangfold og sikrer like rettigheter. UiO skal
fortsette arbeidet for å redusere midlertidighet og for å videreutvikle en
helhetlig personalpolitikk. UiO skal preges av kollegial medvirkning, kreativ
samhandling og god ledelse» (Universitetet i Oslo, 2021c).
Hva er likestilling og mangfold? Det understrekes innledningsvis at for UiO
«dreier likestilling og mangfold seg om rettferdighet, demokrati,
representasjon og kvalitet». De tre første begrepene viser til normative
størrelser; rettferdighet og demokrati/representasjon. Kvalitet knytter på sin
side an til en tilnærming handlingsplanene gjennom hele 2000-tallet har hatt,
nemlig at likestilling – og etter hvert mangfold, rammes inn som en
forutsetning for kvalitet i UiOs virksomhet, i sitatet fra Strategi 2030
synliggjort i formuleringen «stimulerende fagmiljø».
Hvilke faktorer mangfold «kan referere til», gis oppmerksomhet også i denne
planen. Her er «kjønn» inkludert i opplistingen, noe som bidrar til at mangfold
ikke gjøres til noe annet enn kjønn, men til noe som omfatter kjønn og en
rekke andre faktorer: etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell
orientering, sosioøkonomisk bakgrunn, alder og religion. Religion var ikke
med i planen for 2018–20. I tillegg vektlegges det at dette er faktorer som «er
viktige hver for seg», men som også «samvirker og kan forklare ulikhet på en
annen måte enn hvis man bare ser på en faktor av gangen». UiO skal derfor
ha en «flerdimensjonal likestillingspolitikk».
Videre er det også i denne planen en definisjon av hva inkludering er, eller
nærmere bestemt hva inkludering «handler om»; anerkjennelse, respekt og
forståelse av forskjellighet (slik det også ble lagt til grunn i handlingsplanen
for 2018–20).
Hvorfor likestilling og mangfold? Likestilling og mangfold blir implisitt
begrunnet med at det bidrar til kvalitet og rettferdighet. Likestilling og
mangfold bidrar, slik dette skrives fram, til å etablere forutsetninger for et
arbeids- og læringsmiljø preget av medvirkning, samhandling, god ledelse og
helhetlig personalpolitikk. Et «engasjerende, godt og trygt» arbeidsmiljø.
Uttrykt eksplisitt i følgende formulering: «UiO skal fremme kulturbygging
for å tiltrekke seg de beste kandidatene og dra nytte av de positive effektene
av et mangfoldig sammensatt universitet». Begrepet kulturbygging tolker vi
her som å vise tilbake til det gode arbeidsmiljøet som likestilling og mangfold
bidrar til, og slik tiltrekker man seg «de beste kandidatene».
Hvordan likestilling og mangfold? Det understrekes, også i denne planen, at
likestillingsarbeid er et ledelsesansvar, og at alle enheter skal ha egne planer.
UiO bidrar med økonomisk støtte til enhetenes arbeid. Koordineringsgruppen
for likestilling skal på sin side bidra til å utpeke årlige fokusområder –
innenfor målområdene. Mens Forum for internasjonalisering, mangfold og
103

inkludering (FIMI) skal løfte relevante tema om mangfold og inkludering,
samt bidra med kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Tiltakene er delt i
to, en tiltaksdel for å fremme «kjønnsbalanse og likestilling» og en tiltaksdel
for «mangfold og inkludering». Under kjønnsbalanse og likestilling er
hovedfokus rekruttering, studentrekruttering, kompetanseutvikling og
karrierestøtte, samt kommunikasjon/arrangementer. Enkelttiltakene er kjent
fra den forrige handlingsplanen, men med noen nyskapninger som «kurs i
håndtering og forebygging av trakassering» og «kurs i ROSA kompetanse om
hvordan skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø med tanke på seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk», markering av samenes
nasjonaldag og seminar i forbindelse med 8. mars. Disse eksemplene
synliggjør også at det ikke er et systematisk skille på likestillings- og
mangfoldstiltak. Under overskriften mangfold og inkludering er det lagt vekt
på å få på plass et kunnskapsgrunnlag (noe denne rapporten er et bidrag til)
og konkretisering av tiltak i etterkant av dette. Det skal også lages en
situasjonsanalyse for å definere utfordringer, mål og tiltak for
studentrekruttering.
Problemforståelse: Likestilling og mangfold forutsetter like muligheter og
fravær av diskriminering, og bidrar gjennom det til rettferdighet og til
kvalitet. Kvalitet fordi like muligheter og et inkluderende arbeidsmiljø gir
tilgang til «de beste kandidatene». Altså kreves oppmerksomhet om
betingelser for rekruttering – og tiltak som kan løfte kvinner og andre som er
i minoritet. I tillegg framheves betydningen av arbeidsmiljøet – det vil si ikke
bare at kvinner og minoriteter skal rekrutteres, men også at de møter et
arbeidsmiljø som anerkjenner dem.

5.11

Hva, hvorfor og hvordan likestilling – og mangfold,
gjennom tre tiår

Likestilling er i 1989, ved starten av perioden med handlingsplaner, et
problem som handler om kvinners manglende representasjon i stillinger på
alle nivåer, noe som bidrar til fravær av kvinners perspektiver og kunnskap.
Dermed er det også et kunnskapsproblem. Etter hvert endres forståelsen av
kvinners fravær til først og fremst et spørsmål om manglende tilstedeværelse
og representasjon. Kunnskapsproblemet endrer karakter til et spørsmål om
universitetets kvalitet og omdømme. Manglende bredde i representasjon gir,
slik dette er formulert, et dårlig image, og det gjør at man ikke får tilgang til
«de beste kandidatene». Hvordan dette kan være et problem også for bredde
i forskning og undervisning, det vil si eksplisitt oppmerksomhet om
kunnskapsproblemet, returnerer først ved slutten av perioden vi har studert,
som en eksplisitt formulert bekymring. Da introduseres også mangfold, først
som et tillegg til kjønnslikestilling, deretter som et begrep og en ambisjon
som også rommer kjønn. Med oppmerksomhet om mangfold øker også
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oppmerksomheten om inkludering og derigjennom arbeidsmiljø. Likestilling
og mangfold blir slik sett ikke et spørsmål bare om bredde i tilstedeværelse
og kvalitet i det som tilvirkes på et universitet, men også i økende grad et
spørsmål om hvordan folk forholder seg til hverandre. I dette ligger en
implisitt forståelse av at det å rekruttere bredt også krever et inkluderende
universitetsmiljø, og at dette handler om mer enn fravær av diskriminering.
Det handler også om anerkjennelse av forskjell. Hvordan dette skal håndteres
i praksis, i form av tiltak, framgår imidlertid ikke tydelig i de siste
handlingsplanene.
Begrepene likestilling, kjønnsbalanse og etter hvert mangfold og inkludering
gis gjennom hele tidsperioden i liten grad en prinsipiell og normativ
forankring. Kjønnsbalanse og mangfold er begreper som antyder numerisk
representasjon og måltall, mens begrepene likestilling og inkludering i større
grad refererer til praksiser – som like muligheter, anerkjennelse og respekt.
Dette er imidlertid ikke velutviklet i form av presiseringer eller refleksjoner i
handlingsplanene. Og det mangler – gjennom tre tiår – langt på vei eksplisitte
begrunnelser for hvorfor likestilling og inkludering, kjønnsbalanse og
mangfold er viktig. I fravær av slike argumenter og diskusjoner blir
likestilling i perioder, og da særlig rundt årtusenskiftet, langt på vei begrunnet
basert på en målstyringslogikk knyttet til universitetets kvalitet og omdømme.
Manglende oppmerksomhet om hvorfor gir også lite refleksjon om hva
mangel på likestilling kan komme av. Dermed framstår tiltak mer som
begrunnet av hva som til enhver tid er politisk og rettslig mulig, enn av en
kunnskapsbasert tilnærming til hva som er problemet.
Handlingsplanene inneholder fra 2000 måltall først knyttet til andel kvinner
blant nyrekrutterte i ulike stillingskategorier, dernest til andel kvinner i disse
stillingskategoriene totalt. Dette er måltall basert på statistikk over tilstanden,
noe det synes å være investert både tid og krefter i å skaffe til veie. Måltallene
er altså på ett vis kunnskapsbaserte, samtidig bærer vektleggingen av disse
måltallene (som etter hvert ikke kalles måltall) bud om måltalls magi: Dersom
mål kan kvantifiseres og synliggjøres, etableres et solid mål for styring. Men
siden det ikke synes å være investert tilsvarende tid og ressurser i å kartlegge
hvorfor arbeidet med å nå kjønnsbalanse kun går sakte framover og hvordan
tiltakene som iverksettes virker, blir styring etter måltall nesten som magi.
Manglende oppmerksomhet om årsaker og hvordan de bør håndteres i form
av tiltak, har helt klart sammenheng med handlingsplaners form.
Handlingsplaner er først og fremst tiltaksplaner som skal bidra til å nå mål.
Samtidig har måltallstilnærmingen også sammenheng med hvordan
problemet likestilling – eller mangel på likestilling – er forstått, og dermed
hva som er ansett som nødvendig å drøfte. Likestilling er gjennomgående
forstått som representasjon, og kombinert med en etter hvert nyliberal
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målstyringsstruktur, framstår da måltall og statusoppdateringer med
utgangspunkt i måltall som måten å gjøre dette på. Tiltak skal gi insentiver til
enheter og til enkeltansatte om å velge praksiser som først og fremst bidrar til
at måltallet nås. Oppmerksomheten om hva som egentlig var målet, blir
mindre.
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6

Rekruttering, karriere og faglig
mangfold

I dette kapitlet og det neste (6 og 7) presenteres funn fra spørreundersøkelsen
og fra de kvalitative intervjuene vi har gjennomført i dette prosjektet.
Ambisjonene for datainnsamlingen var å få innsikt i ansattes erfaringer og
praksiser når mangfold er overskriften. Resultater og drøftinger av resultater
er organisert i delkapitler. I hovedsak presenteres funn fra spørreundersøkelsen først i hvert av delkapitlene, deretter utdypes, fortolkes og
diskuteres disse funnene sammen med materialet fra de kvalitative
intervjuene.108 Intervjumaterialet gir tilgang til ansattes egne fortolkninger av
og synspunkter på egen, andres og UiOs praksiser.
I dette kapitlet (6) rettes oppmerksomheten innledningsvis mot rekruttering
og rekrutteringsprosesser slik disse erfares av ansatte som har blitt rekruttert
til en stilling ved UiO, men også i noen grad av ansatte som bidrar til å
rekruttere. Her handler det både om opplevd transparens og rettferdighet i
rekrutteringsprosesser og om antakelser om rettferdighet når vitenskapelig
ansatte søker seg videre på karrierestigen. Det dreier seg om betydningen
kjønn tillegges i ansettelsesprosesser, om hvordan mangfold håndteres og om
mulighetene til å kombinere arbeid ved UiO med familie- og
omsorgsforpliktelser.
Siste del av kapitlet er konsentrert om hvordan mangfold i ansattes bakgrunn
kan bidra til mangfold i faglige perspektiver, og konsentrert om rommet for
kritikk. Dette er forhold og sammenhenger det er krevende å undersøke
empirisk. Men utgangspunktet vårt har vært universitetets styringssystem, og
hvordan styringssystemet gir eller ikke gir insitamenter til faglig mangfold,
er av stor betydning. Alle ansatte, uavhengig av bakgrunn og hvor de er
rekruttert fra, befinner seg innenfor samme styringssystem. Dette har vi
presentert og drøftet i kapittel 2. Men dette systemet kan ha ulik betydning og
gjøre seg gjeldende på ulike måter, avhengig av hvem den ansatte er.
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Sitater fra det kvalitative intervjumaterialet er merket med den intervjuedes kjønn og
stillingskategori + en kode bestående av bokstaven I for intervjuperson og et nummer. Dette
er intervjupersonens kode i det kvalitative datamaterialet. I enkelte forskningsprosjekter
merkes sitater fra intervjuer med et fiktivt navn. Vi har i stedet valgt å bruke en bokstav og
tallkode.
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6.1

Rekruttering: Hvorfor UiO?

Hvorfor søkte ansatte ved UiO seg til UiO, og hvordan opplevde de
rekrutteringsprosessen?
I den elektroniske spørreundersøkelsen ba vi respondentene svare på hvorfor
de søkte sin nåværende stilling ved UiO. Ni ulike svaralternativer var
tilgjengelige, samt at det var mulig selv å fylle inn med en begrunnelse, å
svare «vet ikke» eller «ønsker ikke å svare». Det var mulig å velge flere
svaralternativer.109 Fire svaralternativer ble valgt av en nokså stor andel
respondenter: Seks av ti krysset av for at det var «en spennende stilling».
Nesten en like stor andel valgte at «stillingen gir meg anledning til å utvikle
meg faglig». Halvparten av respondentene mente at «stillingen passer i
karriereløpet mitt», mens i overkant av fire av ti oppga at «UiO er en attraktiv
arbeidsplass». De fire svaralternativene som ble valgt hyppigst er altså at det
var en spennende jobb og at stillingen passet i den enkeltes faglige utvikling
og karriere. Vi tolker også opptatthet av UiO som et attraktivt sted å jobbe inn
i en slik sammenheng.
Respondentene er dessuten opptatt av at stillingen bidrar med noe av
samfunnsmessig relevans. Det er imidlertid en mindre andel som er opptatt
av dette. En av fire (25 prosent) svarer at «stillingen gir meg anledning til å
finne svar på viktige spørsmål». Nesten en av fire (24 prosent) svarer at
«stillingen gir anledning til å bidra til å endre samfunnet». Lønn var mindre
viktig som en begrunnelse for å søke seg til UiO. En av ti svarer at de søkte
seg til UiO fordi «stillingen gir god lønn».
I spørreundersøkelsen oppgir respondentene om de er født i Norge eller i
utlandet. Vi ba respondentene som oppga at de er utenlandsfødte, svare på
hvorfor de valgte å komme til og/eller søke seg til Norge. De fikk igjen
mulighet til å velge mellom svaralternativer, og det var mulig å krysse av ved
flere – det var også mulig å ikke oppgi dette eller å krysse av for «annet». 110
Blant de som svarte på spørreundersøkelsen, oppgir 561 at de er
utenlandsfødte. 45 prosent (253/561) av disse kom til Norge for å arbeide i
universitets- og høgskolesektoren, mens 16 prosent (91/561) svarer at de kom
til Norge på grunn av utdanning. 21 prosent (116/561) oppgir at de kom av
andre grunner, og 10 prosent (53/561) svarer at de kom på grunn av
familiegjenforening. Det var svært få respondenter som oppga øvrige
svaralternativer.
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Siden respondentene kunne velge flere svaralternativer, summerer svarfordelingen seg til
mer enn 100 prosent.
110
Av hensyn til personvern og sensitiv informasjon var det ikke mulig å oppgi et eget
tekstsvar dersom man valgte «annet».
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Den største andelen utenlandsfødte i undersøkelsen kom altså enten fordi de
søkte seg jobb i universitets- og høgskolesektoren eller som en følge av
utdanning her. En mindre andel innvandret av andre grunner.
De kvalitative intervjuene ga en mulighet til å utdype hvorfor UiO ble valgt.
Det er tendenser til forskjeller mellom norskrekrutterte og internasjonalt
rekrutterte i begrunnelser for valg av arbeidsplass. Blant norskrekrutterte er
det en tendens til å peke på elementer som er spesifikke for UiO, og hva som
er spesielt attraktivt ved dette universitetet sammenlignet med andre norske
institusjoner. Ansatte som er internasjonalt rekruttert vektlegger i større grad
arbeidsvilkår og fordeler i Norge generelt, altså faktorer som ikke er
spesifikke for UiO.
Blant intervjupersoner som er norskrekruttert, er det en utbredt oppfatning at
det er forbundet med prestisje å bli ansatt/være ansatt ved UiO, og at
universitetet har et godt renommé. I tillegg er fagmiljøene ved UiO attraktive
blant flere av de vi har intervjuet. Mange har søkt på en stilling ved UiO fordi
de ønsket å arbeide akkurat ved dette universitetet. En av de intervjuede
forklarer at han har søkt flere ganger på faste vitenskapelige stillinger ved
UiO. Han sammenligner UiO med en annen norsk institusjon og understreker
at fagmiljøet og det konkrete instituttet ved UiO gir han mulighet til å anvende
sin fagretning. I tillegg framhever informanten at UiO, i hans øyne, er det
beste stedet for han.
«Og nummer tre er jo selvfølgelig prestisje, man skal ikke
se bort ifra, man skal ikke undervurdere det at man vil være
på det største, og mener jeg, det beste stedet. Så det var
absolutt, jeg ville liksom tilbake dit […]»
(førsteamanuensis, mann, I15)
Mange av de intervjuede som er internasjonalt rekruttert og besitter
vitenskapelige stillinger, framhever i stedet fordeler ved UiO som institusjon.
I lys av et internasjonalt arbeidsmarked sammenligner våre informanter UiO
og Norge med andre steder i verden. Enkelte beskriver Norge som et land
med velutviklet demokrati og økonomi og UiO som et demokratisk og
offentlig universitet, som er tilgjengelig for studenter og ansatte uavhengig av
hva slags bakgrunn de har. En intervjuperson understreker at UiO setter større
pris på formidling og samfunnsengasjement enn andre universiteter som hun
har jobbet ved. Dette er av stor betydning for henne og en viktig grunn til at
hun ikke befinner seg ved et mer prestisjefylt universitet et annet sted i
verden.
«[…] Så disse faktorene var viktigere for meg, enn å være
sånn på toppen av rangering i verden, eller å ha de aller
beste forskere der. Og vi har mange gode forskere her, det
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er ikke det at vi ikke
(førsteamanuensis, kvinne, I2)

har

det,

men

[…]»

Internasjonalt rekrutterte i midlertidige stillinger framhever særlig at norske
arbeidsvilkår er gode, sammenlignet med vilkår i andre land. Flere poengterer
at vitenskapelige stillinger i Norge innebærer å få god lønn. Norskrekrutterte
ansatte nevner til sammenligning overhodet ikke lønn som en avgjørende
faktor for å velge UiO eller akademia som arbeidssted. Et par internasjonalt
rekrutterte framhever også at stipendiater i Norge får en stillingsbetegnelse
som doktorgradsstipendiat framfor student.
«[…] Og vilkårene og fordelene er som, for det første er det
betalt. Det er hovedtingen faktisk […] Du får en god
lønning. Det er en av de veldig attraktive tingene […]»
(stipendiat, mann, I13)
I et internasjonalt arbeidsmarked for vitenskapelig ansatte antyder vårt
materiale at når akademikere søker seg til UiO og Norge, har det mer med
arbeidsvilkår enn med prestisje å gjøre. Dette til forskjell fra de
norskrekrutterte, der flere beskriver UiO som en prestisjefylt institusjon og
derfor søker seg dit. Blant de internasjonalt rekrutterte vi har intervjuet, er det
også flere som har kommet til UiO mer eller mindre tilfeldig. De har søkt på
svært mange stillinger, ulike steder i verden, og så fikk de «tilslag» her. En
av de intervjuede visste at han var nødt til å søke flere steder for å få en stilling
etter å ha forsvart doktorgraden sin, og søknaden til UiO var en av flere titalls
søknader til ulike steder i verden. Mens en annen forklarer at han var på utkikk
etter en stipendiatstilling og via en venn som også gjennomførte sin
doktorgrad ved UiO, ble han tipset om en stillingsutlysning ved UiO.
Informanten søkte på stillingen:
«[…] Men jeg søkte til flere steder og jeg hadde aldri vært
i Oslo eller Norge før jeg søkte, og det å faktisk få
stillingen, så det var, i den forstand, på en måte tilfeldig og
som
å hoppe ut
i
ukjent farvann. Ja.»
(førsteamanuensis, mann, I40)
Blant de internasjonalt rekrutterte er det flere som gjennom fortellingen om
hvordan de endte på UiO, synliggjør at de oppfatter seg som – og har en
praksis som – «internasjonale akademikere». De bruker det internasjonale
akademiske arbeidsmarkedet – og så ender de opp i Norge og på UiO, enten
fordi arbeidsvilkårene er gode her (derfor søker de seg eksplisitt hit) eller
fordi de søker mange steder, og så ble det UiO. Dette er en tilnærming som
nokså treffende beskrives av en av de norskrekrutterte når vedkommende
forteller hvordan det er å møte kollegaer «nede i Europa»: «Alle bare flyter
rundt og er en del av et europeisk arbeidsmarked». Det finnes akademikere
med norsk bakgrunn som har en slik «flytende» tilværelse, der de like gjerne
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kan jobbe i ett land som et annet. Men i vårt intervjumateriale gjelder denne
måten å orientere seg på først og fremst de internasjonalt rekrutterte. Flere av
de norskrekrutterte har hatt utenlandsopphold, men Norge og UiO framstår
som prioritert.

6.2

Ryddige og transparente rekrutteringsprosesser

To spørsmål i den elektroniske spørreundersøkelsen omhandlet erfaringer fra
rekruttering. Begge spørsmålene ble stilt for å utforske hvorvidt ansatte mener
at andre kriterier enn faglige er i spill i rekrutteringsprosesser. Det ene
spørsmålet var om de har opplevd å ikke bli innkalt til intervju ved UiO på
grunn av det de mener er andre årsaker enn faglige kvalifikasjoner. Det andre
var om de har opplevd ikke å få et oppdrag eller forlenget engasjement ved
UiO av det de mener er andre grunner enn faglige kvalifikasjoner. Kun en av
ti rapporterer at de har opplevd at noe annet enn faglige kvalifikasjoner ble
lagt til grunn i deres tilfelle. Samtidig er det også en av ti som svarer «vet
ikke». Dette indikerer noe som flere er inne på i de kvalitative intervjuene:
Det er ikke alltid så lett å vite eksakt hva som skjer og hvorfor når man er del
av rekrutteringsprosesser. Samtidig er den tydeligste tendensen i
intervjumaterialet at intervjupersonene beskriver rekrutteringsprosessen –
eller prosessene – de har vært del av med begreper som ryddig og transparent.
Dersom vedkommende også har vært del av rekrutteringsprosesser i andre
land, understrekes det i særlig grad hvordan prosesser ved UiO oppleves
«gjennomsiktige» og positive, i alle ledd. Dette gjelder også
intervjuprosessen, som flere – igjen særlig blant de internasjonalt rekrutterte
– framhever som en hyggelig og litt uformell opplevelse.
En fellesnevner er altså at intervjupersoner har opplevd
rekrutteringsprosesser de har vært del av ved UiO som ryddige og
transparente. Dette innebærer, slik de har erfart det, at de gjennom hele
prosessen har mottatt relevant informasjon og en rapport med begrunnelser
og evaluering av kandidatene som er blitt rangert. Flere har, i andre land,
opplevd kun å motta en e-post etter at ansettelsesprosessen de var del av var
avsluttet.
«Men, det var, jeg må si at gjennomsiktigheten var
uforholdsmessig bedre enn enhver annen erfaring jeg har
[…] Ja, vanligvis ved, ved mange tidligere søknader, så får
du kanskje bare et brev om «beklager, takk for søknaden,
takk for at du søkte men vi fyller stillingen med noen
andre» eller noen ganger hører man ikke noe i det hele tatt.»
(postdoktor, mann, I38)
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Transparente og informative rekrutteringsprosesser bidrar til at mange av de
internasjonalt rekrutterte også opplever at rekrutteringsprosessene er bygget
på «objektive» kriterier.
«Så jeg mener at det er ganske nyttig for meg å få den
informasjonen [bedømmelseskomiteens rapport], så det
føltes veldig transparent i den forstand, at veldig, jeg vil si
basert på ganske, ja, objektive kriterier […]»
(postdoktor, kvinne, I36)
Hva slags kriterier er det så de intervjuede opplever at har betydning i
rekrutteringsprosesser? Alle vi har intervjuet har opplevd å bli ansatt på UiO,
minst én gang. Flere har også inngått i en rolle der de ansetter – og har
erfaringer fra dette. La oss først se på erfaringen med kriterier fra når man blir
ansatt: Her er det en gjennomgående tendens til å mene at antall publikasjoner
og hvor høyt rangert kanalene man har publisert i, er avgjørende.
«Det er liksom publikasjoner som er gullstandarden. Det er
hvor mange nivå II-tidsskrifter du har de siste to årene
liksom. Så det er ganske nådeløst på det […]»
(førsteamanuensis, mann, I15)
En av dem vi har intervjuet, som har en fast vitenskapelig stilling, hevder at
det ved hans faste ansettelse helt konkret var avgjørende at han hadde to
artikler i et nivå II-tidsskrift. Disse publikasjonene ble understreket av den
sakkyndige komiteen i rekrutteringsprosessen. Ifølge informanten var
publikasjonene av stor betydning særlig fordi han tidligere i karrieren, etter
gjeldende standarder, ikke har oppholdt seg ved såkalte toppuniversiteter.
Blant de som har søkt en stipendiatstilling, har de færreste rukket å publisere
noe særlig. Her er det stipendiatenes eget inntrykk at de er valgt delvis på
grunn av tidligere resultater, men kanskje vel så mye fordi de har en faglig
profil/prosjektsøknad som passet inn/var ønsket.
Intervjuede som selv har vært med på å ansette, vektlegger også det flere
omtaler som «objektive kriterier» og deres betydning i ansettelsesprosesser.
Det vil si antall og nivå på publikasjonskanaler. Disse kriteriene beskrives
som å ha en viktig funksjon, fordi de i motsetning til subjektive personlige
vurderinger anses som objektive mål på faglig kvalitet. Én understreker
hvordan det å anvende tydelige kriterier for rangering, og også det å utarbeide
konkrete bedømmelsesrapporter etter faste kriterier, bidrar til å minimere
subjektive vurderinger: Prosessen legger til rette for å velge den med best
meritter, alternativt, den som har størst potensial for å kvalifisere seg til en
toppstilling. Samtidig understrekes det også, blant de som selv har vært på
ansettersiden, at det alltid er flere ulike kriterier som er viktige når man velger
blant godt kvalifiserte kandidater. En godt kvalifisert kandidat til en
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postdoktor- eller førsteamanuensisstilling er eksempelvis beskrevet slik,
inspirert av en nylig gjennomført ansettelsesprosess:
«Nei, det er personer som har forsket, vært produktive, vært
medforfatter, førsteforfatter på flere artikler, også noen
selvstendige senere forfatterskap. De har vært i stand til å
hente, skrive gode søknader og få eksterne
forskningsmidler, de har jobbet i gode forskergrupper og
har på en måte lært seg metoder de er gode på, de har levert
klare gode planer for egen forskning, de har erfaring med
undervisning, de hadde klare tanker om hva god
undervisning er […] og de leverte utmerkede
prøveforelesninger og gode prosjektplaner og fremstod rett
og slett som forskere som var egnet, motivert for og kapable
til å gå inn og lede en selvstendig forskergruppe. De hadde
vært i større grupper, ulike konstellasjoner, ulike
bakgrunner … […] Og det var perfekte kandidater.»
(professor, mann, I23)
Denne mannlige professoren beskriver såkalte «perfekte kandidater» til
stillinger han nylig har vært med på å ansette til. Vi ser hvordan det var
avgjørende med disse publikasjonene, men samtidig at søkerne var gode
undervisere – både i teori og i praksis. Dessuten at de hadde noe erfaring med
å lede, fordi de ved akkurat denne enheten skulle bidra med ledelse i
forskningsgruppen. Her synliggjøres et annet gjennomgående poeng, nemlig
at det som regel er noen særskilte behov som gjør seg gjeldende når det
utlyses stillinger som postdoktor og førsteamanuensis. Dette kan være
konkrete behov enheten har når det gjelder undervisning og/eller forskning.
Til slike utlysninger er det som regel mange søkere, flere med flere
publikasjoner i høyt rangerte kanaler. Da gis andre faktorer forholdsvis stor
betydning når det endelige valget skal gjøres. Samtidig er det en tydelig
tendens i intervjumaterialet at publikasjoner i høyt rangerte
publikasjonskanaler og produktivitet er absolutte krav for i det hele tatt å
komme med i den avsluttende vurderingen. Uten dette, er muligheten stor for
å bli liggende igjen i søkerbunken og ikke bli vurdert nærmere.
I de kvalitative intervjuene spør vi først og fremst om konkrete erfaringer. Det
er eksempler på å ha søkt, men ikke nådd opp til tross for at intervjupersonen
mener seg godt kvalifisert basert på såkalte objektive kriterier. Da er det, slik
disse forteller om det, ikke enkelt å forstå hva som var årsaken. Men de dette
gjelder, framholder at det må ha vært subjektive kriterier som gjorde seg
gjeldende. Én mener sammensetningen av komiteen har betydning, fordi
«folk bruker muligens ulike målestokker» når de skal vurdere de formelle
kvalifikasjonene.
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En annen intervjuperson forteller at vedkommende ikke ble vurdert i
søknadsprosessen til en vitenskapelig stilling, til tross for at vedkommende
hadde gode, ja bedre, objektivt målbare meritter enn konkurrentene.
Intervjupersonen gir uttrykk for at det ikke å bli vurdert som bra nok, ga en
følelse av motløshet. For når det tilsynelatende er slik at de såkalt objektive
kriteriene, antall publikasjoner og hvor de er publisert, avgjør, hva da når det
ikke er slik likevel? Hva har man da å forholde seg til?
Erfaringen denne intervjupersonen forteller om, gir innsikt i et system basert
på faste kriterier som oppleves objektive, ryddige og håndterbare. Samtidig
ser vi i intervjuer med de som har vært med på å ansette, at disse kriteriene er
nødvendige, men ikke nødvendigvis tilstrekkelige, altså ikke enerådende. Det
kan være andre faktorer som avgjør. For den som søker kan dette oppleves
frustrerende, som et brudd på ryddighet og transparens. For den som ansetter,
beskrives det som en kilde til handlingsrom for å ta lokale hensyn.

6.3

Er mulighetene til å avansere like for alle?

Til tross for en tydelig tendens til å beskrive søknadsprosesser man selv har
vært del av som ryddige og transparente, er det ikke opplagt at ryddig og
transparent basert på såkalt objektive kriterier, betyr at man tenker at
rekrutteringsprosesser alltid er rettferdige – i betydningen at alle har like
muligheter. Svarene på et av spørsmålene i spørreundersøkelsen og enkelte
av intervjuene bidrar til nyansering. I den elektroniske spørreundersøkelsen
var et av spørsmålene: «Mener du at det er like muligheter, uavhengig av
bakgrunn, til å avansere til en høyere stilling der du er ansatt?»
Dette spørsmålet tematiserer ikke direkte egenopplevde rekrutteringsprosesser. Det handler om like muligheter til å avansere der den enkelte er
ansatt, mer generelt. Spørsmålet er eksplisitt knyttet til den enkeltes
arbeidsplass, men samtidig er dette et spørsmål som indikerer hvordan
rettferdigheten i stillingshierarkiet som sådan vurderes. Her velger 37 prosent
(609/1643) av respondentene svaralternativet: «Ja, det er like muligheter for
alle uavhengig av hva slags bakgrunn man har». 41 prosent (674/1643) velger
svaralternativet: «Nei, enkelte typer bakgrunn gjør det enklere å avansere».
21 prosent svarer «vet ikke». Blant de som svarte på den elektroniske
spørreundersøkelsen, er altså oppfatningene delte når spørsmålet er om det er
like muligheter for å avansere uavhengig av bakgrunn. Samtidig er det nokså
mange som svarer at dette er et spørsmål de ikke vet svaret på. De er usikre.
Andelen som mener at de ikke er/eller er usikre på om det er like muligheter
for alle, er større enn andelen som mener det er like muligheter.
De som svarte nei, fikk et oppfølgingsspørsmål der de ble bedt om å krysse
av på en lang liste over mulige årsaker til mangel på like muligheter (de kunne
velge flere av svaralternativene). Her er det ett svar som peker seg ut blant
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mulige årsaker: «Å kjenne de riktige personene». 61 prosent krysser av for
dette. Dernest er det 47 prosent som krysser av for nettverk, 45 prosent krysser
av for: «Å være lik som eller dele synspunkter med de som ansetter», mens
42 prosent krysser av for innvandringsbakgrunn og 34 prosent krysser av for
kjønn. Svarene her må tolkes med forsiktighet, gitt at det er noe mindre enn
halvparten av de som besvarte spørreundersøkelsen som her krysser av for
det de mener forskjeller i muligheter kan dreie seg om. Likevel er det en
tydelig tendens: Det pekes ikke på ulike diskrimineringsgrunnlag som
funksjonsnedsettelse, hudfarge, alder, religion og seksuell orientering – som
også står på lista over mulige svaralternativer. I stedet pekes det i retning av
at det å kjenne de riktige folkene og å være lik de som ansetter i synspunkter
og nettverk, kan bidra til ulike muligheter. De diskrimineringsgrunnlagene
flest nevner som mulig årsak til ulike muligheter, er innvandringsbakgrunn,
fulgt av kjønn. Mangel på like muligheter i avansementsprosesser synes å
forbindes med en nettverks- og bekjentkomponent, mer enn med bakgrunnen
til den som ønsker å avansere.
Dette er antakelser eller mistanker som altså synliggjøres i den elektroniske
spørreundersøkelsen, men som også gjør seg gjeldende i det kvalitative
intervjumaterialet. Her er det enkelte som enten selv har erfart, eller de mener
andre har erfart, prosesser hvor andre forhold enn de faglige har spilt inn.
Dermed har det ikke, mener de, vært like muligheter uavhengig av bakgrunn.
Det som da gjør seg gjeldende, slik det også synliggjøres i
spørreundersøkelsen, er mistanken om at den som ble tilbudt stillingen ble
foretrukket på grunn av bekjentskap og nettverk. Ett eksempel er en nå fast
vitenskapelig ansatt som mens vedkommende var postdoktor, søkte en stilling
som førsteamanuensis. I innstillingen er intervjupersonen ikke blant de tre
rangerte, selv om vedkommende mener seg bedre kvalifisert, basert på
kriterier som ligger til grunn for rangeringen, enn de som er rangert.
Intervjupersonen beskriver dette som en transparent prosess, jamfør kapittel
6.2. Det ble fortalt hvilke faktorer som lå til grunn for rangeringen og hvorfor
de tre var på topp. Men siden intervjupersonen som forteller ikke var blant
topp tre, framgikk det ikke hva som var vurderingen av vedkommende. Dette
opplevde intervjupersonen som urimelig også fordi «han som var rangert
først, var en tidligere student av en av de som satt i komiteen etc., etc.».
Vedkommende klagde, fikk ikke medhold og ble også – av fagforeningen –
rådet til ikke å gå videre med saken, «for vi vet ikke om du vil tjene noe på
det, men du vil helt sikkert komme i trøbbel». Intervjupersonen beskriver
dette som vanskelig å godta da det skjedde. Vedkommende mente seg ikke
rettferdig behandlet, og det ikke å bli hørt i sine protester gjorde dette ekstra
krevende.
Eksempelet illustrerer at prosessen der ansatte søker seg til en stilling høyere
i stillingshierarkiet på sin arbeidsplass, ikke alltid oppleves rettferdig – til
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tross for at prosessen kan oppfattes transparent. For det er ikke, slik det også
framgår i kapittel 6.2, bare «objektive» kriterier som avgjør. Det er også
lokale forhold og hensyn som spiller inn, noen ganger nettverk og å være på
rett sted til rett tid. Som når en professor blir bedt om å beskrive veien fram
til posisjonen han har i dag og svarer: «Litt tilfeldigheter». Mens en kvinnelig
intervjuperson, som har bygget karriere i løpet av relativt få år, på den ene
siden viser til at hun «har jobbet så inni satan i mange år», men også at hun
har hatt «flaks» og at flaks tenderer til «å være kumulativ».

6.4

Kjønnsbalanse i rekrutteringsprosesser

Såkalt «lokale hensyn» spiller altså inn i rekrutterings- og avansementsprosesser. Lokale hensyn kan for eksempel være hensynet til kjønn forstått
som kjønnsbalanse, det vil i praksis si å sørge for at kvinner kommer med.
Intervjupersoner som selv har vært med på å ansette, understreker at
kjønnsbalanse er viktig. Ingen av de intervjuede beskriver hensynet til å skape
kjønnsbalanse som en regel, men mer som en tydelig forventning i
bedømmelses- og ansettelseskomiteer: «for å korrigere noe av den skjevheten
som er da».
Dette er en forventning basert på hva som «går an», og det går ikke an å levere
fra seg en innstilling med kun menn hvis det finnes en kvinne blant søkerne
som er kvalifisert. Man er ikke nødvendigvis opptatt av rettferdighet, men av
å være «politisk korrekt». Etter at en komité som en av intervjupersonene
deltok i hadde selektert kandidater basert på «objektive» kriterier, som
eksempelvis antall publikasjoner og antall nivå II-publikasjoner de siste fem
årene, ble søkelyset satt på kjønnsbalanse. Virkningen var da, ifølge
vedkommende, at komiteen snakket om at «[…] listene vi sender fra oss må
inneholde så og så mange kvinner» og «[…] vi ser ikke for oss at man kan
innstille tre menn. Vi er nødt til å innstille også en kvinne».
Betydningen av kjønnsbalanse beskrives som tydelig allerede i
kunngjøringstekster og utlysningstekster dersom det er et behov for eller
ønske om å øke kvinneandelen innen et forskningsfelt. En av dem vi har
intervjuet, som selv har en fast vitenskapelig stilling, forteller hvordan
instituttet har kommunisert behovet for å øke antall kvinner blant faste
vitenskapelig ansatte. En komité ved instituttet arbeidet aktivt for å promotere
stillingsutlysninger til kvinnelige kandidater, spesielt via bruk av allerede
ansattes nettverk. I en nylig utlysning til to faste vitenskapelige stillinger ble
det poengtert at de to som skulle tilsettes måtte ha «ulikt kjønn». Dette
medførte at kjønnsbalanse ble lagt inn som et styrende prinsipp allerede fra
start: Søkerne ble rangert basert på de før omtalte «objektive kriteriene», men
da i to kjønnsbestemte grupper – én for menn og én for kvinner.
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Hensynet til kjønnsbalanse, som her ble tatt på instituttnivå, er noe midlertidig
vitenskapelig ansatte – som selv aldri selv har vært med på å ansette – også
legger merke til. En av dem vi intervjuet poengterer at vedkommende støtter
kjønnsbalanse i rekruttering, men at han også tenker på egne muligheter. Slik
han ser det, kan det å ha oppmerksomheten rettet mot kjønn, forstått som
kvinner, på lang sikt gå på bekostning av andre kandidaters muligheter. Her
sikter vedkommende til at konkurransen blant unge, mannlige kandidater kan
bli større og mer krevende.
«Men jeg tror at den nyere generasjonen gjør en innsats for
å også inkludere mangfold med hensyn til kjønn, spesielt,
og internasjonale personer i tillegg. […] Men jeg tror når
det gjelder kjønnsaspektet så gjør de virkelig en innsats for
å ha minst femti-femti. Men på en annen side må man
selvsagt på et tidspunkt stoppe med dette, og jeg støtter
dette fullstendig (ler), men da er det selvsagt litt vanskelig
da for den hvite mann som er ung og vil ha en jobb, ikke
sant.» (stipendiat, mann, I39)
Hos denne stipendiaten, som selv er skeptisk til «kjønnsaspektet», da han
frykter at konkurransen blant mennene tilspisser seg, finnes også denne
tidligere nevnte politiske korrektheten når det gjelder «kjønnsaspektet». Dette
er nokså gjennomgående når våre intervjupersoner snakker om kjønn som
kjønnsbalanse. Det er noe som må tilstrebes, først og fremst fordi det bare er
sånn det er.

6.5

Mangfold i rekrutteringsprosesser

Kjønnsbalansens selvfølgelighet finner vi ikke på samme måte når det er
mangfold i rekrutteringsprosesser det er snakk om.
I de kvalitative intervjuene spurte vi hvordan de intervjuende ville definere
mangfold, og også hvordan dette eventuelt gjør seg gjeldende i
rekrutteringsprosesser. En av intervjupersonene refererer til hvordan det i
staten har eksistert ulike forsøk på mangfoldsløsninger og prøveordninger, for
eksempelvis for personer med nedsatt funksjonsevne og for personer med
innvandringsbakgrunn. Vedkommende poengterer at en slik ordning vil være
«mye vanskeligere i akademia fordi det er så høyt nivå på noen av de
toppfolka når det kommer 100 søkere, så det er litt vanskelig å drive, det blir
veldig, veldig radikal kvotering».
Dette illustrerer et hovedmønster i materialet, mangfold diskuteres ikke – slik
det gjøres med kjønn – som et spørsmål om antall, andeler eller balanse i
rekrutteringsprosesser. Samtidig illustrerer sitatet ovenfor også et annet
poeng: Når kjønn og hensynet til kjønnsbalanse diskuteres, forutsettes det at
det finnes kvalifiserte kvinner til stillingene. Denne forutsetningen ligger ikke
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i sitatet ovenfor, der nedsatt funksjonsevne og innvandringsbakgrunn er tema.
Her snakkes det tvert imot om «høyt nivå», noe det for disse
bakgrunnsfaktorene kan være vanskelig å møte. Derfor blir det snakk om
«veldig, veldig, radikal kvotering». Implisitt at det å finne kvalifiserte med
slik bakgrunn vil være et problem. Der kjønnsbalanse er et hensyn som må
med, er mangfold (i betydningen andre bakgrunner/diskrimineringsgrunnlag)
mer noe det kan tas hensyn til dersom det er mulig, når kandidater rangeres.
«[…] mangfold handler, ja mangfoldig, diversitet, igjen for
meg er ikke det en handlingsplan, fordi jeg trenger ikke den
handlingsplanen. Jeg ser at vi trenger det for å gjøre en god
jobb, så da tenker jeg, okei hvis vi skal ansette folk, så
følger vi jo de gitte kriteriene som er, men basert på en
vitenskapelig standard. Det gjør da ikke noe at det er i
søkebunken, også folk som kommer fra en virkelighet som
enda ikke er representert på vårt institutt, og om det er, om
det ligger i området, seksuell legning eller nasjonalitet,
kulturell bakgrunn eller alder, eller arbeiderklasse. […] Så
tenker jeg at det er et pluss at det meste er representert, men
det må på en måte ikke bli førsteprioritet i
seleksjonsprosessen.» (førsteamanuensis, mann, I8)
Kun én av våre intervjupersoner, en internasjonalt rekruttert i fast
vitenskapelig stilling, problematiserer det negative med manglende
oppmerksomhet om mangfold i rekrutteringsprosesser. Vedkommende har
selv rekruttert doktorgradsstudenter og postdoktorer til ulike prosjekter.
Denne førsteamanuensisen sin erfaring er at det ikke er like enkelt å rekruttere
kandidater fra utlandet på en god og effektiv måte, sammenlignet med det å
rekruttere kandidater i Norge. Hun vektlegger at man ved UiO ikke egentlig
er presset til eller pålagt å rekruttere internasjonalt på en måte som bidrar til
mangfold. Hvorvidt dette skjer, hevder vedkommende, er mer eller mindre
personavhengig, og avhengig av nettverk og kanaler utenfor Norge.
Vedkommende vektlegger at når man gjennomgår kandidaters CV-er og
gjennomfører intervjuer, burde man unngå å forhåndsdømme og trekke for
raske konklusjoner om kandidater fra eksempelvis det globale sør. Dette
mener vedkommende det er en tendens til, noe som utgjør en fare for
diskriminering av bestemte kandidater, ved ikke å gjøre en grundig nok jobb
i vurderingen av kandidater fra det globale sør.
«[…] jeg tenker at hvis du får søknader fra utlandet, må du
virkelig legge ned en innsats for å for eksempel forstå
utdanning, erfaring. Du må virkelig intervjue dem for å
forstå. Og jeg bruker å gjøre det, selv om folk kommer fra
land som jeg tenker ikke har veldig høyt omdømme her i
Norge. For eksempel om det er kandidater jeg føler er
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veldig gode som kommer fra land i Afrika eller [land i
Midtøsten] eller [land i Europa/Asia]. […] kanskje vet du
ingenting om universiteter i, la oss si, mer avsidesliggende
områder for oss. Og da må man selvsagt gjøre en innsats
for å forstå. Du må faktisk også legge inn tid til å
gjennomføre intervjuet.» (førsteamanuensis, kvinne, I52)
Denne intervjupersonen er, som den eneste av dem vi har intervjuet, bekymret
for at i en søkeprosess med mange norskfødte, men også mange
utenlandsfødte, er det utenlandsfødte søkere fra deler av verden og fra
universiteter de som ansetter på UiO har kunnskap om, som når opp. Andre
søkere diskvalifiseres i utgangspunktet av mangel på kunnskap om den
aktuelle delen av verden og utdanningsinstitusjonene der.
Mangfold framstår kort og godt ikke som et hensyn i rekrutteringsprosesser
på samme måte som kjønn. Internasjonalisering er samtidig, slik dette
framgår av spørreundersøkelsen, noe respondentene i all overveiende grad er
for, i alle fall prinsipielt.
Før vi presenterte ulike påstander om internasjonalisering i den elektroniske
spørreundersøkelsen, definerte vi hva vi siktet til med internasjonale
ansettelser. Dette definerte vi som «ansettelse av personer opprinnelig bosatt
utenfor Norge». Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstandene på en
skala fra «helt enig» til «helt uenig». «Vet ikke» og «ikke relevant» var også
mulig å svare.
Respondentene var i overveiende grad enig i at rekruttering fra utlandet er
positivt for arbeidsmiljøet. 72 prosent (1184/1646) var helt enig eller ganske
enig i at «der jeg jobber er det bra for arbeidsmiljøet å ha kollegaer som er
rekruttert fra utlandet».
Det er samtidig en del som mener at dette medfører utfordringer i praksis. 37
prosent (609/1646) er enten helt enig eller ganske enig i at internasjonale
ansettelser medfører kommunikasjonsutfordringer i deres arbeidsmiljø. Her
er det imidlertid forskjell i hvordan norskfødte kontra utenlandsfødte vurderer
dette: Blant norskfødte er det fire av ti som er helt eller ganske enig, mot tre
av ti blant utenlandsfødte.
Vi ba også de som svarte ta stilling til om internasjonale ansettelser medfører
integreringsutfordringer i deres arbeidsmiljø. Her er en mindre andel helt enig
eller ganske enig: 23 prosent (382/1646). Forskjellen på utenlandsfødte og
norskfødte sin vurdering er ikke lenger så stor som i spørsmålet om
kommunikasjonsutfordringer. I den grad den er til stede, går den i favør av de
utenlandsfødte, som er litt mer enig i at det er integreringsutfordringer.
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Mens mer enn fire av ti av de norskfødte tenker det er
kommunikasjonsutfordringer, vektlegges altså integreringsutfordringene i
mindre grad – og da mer av de utenlandsfødte enn av de norskfødte. Dette
kommer vi tilbake til når det i kapittel 7 skal handle om inkludering, om å
kjenne at man er del av et fellesskap på arbeidsplassen sin.

6.6

Muligheter til å kombinere UiO-liv med familieliv

En faktor tidligere forskning har pekt på som kilde til ulike muligheter for
akademisk karriere, er balansen mellom arbeidsliv og familieliv, mellom
lønnsarbeid og omsorgsarbeid (se kapittel 2.3 og 4.5). I dette er det,
tradisjonelt, særlig kjønnsforskjeller som fokuseres, men det kan tenkes at det
her også kan være andre forskjeller som gjør seg gjeldende. I den elektroniske
spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å ta stilling til om det er gode
muligheter til å kombinere arbeidet de gjør ved UiO med familieliv. Blant de
kvinnelige respondentene er det 58 prosent (559/971) som mener det er gode
muligheter til en slik kombinasjon, sammenlignet med 62 prosent (396/636)
blant de mannlige respondentene.
Men samtidig er det her stor forskjell i hvordan vitenskapelig kontra tekniskadministrativt ansatte svarer: Blant de teknisk-administrative er det mer enn
syv av ti som oppgir at det er gode muligheter til å kombinere UiO-jobb med
familieliv. Blant de vitenskapelig ansatte er det under halvparten. Og i
gruppen av vitenskapelig ansatte er det kjønnsforskjell: Mannlig
vitenskapelig ansatte har større tilbøyelighet til å svare at det er gode
muligheter til å kombinere arbeidet de gjør ved UiO med familieliv, enn
kvinnelige.
De som svarte «nei» eller «delvis» på om det er gode muligheter for at arbeid
ved UiO og familieliv kan kombineres, ble bedt om å ta stilling til ulike
alternative årsaker til dette. Årsaken som peker seg ut (nesten syv av ti krysset
av for den), er at «arbeidet ved universitetet gjør meg opptatt i helger og på
kveldstid». Det er med andre ord tidsaspektet som utpeker seg. Arbeidet på
UiO går ut over normalarbeidsdagen, noe som gjør det krevende å kombinere
arbeid med familieliv.
At akademisk arbeid krever tid, er også sentralt i kvalitative intervjuer med
vitenskapelig ansatte når tema er forholdet mellom jobb, familie og alt annet
i livet. Dette reflekteres over av vitenskapelig ansatte både med og uten barn.
Enkelte framhever det å ikke ha barn som «et privilegium», en fordel i jobben
sammenlignet med det å ha barn. For det å få barn endrer den akademiske
døgn- og ukerytmen, slik denne intervjupersonen beretter om:
«[…] Før jeg fikk barn, da jobbet jeg seks dager i uken,
nesten fast, jeg hadde liksom fri på lørdag, så begynte jeg
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på’n igjen på søndag. Uken startet på søndag. Og så hadde
jeg veldig lange dager. Satt … begynte liksom på’n igjen
på del to etter … fra sånn i 16-tida, så begynte en slags ny
liten arbeidsdag, ja. Men så, nå … må jeg hjem, gudskjelov
holdt jeg på å si, det er jo bra. Så det er veldig sunt … men
ja, men det, med e-post og alt er man tilgjengelig og det er
klart det er en utfordring. At ikke jobben blir for synlig
hjemme […]» (professor, kvinne, I25)
«Gudskjelov», sier denne kvinnelige professoren om at familie og barn legger
en begrensning på hvor lange arbeidsdagene kan være, for å jobbe så mye
som hun gjorde en periode er ikke sunt, mener hun. Det er som om
moderskapet i en viss forstand redder henne ut av en situasjon hvor arbeidet
tenderte til å bli alt. Samtidig oppstår da en ny utfordring; kombinasjons- eller
balanseutfordringen.
Flere av de intervjuede er inne på at arbeidsdagene og ukene de har eller
hadde ikke er helsebringende, ikke noe de kan fortsette med til pensjonsalder.
Samtidig beskriver professoren som er sitert ovenfor, andre steder i intervjuet
hvordan jobben er «så givende» og «skillet mellom jobb og fritid blir litt
uklart». Årsaken til at det var og er vanskelig å sette tidsgrenser for jobben,
er i hennes tilfelle særlig at den er så givende. Andre intervjupersoner bruker
betegnelsen «lidenskap», og én snakker om arbeidet sitt «som noe du bærer
med deg fordi det er del av identiteten din», noe du «investerer en del av deg
selv i». Når arbeidet er givende, en lidenskap og en del av identiteten, er det
vanskelig å sette grenser for det. Kravene kommer innenfra. Samtidig er det i
intervjuene også noe annet enn lidenskapen som gjør det vanskelig å sette
grenser. Dette dreier seg om krav som kommer utenfra, om at mange
arbeidstimer er helt nødvendig for karrieren. En mannlig postdoktor sier
følgende:
«Jeg jobber mest på kontoret, men så er det åpenbart slik at
antallet timer der er begrenset på grunn av åpningstidene i
barnehagen. Jeg forsøker å være på kontoret sånn omtrent i
9-tida, og så må jeg hente [barnet] klokka 16 eller 16.30, og
så bringe det hjem (ler). Og nå nylig, fikk vi vårt andre
barn, og nå er det blitt vanskelig å jobbe hjemmefra på
kveldene. Men før, da vi bare hadde ett barn, så jobba jeg
også med ting hjemme, og jobba to eller tre timer etter at
ungen var lagt. Men, selvfølgelig, det er ikke så
helsebringende å gjøre det hver dag og nå … som jeg sa …
så kan jeg ikke på grunn av begrensningene familien legger,
gjøre det heller. Og noen ganger har jeg inntrykk av at jeg
gjør for lite, noe som stresser meg en del.»
(postdoktor, mann, I39)
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I dette sitatet er manglende grenser for arbeidet mer et resultat av noe denne
vitenskapelig ansatte kjenner at han må. Han burde jobbe mer – på jobb,
derfor ønsker han seg lengre åpningstider i barnehagen, en time eller
halvannen ekstra ville virkelig betydd en forskjell. Men når han viser til at
han «gjør for lite», viser han også til alt som skal gjøres hjemme, for han kan
ikke forlange at kona gjør alt, mener han. En partner som ikke har samme
krav i sin jobb, eller som ikke har jobb, og/eller er forståelsesfull og villig til
å ta mye av arbeidet med omsorg og husarbeid, framheves – av flere
vitenskapelig ansatte med barn – som en nødvendighet. Likevel er det ikke
alt en velvillig partner kan løse. Enkelte av kvinnene forteller hvordan det å
få barn krever at de må være borte en viss tid i forbindelse med fødsel,
barseltid og de første månedene i barnets liv. Flere av de internasjonalt
rekrutterte understreker at det å være i Norge er fint, fordi det både er gunstige
permisjonsordninger og helt greit å dra hjem i 16–17 tida, og å ta ut flere ukers
ferie. Man oppfordres til å ta permisjon, fortelles det. Kravet til å arbeide
alltid er ikke like stort som mange andre steder i verden. Samtidig er de,
understrekes det, fortsatt del av et internasjonalt akademisk felt, som ikke tar
hensyn til normalarbeidsdag og permisjoner i Norge. En kvinnelig
førsteamanuensis forteller hvordan hun har jobbet mens hun hadde permisjon,
«selv om det er ulovlig», fordi hun av hensyn til tidsfrister og annet måtte.
Heldigvis har hun det hun beskriver som en «ekstremt støttende ektemann»,
som tok ansvar:
«[…] Jeg vet ikke om det er noen løsning på dette … for vi
jobber jo på internasjonalt nivå, så hvem bryr seg om at vi
har lange permisjoner her [i Norge] (ler). I USA går de
[kvinnene] tilbake til jobb etter fire uker, så jeg mener …
ja … jeg forsøkte å balansere det så godt jeg kunne.»
(førsteamanuensis, kvinne, I52)
Det er dette «internasjonale nivået» med akademikere som av ulike
intervjupersoner beskrives som «fremragende», «toppfolk» og «superflinke»,
og med en arbeidskultur som gjør at du jobber mye, sover lite og tar toppen
en til to uker ferie i året, som er bakteppet og også hverdagen for
førsteamanuensisen sitert ovenfor. Dette er en ramme om arbeidshverdagen
som får enkelte til å «jobbe på», mens andre understreker at de velger det bort
helt, eller for en periode, fordi de også vil eller kanskje snarere må noe annet.
Det kreves av dem; fotballtreninger, dugnader, å bruke tid med barna sine og
ta hensyn til partnere som ikke helt skjønner opplegget med arbeid som
lidenskap og konstante tidsfrister. Førsteamanuensisen ovenfor forteller at de
er flere på dette stillingsnivået på hennes arbeidsplass, og at hun er den eneste
av dem som ikke søker opprykk til professor, for når man har
foreldrepermisjon, da «stopper man opp en stund». Dette er noe
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førsteamanuensiskollegaene som søker opprykk på hennes arbeidsplass ikke
gjør, mener hun, for de er menn eller de har ikke barn.
En av intervjupersonene er gravid og forteller at hun tror det skal gå greit også
karrieremessig, fordi hun har jobbet svært mye i mange år allerede og fått til
en god del ting.
«Jeg tror i hvert fall tempoet jeg har holdt så langt, det er
jeg veldig beredt på å ikke fortsette med på en måte. Så får
jeg se hvor den innsatsen jeg har lagt inn nå tar meg, og så
tenker jeg at jeg skal vedlikeholde på en måte et nivå (ler),
men ikke, nei, jeg tenker at jeg er fornøyd med det jeg har
fått til og tenker at det er, fint. Også får det stå til (ler).»
(postdoktor, kvinne, I58)
Denne kvinnen er, som førsteamanuensisen ovenfor, klar over at med
graviditet, fødsel og et lite barn, så stopper man opp litt. Dette tar hun
imidlertid med stor ro, fordi hun allerede har – slik hun snakker om det –
investert betydelig i arbeidsinnsatser som har gitt resultater i form av
publikasjoner i de rette tidsskriftene og i penger til nye forskningsprosjekter.
Det satser hun på å flyte på, en stund. Hun innrømmer samtidig at hun kanskje
hadde vært mer stresset med tanke på graviditeten hvis hun ikke hadde gjort
disse investeringene. Men «hvis jeg merker at jeg failer på alle arenaer, så er
det ingen tvil om hva jeg har lyst til å prioritere, i hvert fall. Og det er i så fall
å slutte den jakten etter den der faste stillingen».
Jakten på den faste stillingen, eller i alle fall å bli ferdig med en ph.d., er det
flere som er inne på. At når de bare kommer dit, til den faste stillingen, så er
det kanskje mulig å bruke og å nyte mer det flere trekker fram som en fordel
med å jobbe i akademia: fleksibiliteten og muligheten til å styre sin egen tid.
Men fram til den faste stillingen er det lite fleksibilitet, slik intervjupersonene
snakker om dette, fordi det er så mange arbeidstimer som må investeres. Da
framstår fleksibiliteten mest som «en fleksibilitet til å jobbe seine kvelder»,
slik en stipendiat uttrykker det. Det er som disse mange arbeidstimene er et
mål på kvalitet, i seg selv. Flere av de internasjonalt rekrutterte understreker,
som sagt, at norsk akademisk kultur ikke er like ekstrem som andre steder i
verden, men så er de likevel del av et internasjonalt arbeidsmarked – og hvis
de vil opp og fram der, så krever det sitt, uansett hvor de er ansatt i øyeblikket.
I intervjumaterialet snakket både kvinnelige og mannlige vitenskapelig
ansatte om det krevende i å kombinere jobb og familie. Samtidig er det liten
tvil om at dette tynger kvinnene mest. Det er de som, jamfør den siterte
førsteamanuensisen, stopper opp litt når de får barn. De mannlige
akademikerne snakker om det å få barn mer som å bli bremset i
«produksjonen». I tillegg nevner flere at det for internasjonalt rekrutterte kan
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være ekstra tøft. Det skyldes tre forhold. For det første at de, mer enn sine
norskrekrutterte kollegaer, er del av et internasjonalt arbeidsmarked. Dernest
at de ikke i samme grad som de norskrekrutterte har slekt og venner i
nærheten som kan avlaste dem når barn blir syke eller de behøver barnevakt.
En internasjonalt rekruttert kvinnelig stipendiat forteller at hun ikke har fått
seg til å spørre kollegaer på jobb, som er de eneste hun kjenner i Norge, om å
være barnevakt. Det gjør man bare ikke, fordi – som hun sier – «det er ikke
deres problem». Et tredje forhold er at internasjonalt rekrutterte gjerne bor i
mindre leiligheter enn sine norskrekrutterte kollegaer. Mange av dem har ikke
økonomi til å kjøpe en større bolig i en by med høye boligpriser, samt grunnet
midlertidigheten i stillingen. Det er ikke sikkert de kommer til å bli værende
i Norge. Men mindre bolig gir mindre fleksibilitet til å kunne jobbe
hjemmefra, særlig når det er barn til stede.
Å kombinere en akademisk tidsmessig grenseløs jobb med familie framstår
som krevende for vitenskapelig ansatte. Forholdene er bedre tilrettelagt for
dette i Norge enn i mange andre deler av verden, understrekes det i de
kvalitative intervjuene. Samtidig er akademia internasjonal, noe som gjør at
kultur for arbeidstid og regler for permisjoner i Norge ikke nødvendigvis
beskytter på samme måte som for de som har en mer nasjonalt avgrenset jobb.
Ulempene med denne grenseløsheten i tid og internasjonalt rom synes, i vårt
datamateriale, å være systematisk større for kvinner og for internasjonalt
rekrutterte.

6.7

Rett til å være kritisk og til å ytre seg i faglige spørsmål

Arbeidet for likestilling i akademia hadde helt fra 1970-tallet av, som
redegjort for og utforsket i kapittel 1 og 5, feste i et dobbelt perspektiv. Et
representasjonsperspektiv; tilstedeværelse av kvinnelige forskere, og et
kunnskapsperspektiv; kvinners perspektiver og livsløp i forskning og
undervisning. Dette doble perspektivet kan også leses ut av nyere mål om og
arbeid for mangfold i akademia – for eksempel i UiOs nåværende
handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering. Det store spørsmålet
er likevel om det er sammenheng mellom mangfold i representasjon og
mangfold i kunnskap. Er det slik at en mer mangfoldig sammensatt gruppe
ansatte gir større mangfold i perspektiver teoretisk, metodisk og empirisk?
Svaret på det spørsmålet henger sammen med hvor stort det opplevde rommet
for faglig kritikk og bredde i tilnærminger, er. Derfor var dette også tema i
spørreundersøkelsen og de kvalitative intervjuene vi gjennomførte.
Norsk akademia har, som vist i kapittel 1, blitt svært mye mer mangfoldig
gjennom de siste ti til femten årene. Dette er i hovedsak knyttet til en økende
andel internasjonalt rekrutterte ansatte. Denne internasjonalisering er noe som
ansatte ved UiO som besvarte spørreundersøkelsen i all overveiende grad er
positiv til. De ser det som et tilskudd til det faglige miljøet (se kapittel 6.5). I
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de kvalitative intervjuene understrekes også det positive ved et mangfoldig
sammensatt faglig miljø. Da vektlegges at ansatte kommer til UiO med ulike
perspektiver og fra ulike institusjonelle tradisjoner.
I den elektroniske spørreundersøkelsen er det i tillegg en tydelig tendens at
ansatte melder om rom for kritiske tilnærminger. I spørreundersøkelsen ble
respondentene bedt om å ta stilling til følgende påstand – med utgangspunkt
i enheten ved UiO hvor de er ansatt: «Det er trygt å legge fram nye forslag og
synspunkter». 66 prosent (1091/1646) melder at de er helt enig eller ganske
enig i dette.
Ansatte ble også bedt om å ta stilling til disse påstandene:
«Avvikende synspunkter eller meninger gjør det vanskeligere å avansere»,
«Avvikende synspunkter eller meninger gjør at man ikke tildeles viktige
oppgaver», «Avvikende synspunkter gjør at man kan oppleve sosial
utfrysing». Spørsmålene var spesifisert til å gjelde stedet hvor respondenten
jobber nå. Henholdsvis 19 prosent (318/1646), 15 prosent (242/1646) og 17
prosent (286/1646) sier seg helt enig eller ganske enig i disse påstandene.
Påstandene og svarene kan leses som et mål på hvorvidt det å ha andre
tilnærminger og synspunkter enn majoriteten på arbeidsplassen, får
konsekvenser for arbeidsfordeling og for framtidsutsikter. Tendensen er
nokså tydelig: Kun et mindretall er enig i at avvikende synspunkter har
negative konsekvenser for karriere, faglige utfordringer eller sosiale forhold.
Samtidig er det viktig å merke seg at det eksisterer et mindretall; det er et
antall ansatte blant respondentene som erfarer eller mistenker at avvikende
synspunkter/meninger kan ha negative konsekvenser. Vi kan heller ikke vite
sikkert hvordan respondentene tolket «avvikende synspunkter og meninger»;
om de tolket dette som knyttet til fag og faglige diskusjoner, politiske
diskusjoner på arbeidsplassen og/eller diskusjoner om organisering og
arbeidsforhold.
En tendens uten særlig tolkningsrom er svarene på spørsmål om ytringsfrihet.
Påstanden respondentene ble bedt om å ta stilling til, var: «Ansatte ved UiO
bør stå fritt til å ytre seg om faglige spørsmål». 96 prosent (1578/1646) sa seg
helt enig eller ganske enig. Dette er det mest entydige resultatet i hele
undersøkelsen.
Det er litt mindre entydig når respondentene ble bedt om å ta stilling til om
UiO-ansatte bør stå fritt til å ytre seg om politiske synspunkter (76 prosent er
helt eller ganske enig). Videre er det 86 prosent som er helt eller ganske enig
i at ansatte bør stå fritt til å ytre seg kritisk om UiO, og 87 prosent som er helt
eller ganske enig i at ansatte bør stå fritt til å ytre seg kritisk om forhold på
egen arbeidsplass. Prinsippet om ytringsfrihet for UiO-ansatte er det
overveldende oppslutning om – særlig når det gjelder friheten til å ytre seg i
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faglige spørsmål. De øvrige svarene på spørsmål om mulighet til å gå imot
flertallets tilnærminger, tyder på at det i praksis også er rom for dette.
Samtidig er det altså et antall respondenter som mener at det å gå imot
flertallssynet kan ha faglige og sosiale konsekvenser.

6.8

Kunnskapsmangfold mellom eksterne krav og indre driv

I det følgende skal vi stille inn fokuset på de vitenskapelig ansatte. Hvorvidt
faglig mangfold følger av større internasjonalt mangfold blant vitenskapelig
ansatte, kan ha sammenheng med rom for kritikk og avvikende
synspunkter/meninger. Men det kan også ha sammenheng med institusjonelle
føringer, styringssystemet, som etablerer rammer for arbeidshverdag og
arbeidspraksis. I kapittel 2 drøftet vi hvordan styrings- og
insitamentstrukturen på universitetene har endret seg. Dette har betydning for
hvilke krav som stilles til den enkelte ansatte.
I spørreundersøkelsen ba vi respondentene ta stilling til påstanden: «Krav til
forskere om å publisere i anerkjente internasjonale tidsskrifter, bygge
internasjonale nettverk og skaffe internasjonal forskningsfinansiering, hever
kvaliteten ved UiO». 65 prosent (1071/1646) er helt eller ganske enig i
påstanden. Det er tilnærmet ingen kjønnsforskjell, ingen forskjell mellom
norskfødt og utenlandsfødte. Det er en svært liten andel som er helt eller
ganske uenig. En mulig tolkning av hvorfor slike «tellekanter» forstås som
kvalitetshevende, er tilnærmingen til slike faglige krav som en måte for å
etablere objektive faglige kriterier. Denne tilnærmingen er gjennomgående i
intervjumaterialet og noe vi drøfter i kapittel 6.1 og 6.2. Dette er en
tilnærming bevilgende myndigheter deler (se kapittel 2). Antall
publikasjoner, forskningsfinansiering og nettverk ligger også til grunn i
ansettelsesprosesser (se kapittel 6.1 og 6.2). Sett i lys av dette, kunne vi nesten
ha forventet at andelen som er enig i at disse kravene hever kvaliteten, var
enda høyere.
I spørreundersøkelsen ble påstanden om sammenheng mellom krav og
kvalitet fulgt av en påstand om sammenheng mellom krav og faglig mangfold.
Påstanden lød som følgende: «Spissede konkurransekrav og fokus på
tellekanter bidrar til mindre faglig mangfold ved UiO». Igjen kunne
respondentene velge mellom om de var enige, uenige, verken/eller, vet ikke
eller ikke relevant. 41 prosent (679/1646) er helt enig eller ganske enig. 18
prosent er helt uenig eller ganske uenig. De øvrige er verken enige eller
uenige, eller de vet ikke/svarer at dette ikke er relevant for dem. Tendensen i
vurderingen av denne påstanden om faglig mangfold er mer sprikende enn i
den første, om faglig kvalitet: Det er størst andel, fire av ti, som er enig i at
det faglige mangfoldet reduseres av spissede konkurransekrav og fokusering
på tellekanter, mens to av ti er uenige. En stor andel sier verken/eller, eller at
de ikke vet. Det kvalitative intervjumaterialet bidrar til å fortolke hvorfor
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svarene er mindre entydige når spørsmålet er om konkurransekrav og
tellekanter bidrar til mindre faglig mangfold, enn de er når spørsmålet er om
dette bidrar til kvalitet.
I de kvalitative intervjuene spør vi hva som driver den enkelte og styrer deres
faglige prioriteringer, samt hvordan de fortolker og forholder seg til krav om
eksellens.
Hva som driver intervjupersonene er på ingen måte entydig. Men det er en
tendens, både blant vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte, til å
vektlegge gleden ved oppgavene og ved faget. En del av de vitenskapelig
ansatte beskriver også hvordan innsikter fra det de jobber med kan brukes i
samfunnet utenfor akademia og bidra til endringer. Det bidrar til at det blir
meningsfullt, slik denne stipendiaten beskriver:
«Jeg liker å jobbe analytisk, det har jeg virkelig glede av.
Derfor er dette et godt felt å være i for meg. Jeg liker å gjøre
verden mer bærekraftig, noe jeg kan bidra til å jobbe med
det jeg gjør. Det er driverne som har ført meg dit jeg er i
dag.» (stipendiat, kvinne, I1)
Flere knytter det å bidra til endring til studentene de underviser. Å bidra til å
lære bort og vekke nye interesser hos studentene, er en måte å skape endring
i verden på – gitt at studentene tar med seg det de lærer på UiO videre.
Dessuten er det å formidle noe på en måte som når fram, noe flere
understreker som givende i seg selv. Her er tre som eksemplifiserer forholdet
til studentene som givende og drivende.
«Det er den kreative siden ved det [forskningen], å se at du
genererer ideer som faktisk påvirker praksiser, også utenfor
akademia. […] men også det å undervise er veldig givende
fordi, hvordan skal jeg si det, det er givende å se at du
påvirker folks interesser og liv, deres lidenskaper og
interesser […] (professor, mann, I33)
«Jeg vet at når jeg har hatt en god dag, det er når jeg har
lært studentene mine noe. Når jeg ser at lyset går opp. Det
er en god dag!» (førsteamanuensis, mann, I8)
«Jeg liker virkelig, virkelig å gjøre det jeg gjør, så jeg vil
bli i akademia, hvis akademia liker meg like mye som jeg
liker akademia […] jeg liker å forske, men også å
undervise, for det er da du ser at du påvirker verden, på en
måte […] (stipendiat, kvinne, I35)
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Mens enkelte beskriver forholdet til arbeidet og til hva som driver dem som
knyttet til gleden ved arbeidet i seg selv, det være seg å bruke kreativiteten
sin i forskning, arbeide analytisk, veilede og undervise studenter på en måte
som får «lyset til å gå opp», er det – som sitatene ovenfor viser – andre som
kobler dette mer eksplisitt til å påvirke samfunnet også utenfor akademia. I
ett av intervjuene kobles dette eksplisitt til faglig nysgjerrighet (som flere er
opptatt av) og også til at det i akademia, på UiO, finnes en frihet til selv å
definere problemstillinger – drevet av det man er nysgjerrig på, til å
undersøke og forske på det man er nysgjerrig på, for så å kunne formidle det
man finner til studentene:
«Den faglige nysgjerrigheten på å få svar på spørsmål jeg
mener er viktig (ler), som jeg mener er viktig i faget. Det er
jo det som driver meg. Og det … den friheten man har på
universitetet til å definere hva som er viktige problemstillinger, selv, er jo da veldig … er jo da en viktig
motivasjon for å jobbe her da. […] og da muligheten til å
formidle de innsiktene til studentene og stimulere deres
faglige nysgjerrighet og bygge deres kunnskap, være med
å bygge deres kunnskap og forståelser og ferdigheter,
analytiske ferdigheter. […] (professor, kvinne, I25)
Med det utgangspunktet den siterte professoren ovenfor har, ligger det vel til
rette for at mangfold i ansattes bakgrunn, tilnærminger og faglige tradisjoner
kan bidra til faglig mangfold i virksomheten som drives ved UiO, forutsatt at
mennesker med ulik bakgrunn vil være nysgjerrig på ulike ting. Men
tilnærmingene som legges for dagen i dette sitatet, og også i de andre sitatene
vi som viser til – gleden ved oppgaver, å finne innsikter og formidle disse
enten gjennom studenter eller på andre måter – er ikke enerådende. I
intervjumaterialet er det også flere som eksplisitt viser til hvordan
insentivsystemet de jobber innenfor, kravene om å publisere i prestisjefylte
tidsskrifter og skaffe forskningsfinansiering, virker som drivere, som
motivasjon. Én svarer slik på hva som driver han:
«Det er litt vanskelig å beskrive, men jeg tenker … veldig
praktisk betraktet … så vil jeg si at det er den følelsen du
får når du mottar en e-post som sier at publikasjonen din er
akseptert. […] jeg tenker at det er suksess, og for meg, når
jeg tenker hva det betyr for meg, så er det kanskje
anerkjennelsen. Det å bygge omdømme, noe sånt … det er
det som holder meg i gang.» (postdoktor, mann, I38)
Å få en artikkel akseptert i et tidsskrift man gjerne vil publisere i, skaper en
følelse av suksess, av å være anerkjent. Det er dette som bidrar til å holde
denne postdoktoren i gang. Slik er det også for denne stipendiaten:
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«[…] jeg tenker at universitetet må pushe for slike krav [her
henvises det til publikasjoner i tidsskrifter med høy
impact], for de betaler deg godt, gir oss fordeler som
individer og forskere. Og de forventer at vi skal gjøre noe
som har kvalitet, så jeg vil også gjøre det […] jeg vil gå for
det beste.» (stipendiat, mann, I13)
Her knyttes egen og universitetets insentivstruktur sammen og blir til det
denne stipendiaten vil. Å publisere i tidsskrifter med «høy impact» er i dette
sitatet ensbetydende med de som har (høy) kvalitet. Her er driveren det å få
publisert en artikkel i det riktige tidsskriftet og oppnå anerkjennelse, den
knyttes ikke til erkjennelser og til å etablere nye innsikter i studenter eller til
å påvirke samfunnet utenfor akademia. Disse to intervjupersonene er
imidlertid langt fra de eneste som viser til kravene i insentivsystemet når det
gjelder hva som driver dem, eller som styrer hva som er faglig viktig fordi
det skaper eksellens. Insentivsystemet er til stede i svært mye av
intervjumaterialet, for dette knyttes – som resultatene fra den elektroniske
spørreundersøkelsen også viser – både til kvalitet og ikke minst til hva som
er nødvendig for etter hvert å få en fast stilling og/eller anerkjennelse. Men i
en del andre intervjuer snakkes insentivene om med en viss ironisk distanse,
som vi kan ane her:
«[…] jeg er også ødelagt av insentivsystemet, jeg er også
ødelagt av publikasjoner, jeg også tenker, jeg går inn og ser
hvilke tidsskrifter er nivå 2, hva er impact-faktoren, hvor
mange siteringer har jeg fått? Jeg er i den karusellen jeg
også.» (førsteamanuensis, mann, I15)
Insentivsystemet er viktig selv om man ikke liker det, fordi det definerer
rammene for hva som skal til. Hvis den ansatte mener at det ikke egentlig er
insentivene jobben handler om, men kreativiteten, de kritiske spørsmålene og
nysgjerrigheten, så er ironisk distanse en måte å takle det på. En annen måte
er omdefinere det til en instrumentell ferdighet som det er viktig å ha for å
lykkes, men som egentlig ikke betyr noe:
«[…] Jeg tenker at det som gjør deg til en forsker med stor
suksess, det er å være nysgjerrig, og veldig engasjert i det
du skal studere. Det er dette jeg forsøker å understreke
overfor studentene også. […] Det er kanskje vanskelig å
lære originalitet, men du må i alle fall lære hvordan du skal
tenke utafor boksen. Resten er egentlig bare PR. For å
«lande» en god publikasjon trenger du egentlig bare å forstå
hvordan de skal snakke om dette tema på en måte som gjør
at helt marginale funn kan om-innrammes til et teoretisk
bidrag til feltet. Det er det du må lære deg og kunne for å
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øke sjansene dine til å bli seriøst vurdert av de høyest
rangerte
akademikerne
og
tidsskriftene.»
(postdoktor, mann, I38)
Denne postdoktoren snakker om det å få utgitt publikasjoner som anerkjennes
av høyt rangerte akademikere og tidsskrifter, som en instrumentell ferdighet,
en teknikk. Det er bare noe som må læres. Det som teller, det som er viktig,
er å være nysgjerrig på en måte som bidrar til originalitet. Det er det som er
egentlig er det eksellente. Å få dette ned på papir på en måte som gir adgang
til de høyest rangerte tidsskriftene, er bare PR. Samtidig er det, instrumentelt
eller ikke, viktig fordi det har betydning for anerkjennelse og for videre
akademisk karriere. Men tilnærmingen som finnes i sitatet ovenfor, og også
hos andre, om at det er din kreativitet, originalitet og evne til å stille kritiske
spørsmål som egentlig er det avgjørende, den er det langt fra alle som har
(som vi har sett). Da har insentivsystemet betydning ikke bare for hvordan
forskere rammer inn funn. Det kan også ha betydning for hvilke spørsmål de
stiller og basert på hvilke metoder.
Videre karriere er et tema særlig i intervjuene med midlertidig vitenskapelig
ansatte. En postdoktor forteller hvordan han hittil i hovedsak har jobbet med
ting han virkelig er interessert i, men at han nå føler at han må fatte rasjonelle
beslutninger om nye prosjekter. Han må vurdere om de er verdt bryet å
forfølge, tatt i betraktning prioriteringene som gjøres i faget og på instituttet.
Det er viktig å treffe med de faglige prioriteringene, og det er viktig å stille
spørsmål som kan besvares innenfor en tidshorisont som passer kravet til
publiseringer i en midlertidig stilling.
«[…] Ja, jeg ville virkelig like å fortsette med det [han er
mest interessert i] … og også forsøke å takle de større
spørsmålene, de mer risikable spørsmålene. Jeg tenker at
jobbsikkerhet ville bidra til det, til å produsere mer
interessant forskning. For da kan du stille de mer risikable
spørsmålene, også der hvor du kanskje ikke finner
signifikante resultater og sånt, noe som for eksempel gjør
det vanskeligere å publisere […]» (postdoktor, mann, I39)
Det er flere som gjør valg som dette, valg som kan kalles strategiske
tilpasninger til hva som er dominerende perspektiver, metodiske tilnærminger
eller tema, og som det derfor kan være lurt å forfølge også i egen forskning.
Gitt at det vil kunne gi tilgang til tidsskrifter med høyest impact, prestisje, og
kanskje også en fast jobb på instituttet. En annen slik strategisk tilpasning
beskrives slik av en stipendiat i oppstartfasen:
«[…] Jeg tenkte at jeg skulle gjøre min ph.d som en
monografi. Det var det jeg hadde i tankene da jeg søkte om
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en ph.d. Men så kom jeg til Norge og fant ut at den vanligste
måten å lage en ph.d. på her, er å lage en artikkel-basert
avhandling. Det endret oppfatningen min, og nå må jeg
finne ut hvordan jeg skal strukturere forskningen min for at
den skal passe inn i noen få artikler som jeg kan få publisert,
for det er – som du vet – viktigere å få publisert en del
artikler tidlig i ph.d-prosjektet enn i slutten av det. […]»
(stipendiat, kvinne, I14)
Senere i intervjuet spør intervjuer stipendiaten om det å gjøre om prosjektet
til noe som kan publiseres artikkelbasert, er bra for prosjektet. Stipendiaten
understreker at det er det ikke, etter hennes mening. Dette er noe hun gjør
utelukkende for å få publisert og for å bli «ansett for å være en akademiker»,
en det går an å ansette. Slik er det bare; for «hvordan skulle du ellers få vurdert
forskning, hvis den ikke ble publisert».
Eller som en annen stipendiat sier:
«[…] ofte er publikasjonen brutt ned til fire mindre
publikasjoner, som ikke gjør publikasjonene bedre i det
hele tatt. Det ville være bedre å bare ha en riktig god en,
hvert år i stedet, spør du meg. Men det gjør deg ikke til
postdoktor eller professor.» (stipendiat kvinne, I1)
I det første sitatet gjør stipendiaten tilpasninger i forskningsprosjektet for å få
det til å passe til publikasjonsformen. I det andre sitatet tilpasses måten
forskningsresultater presenteres på, til det som er strategisk klokt.
Stipendiaten mener at dette er fire publikasjoner framfor én stor og tung. Ikke
fordi dette er den beste måten å gjøre det på, men fordi det er det som gjør
deg til postdoktor og professor. Dette ligger bak. Det som gjelder, er å gjøre
det som teller, for å kunne kjempe om en fast jobb. Slike prioriteringer eller
strategiske tilpasninger kan også påvirke muligheten til faglig mangfold. For
hvis det særlig er noen tilnærminger, tema og metoder de mest
innflytelsesrike tidsskriftene vil ha, da bør man velge disse. Man bør i alle fall
ikke velge det de ikke vil ha:
«[…] Jeg mener, hvis du bare fokuserer på norsk forskning
og du bare gjør forskning i Norge og du publiserer i norske
tidsskrift, da vil du aldri bli den typiske eksellente
akademiker. For den eksellente publiserer på engelsk, i
tidsskrifter med høy impact, internasjonalt, og krever
internasjonalt samarbeid. […]» (stipendiat, mann, I32)
Dette er, mener denne intervjupersonen, ikke bra, for kontakten og
betydningen akademia skal ha for samfunnet, brytes. Likevel er det, sier han,
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«viktigere for oss å publisere og fortsette som akademikere på denne
eksellente måten, enn det er å ha kontakt med samfunnet».
Det å tilpasse egne forskningsinteresser, spørsmål, tilnærminger og
metodevalg til det de prestisjefylte tidsskriftene vil ha, eller – slik det
reflekteres over i et annet intervju – konsentrere seg om retninger innenfor
faget man vet det er enkelt å få forskningsfinansiering til, kan være direkte
kontraproduktivt med hensyn til faglig mangfold. Hvis det er slik at det
oppleves nødvendig å tilpasse seg ikke bare formstandarder, men også
innholdsstandarder, betyr det lite hvem forskeren er og hva slags spørsmål
vedkommende egentlig synes er viktige. Antakelsen om hva slags tilpasninger
som er nødvendige, er – i en viss forstand – nok til å påvirke valg og
prioriteringer.

6.9

Oppsummert om rekruttering, karriere og faglig
mangfold

Er det like muligheter til å bli rekruttert og til å gjøre karriere – uavhengig av
hvem man er? Vi finner at rekrutteringsprosesser ansatte selv har vært del av,
oppleves som transparente, bygget på «objektive» kriterier. Det vil i praksis
si hvor mange publikasjoner og i hvilke tidsskrifter. Men samtidig er dette et
minstemål for hva som skal til for å bli tatt ut av søkerbunken. Dernest følger
«lokale» vurderinger knyttet til hva som behøves og ønskes; en type
«subjektive» tilnærminger som gir de som ansetter et handlingsrom og som
kan skape usikkerhet hos de som søker. For når ansatte blir spurt om de tenker
det er like muligheter til å avansere – uavhengig av bakgrunn, så er antakelsen
at rekrutteringsprosesser ikke nødvendigvis er rettferdige. Nettverk, og det å
kjenne noen, eller være lik de som rekrutterer, kan altså ha betydning. Kjønn
framstår som en faktor som har betydning i rekrutteringsprosesser. Det er
politisk ukorrekt å innstille bare menn, og det er et underliggende premiss at
det finnes kvalifiserte kvinner. Mangfold er på sin side fint å få til, men her
er det ikke på samme måte som med kjønn et underliggende premiss at det
finnes kvalifiserte folk. Det underliggende premisset er snarere at mangfold i
betydningen å få inn personer med for eksempel nedsatt funksjonsevne
og/eller innvandringsbakgrunn, forutsetter veldig radikal kvotering. Det vil si
at det må kompenseres for mangel på kvalifikasjoner. Mangfold i
betydningen internasjonal rekruttering er noe annet, det er noe som bidrar til
å fremme kvalitet, det eksellente.
Tiden det akademiske arbeidet tar, preger hverdag og helg. Å få barn endrer
den akademiske døgn- og ukerytmen, uavhengig av om man jobber mye av
lidenskap og glede over faget og oppgavene – eller fordi man må, fordi det er
det som kreves. Men å bli foreldre beskrives som å være forskjellig for
kvinner og menn: Kvinner stopper opp ved graviditet og fødsler og de
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omsorgsoppgaver som melder seg. Menn bremser. Derfor kan det å investere
i faglig innsats, før graviditet, være en god ting. Familie framstår som særlig
krevende for internasjonalt rekrutterte; de mangler familienettverk og bolig
som passer, og de er i større grad enn sine norskrekrutterte kollegaer en del
av det internasjonale akademiske arbeidsmarkedet.
Respondenter som besvarer den elektroniske spørreundersøkelsen, ser det
gjennomgående som viktig og mulig å kunne ytre seg kritisk og være kritisk.
Insentivsystemet oppleves å bidra til kvalitet, tendensen er mer delt i om det
også bidrar til faglig mangfold. Vitenskapelig ansatte drives av glede og
lidenskap ved oppgaver og arbeid, av frihet til å stille spørsmål de lurer på,
kunne bruke kreativitet og originalitet i forskningstilnærminger og av å
påvirke studentene de underviser. Slik påvirker de også samfunnet, mener
noen. Dette er tilnærminger som knytter sammen mangfold blant ansatte med
mangfold i forskning og kunnskap – gitt at bakgrunn har betydning for hva
du er nysgjerrig på. Samtidig er insentivsystemet en viktig driver fordi det
etablerer rammer alle må forholde seg til. For enkelte blir insentivsystemet en
driver i seg selv, som også påvirker valg av spørsmål, tema, metodiske
tilnærminger og språk. Da har mangfold blant ansatte liten betydning for
faglig mangfold, for da velges det strategisk, basert på hva som lønner seg.

133

7

Inkludering og fellesskap

I dette kapitlet skal vi se på betydningen av inkludering og fellesskap ved
UiO, slik dette har kommet til uttrykk i spørreundersøkelse og kvalitative
intervjuer med ansatte.
Inkludering handler, slik dette tematiseres i vårt datamateriale (se også
kapittel 4.6), om trivsel og om å føle seg eller ikke føle seg som del av et
fellesskap på jobb – et faglig og akademisk fellesskap, men også et kollegialt
fellesskap. Er det like muligheter for alle til å bli del av slike fellesskap?
Like muligheter dreier seg, slik vi skal se, særlig om å være norskfødt kontra
utenlandsfødt, eller rekruttert fra Norge eller internasjonalt rekruttert. De aller
fleste utenlandsfødte i norsk akademia er, som beskrevet i det innledende
kapitlet, kommet til Norge som internasjonalt rekrutterte akademikere. De
kommer til et land og et system de ikke kjenner fra før, og vi tematiserer både
kollegafellesskap, praktiske/byråkratiske ordninger og ikke minst
språkpolitikk og språkopplæring. Dette er viktige tema ved et universitet som
er opptatt av mangfold – og det er tema som angår både de som er født og
oppvokst i Norge og som rekrutteres til universitetet, og de som er født andre
steder i verden og kommer hit som akademisk ansatte. Det angår alle ansatte
– og UiO som institusjon og organisasjon.
Inkludering utfordres av diskriminering og trakassering – herunder seksuell
trakassering. Vi utforsker tendensene til å være diskriminert, men også
erfaringer med diskriminering slik dette kommer til uttrykk i de kvalitative
intervjuene. Sistnevnte bidrar, som vi skal se, til å problematisere hvordan
diskriminering forstås og hva det innebærer for den enkelte.

7.1

Kollegafellesskap

Ett av spørsmålene i spørreundersøkelsen handler om trivsel og lyder som
følger: «Hva er det viktigste du trenger for å trives på jobb?» Her presenteres
en rekke faktorer, fra god lønn via karriereplaner til om den enkelte liker å bli
utfordret, grader av selvstendighet og betydningen av kollegaer.
Respondentene ble bedt om å sette kryss ved inntil tre av alternativene.
Faktoren som skårer høyest er: «Godt samarbeid med kollegaer». Nesten seks
av ti krysser av for dette alternativet. Dette er tett fulgt av «muligheten til å
organisere min egen arbeidsdag», som 55 prosent svarer. De andre
alternativene får mindre «oppslutning». De to som kommer nærmest er
«utfordrende arbeidsdager» – med 36 prosent, og «mulighet til å sette mine
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egne arbeidsmål» – med 32 prosent. Selvstendighet i arbeidet er med andre
ord viktig for trivsel hos de som har svart på undersøkelsen, men faktoren
som troner høyest er like fullt det gode samarbeidet med kollegaer. Det kan
synes noe paradoksalt i en sektor som kanskje er mest kjent for individualitet
– jamfør ønsker om å sette egne arbeidsmål. Dette med kollegaene vektlegges
tydelig i intervjuene. På den ene siden dreier dette seg om å ha noen å forholde
seg til og ha det kjekt med, som menneske – av en intervjuet uttrykt som et
ønske om å ha flere «kompiskollegaer». På tvers av intervjuene er de to siste
årenes erfaring med nedstengninger og hjemmekontor først og fremst
beretninger om kollegaene de savner. En av førsteamanuensisene snakker om
hvordan han har «mine folk», «min stammetilhørighet». Da er det folkene,
«kollektivet på instituttet», han snakker om. En stipendiat er også opptatt av
dette, og i særdeleshet dem hun deler stipendiattilværelsen med. Hun sier
følgende:
«[…] når jeg var ny så var det veldig viktig å ta en
kaffepause med de jeg deler kontor med, og snakke litt om,
bare det å ha et felles samtaleemne ikke sant, om ph.d.perioden. Hvis vi hadde noe å klage på, eller hvis vi var
fornøyde med noe, fordi de er i lik situasjon som det du er.
Men nå så har du egentlig ikke den muligheten. Det
begynner å bli ett år uten sånne kaffepauser.»
(stipendiat, kvinne, I4)
Det er et kollegafellesskap denne stipendiaten beskriver, et fellesskap av
likesinnede. Ikke i betydningen lik vedkommende, men i betydningen lik
gjennom å dele skjebne, dele de samme eller lignende erfaringer. En annen
peker på noe tilsvarende når han snakker om hvordan han noen ganger går ut
med kollegaer og tar en øl, da er de ikke venner, de er fortsatt kollegaer som
jobber sammen, men praten går litt annerledes.
«Vi snakker om arbeidet, men det er ikke arbeidet på den
måten at vi jobber med et paper på jobb, og så snakker vi
om det … det er mer sånn … deler noen bekymringer om
hvor langt man er kommet og sånt … det er ikke om
regresjoner og hva vi skal gjøre … det er mer sånn, hei, i
går klarte jeg ikke å bli ferdig, tror du det er et problem?
Nei, det går fint … og den slags.» (postdoktor, mann, I38)
Igjen går det ut på å dele erfaringer med noen som forstår hvordan du har det.
Å få luftet ut frustrasjoner i en sosial sammenheng og å kunne spørre om og
drøfte ting det kanskje ikke er så naturlig å ta opp på jobb. Dette er godt
illustrert av en teknisk-administrativt ansatt som startet i ny jobb i perioden
med nedstengninger og som derfor ikke er blitt kjent med kollegaer på denne
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måten. Vedkommende forteller at i hennes hode kan problemer som kanskje
er enkle, bli store, fordi hun ikke har noen å dele dem med eller spørre.
«Hvis det har oppstått noen problemer eller ting jeg ikke
vet hvordan jeg skal håndtere, så har det vært litt kjipt. For
okei, hvem skal jeg spørre? Hvordan skal jeg si … terskelen
blir høyere da, for å sende en mail eller Teams-melding.»
(teknisk-administrativt ansatt, kvinne, I43)
Når hun så får møte kollegaer, er erfaringen at det løser seg. Dette er, sier hun,
«den tydelige effekten av å ha kollegaer, rett og slett». Terskel er dessuten et
viktig begrep her, det som de to først siterte beskriver, er lavterskelmøter. De
er ikke nødvendigvis av så lang varighet, og de krever lite organisering. Men
de krever oppmøte. Folk må være på jobb og de må stille på noen
fellesarenaer, som også kan omfatte lavterskelmøter med faglig innhold der
noen legger fram og får tilbakemelding. Denne virksomheten krever en type
forpliktelse, men det er ikke alle slike lavterskelfellesskap. De som deler slike
manglende fellesskapserfaringer er stort sett internasjonalt rekrutterte. Da
handler dette om mangel på det en av de norskrekrutterte kalte «kollegavenn»,
men også om en følelse hos flere av internasjonalt rekrutterte av å ikke være
inkludert der hvor de jobber. Det er ikke det at folk ikke er greie med dem,
det er mer en mangel på interesse som er problemet. Dette er en såpass tydelig
tendens at vi gjengir noen flere av sitatene der dette er tema.
«[…] og det er en annen disiplin og det er masse folk som
snakker til hverandre på norsk og jeg føler meg ikke
inkludert i den gruppen. Eller … jeg har ikke noen … noen
venner fra ph.d.-området, hvis det gir mening. Så når det
gjelder det, føler jeg meg absolutt ikke inkludert […].»
(stipendiat, kvinne, I14)
«Jeg føler ikke at kollegaene mine har anstrengt seg for å
være det [inkluderende], for å ta opp inkluderende tema,
eller å forsøke å sette seg i andre folks sko. Det er ikke det
at jeg er skjøvet helt ut eller noe, det er bare at jeg ikke føler
meg så komfortabel.» (stipendiat, kvinne, I1)
«Så jeg har kanskje en venn her, ja. Men han bor et stykke
unna Oslo, så jeg ser ikke han så ofte.»
(postdoktor, mann, I39)
En stipendiat som har vært på UiO i snart to år, svarer slik når intervjuer spør
om hun har noen venner her:
«Vel, jeg har noen kollegaer jeg lett kan snakke med. De er
veldig greie og morsomme noen ganger og vennlige.
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Men … jeg kan ikke si at de er mine venner, og de er eldre
enn meg også (ler). Og de er veldig … de er veldig norske.
Alle har sin familie og sin egen sirkel. Men jeg kan jo lett
spørre dem om hjelp, hvis jeg trenger det. Så på det viset,
er det fint. Det er noen kollegaer jeg nesten ikke snakker
med, men vi sier jo hei. Så er det noen ph.d.-studenter, de
er for det meste norske. De er greie. Jeg mener det er … alt
i alt bra. Men jeg har liten mulighet til å være med på
samlinger utenfor instituttet.» (stipendiat, kvinne, I26)
Denne stipendiaten forsikrer om at alt er bra, men det hun sier er likevel ikke
betryggende. Hun har ingen venner, etter snart to år i landet. En viktig grunn,
som hun selv påpeker, er manglende mulighet til å være med på ting utenfor
instituttet etter arbeidstid. Dette skyldes blant annet at hun har et barn hun bor
alene med. Når intervjuer spør om hun har spurt noen på jobb om muligheten
til å få barnevakt, virker dette som en nokså ny tanke for henne. Det har hun
ikke gjort.
Flere av de internasjonalt rekrutterte vi har intervjuet har vært i landet noen
år og er ikke, som de siterte ovenfor, så nye. De som har vært her en stund
byr også på slike historier om manglende vennskap, men i tillegg gir de
fortolkinger av hvorfor det er slik:
«[…] men, hvis jeg sier, vi kan gå ut på fredag og ta en øl,
da er det ingen som kommer, for det er ikke slik det
fungerer. Det må være organisert, vi må være sammen og
gjøre noe med et formål, ikke bare snakke med hverandre.
Jeg vet ikke om det er sånn over alt, men det er slik her i
alle fall. Så jeg tror aldri at jeg hadde vært ute med
kollegaer, hvis det ikke var for de svært organiserte
sommeravslutningene eller juleavslutningene … sånt noe.»
(førsteamanuensis, kvinne, I52)
«[…] Det norske er ikke helt inkluderende, for i
utgangspunktet er det vanskeligere å bli invitert hjem til
noen, det er vanskeligere å komme inn i denne gruppen her
enn andre steder jeg har jobbet og … […] men alle de
internasjonale folk de inviterer hverandre rundt og ikke
bryr seg om de bor i en liten leilighet uten stort
middagsbord og sånt. Mens det er mer formelt og eeeh, litt
mindre inkluderende har jeg opplevd [blant de norske].
Ikke det at folk ikke er snill, folk er snille.»
(førsteamanuensis, kvinne, I2)
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«[…] Jeg tror mange nordmenn hegner om privatlivet sitt.
At man er privat. Og dermed unngår å vise alt for private
sider av seg selv i jobbsammenheng. Og det har jeg egentlig
litt sans for […] (førsteamanuensis, mann, I8)
«[…] Og de fleste vennene er ikke norske, eller norske gift
med andre norske. Er det slik at jeg har erfart nordmenn
som diskriminerende eller ekskluderende? Nei, jeg tror det
har med hele forholdet til vennskap, som konsept. Grensene
til hva som er privat … og … det er veldig lett for nordmenn
å si, ja, ja vi sees neste uke. Men det å banke på døra di og
bare si, hei, vi kom innom for å se om du var hjemme. Det
skjer ikke i Norge. Men det skjer andre steder og folk fra
mange land forventer at det skal være en mulighet, den
typen mer spontane relasjoner […]» (professor, mann, I33)
I disse fortolkningene fra internasjonalt rekrutterte som har vært her en stund,
fremstilles nordmenn som private, at de trekker en slags grense rundt
privatlivet sitt, at det sosiale må foregå organisert – og som en av de siterte
påpeker, helst med et formål. Den spontane visitten, de spontane relasjonene
er rett og slett et fraværende fenomen. Når en av de norskrekrutterte
professorene reflekterer rundt hvordan det har vært å komme ny til instituttet
hvor hun jobber i de siste årene, under en koronapandemi som også har lagt
en kraftig demper på det sosiale, svarer hun slik:
«[…] Det tror jeg må være ganske tøft altså. Og jeg tipper
at det også er litt tøft uansett, fordi vi nordmenn er ganske
private eller vi inviterer jo ikke så lett hjem. Mange er vel i
fritiden sammen med noen nære, så jeg vil tippe at det kan
vært litt tøft, men jeg har ikke noe sånn veldig grunnlag til
å si noe om det. […] men vi må bli bedre på dette, ja, ha
liksom flere sosiale arrangementer knyttet til jobben. Sånne
stående rutiner liksom, sånn som engelskmenn som tar en
øl på puben, men uten at det betyr en helaften liksom (ler).»
(professor, kvinne, I25)
Og en annen understreker hvordan det å ivareta nye som kommer til hennes
institutt først og fremst er opp til enkelte ildsjeler:
«[…] Jeg føler litt at når det kommer nye folk at det er noen
som er sånn, oi, nå er jeg bevisst vår nye kollega og tar tak
og inviterer og liksom finner på ting og sånn. Men det føler
jeg er opp til enkelte sjeler, det er ikke kulturen at man
ivaretar nye folk. Men det tror jeg, at de trenger det kanskje
ekstra, de som kommer fra utlandet. […] Det er jo veldig
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individualistisk. Folk holder på med sine egne greier og det
er ikke mye miljø.» (postdoktor, kvinne, I58)
Mens en tredje norskrekruttert reflekterer slik, mest med utgangspunkt i egne
behov:
«Men det ene lille ankepunktet jeg har mot akademia, det
er mangelen på et arbeidsmiljø, og det er blitt forsterket
under korona. Man sitter mye aleine, vi suller mye rundt
hjemme […]» (førsteamanuensis, mann, I15)
Disse to er begge inne på noe av det samme som de internasjonalt rekrutterte
presenterer som forklaringer på hvorfor dette er så vanskelig i det norske
systemet. Det vil si den norske privatheten, opptattheten av familien, at man
er glad i å være hjemme. Ingen av dem reflekterer over er en tilnærming som
synliggjøres i intervjuer med to teknisk-administrativt ansatte. En som selv
har vært ny under koronapandemien sier:
«Det ligger nok en del på meg også på en måte, at jeg kunne
vært mer på. At jeg ikke så lett finner min plass i sosiale
settinger på den måten, men at det mangler litt (…) eehh,
en eller to personer som tok meg imot (…) rent, sånn.»
(teknisk-administrativt ansatt, kvinne, I43)
Det ligger på meg også, sier hun, hun kunne vært mer på, for å jobbe seg inn
i miljøet. Slik etableres en forståelse av at det å bli inkludert i et fellesskap er
likevektig tosidig, det er like mye ansvaret til den som kommer ny til en
institusjon som til de som var der fra før. Helt eksplisitt legges dette til grunn
når det i et annet intervju reflekteres over årsaker til at noen av de
internasjonalt rekrutterte opplever det som krevende å bli inkludert:
«Jeg tenker det handler om interesse for å integreres inn i
miljøet, samfunnet, for miljøet kan man for så vidt
integreres inn i lett fordi alle snakker akademisk engelsk,
samme interessefelt, men man har forskjellige
motivasjoner for å integreres inn i det samfunnet man
flytter til. Og den motivasjonen kommer innenfra, ikke
sant.» (teknisk-administrativt ansatt, mann, I17)
At nordmenn fremstilles som private, kan være en plausibel fortolkning av
det som gjennom denne rekken med sitater framstår som mangel på
imøtekommenhet, kanskje også mangel på interesse. Men det finnes også en
annen fortolkning i intervjumaterialet, presentert i sitatet ovenfor, nemlig at
inkludering krever interesse og vilje fra to parter. Og det er ikke sikkert at de
som kommer til Norge som internasjonalt rekrutterte alltid er interesserte. En
slik fortolkning fra en norskrekruttert kan også snus om på og ses i lys av
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tendensen blant de internasjonalt rekrutterte til å forstå nordmenn som
«private» og lite imøtekommende.
Å forstå dette kun i et individuelt perspektiv som uttrykk for norske kulturelle
trekk, alternativt manglende interesse blant internasjonalt rekrutterte for å bli
del av det faglige og sosiale fellesskapet på jobb, blir utilstrekkelig.
Etablering av inkluderende arbeidsfellesskap og en kultur på arbeidsplassen
som gir tilhørighet, er – slik professoren som er sitert ovenfor er inne på –
først og fremst en institusjonell utfordring. Å kjenne seg som del av et
arbeidsfellesskap gjennom kollegavenner har med tillit og tilhørighet å gjøre,
og det er noe som blir til i relasjoner innenfor en arbeidsplasskultur. Dette er
det, slik denne siterte professoren og flere med henne er inne på, ledelsen
sammen med de ansatte som har ansvaret for. Det må legges organisatorisk
til rette for det. Blant de intervjuede er det flere som er inne på at slik aktiv
tilrettelegging kan være ekstra viktig i en arbeidsorganisasjon hvor det er
kompetitivt og tendenser til «spisse albuer».
Dette framstår særlig viktig i lys av at det er internasjonalt rekrutterte som
først og fremst forteller om krevende forhold for inkludering. Dersom det er
et ønske at internasjonalt rekrutterte skal bli i landet/universitetet, er det som
gjennomgående berettes, kontraproduktive erfaringer. Flere av de
internasjonalt rekrutterte understreker at ikke å kjenne seg hjemme her, er en
grunn til ikke å bli ved universitetet og/eller i Norge.
En annen faktor flere av de internasjonalt rekrutterte nevner som bidrag til at
de lurer på hvor velkommen de er i Norge, er offentlige diskusjoner om
hvorvidt det er for mange internasjonalt rekrutterte i norsk akademia. En slik
diskusjon som det vises til i de fleste intervjuene med internasjonalt
rekrutterte startet med et oppslag i Khrono111 høsten 2021. I oppslaget som
handlet om akademikeres rolle som deltakere i norsk debatt uttalte jurist og
ekspert i folkerett Cecilie Hellestveit seg om «utenlandske forskere». Hun
uttalte blant, ifølge Khrono, at utenlandske forskere ikke kjenner det norske
samfunnet og ikke er her for å investere i det.112 Debatten spredte seg til andre
medier som en diskusjon om utenlandske forskere og deres plass i norsk
akademia. Hellestveit ble møtt med støtteinnlegg, men også med
karakteristikker som elitistisk, nasjonalistisk og splittende.113 Hellestveit
understreket senere, blant annet i en kronikk i Khrono at hennes kritikk av
internasjonaliseringen ikke retter seg mot de utenlandske forskerne: «Det er
kritikk av forskningspolitikk, av styring og ledelse i akademia, og ikke av de
111

Khrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning.
Khrono 24.09.2021: Mener forskere som stikker seg fram blir uglesett (khrono.no)
(lesedato 22.05.2022).
113
Se intervju i Aftenposten 9. oktober 2021, «- Få snakker om dette av frykt for å bli stemplet
som fremmedfiendtlig» Forsker Cecilie Hellestveit mener tiden er overmoden for debatt om
utenlandske akademikere (aftenposten.no).
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utenlandske forskerne som er her av helt legitime årsaker og som gjør sitt
beste som forskere.»114
Den offentlige debatten som fulgte Hellestveit sine ytringer tas altså opp av
flere av de internasjonalt rekrutterte og kommenteres i intervjuene – uten at
vi spurte om dette eksplisitt. Våre intervjuer ble gjort i januar–februar 2022,
altså noen måneder etter at debatten som startet med oppslaget i Khrono var
langt framme i mediebildet. Likevel er det tydelig at debatten har «festet seg»
hos flere. Dette gjelder også en norskfødt som selv har innvandringsbakgrunn.
Tendensen blant de som tar dette opp, er at denne diskusjonen såret dem. Den
handler – slik den fortolkes – om dem som mennesker, men også om dem
som fagpersoner. Derfor var det viktig for dem hvordan diskusjonen ble
kommentert og ført i deres nære arbeidsmiljø. Dette sitatet fra en
internasjonalt rekruttert eksemplifiserer det flere sier:
«[…] denne diskusjonen om hva slags nytte utenlandske
forskere egentlig har, i det norske samfunnet. At de ikke har
noen interesse i det norske samfunnet, og at det på noen
områder er for mange av dem. Så disse diskusjonene … får
meg til å føle, kanskje, at jeg ikke er velkommen i landet
eller i akademia som system. […] men så var det noen, der
jeg jobber, som faktisk posisjonerte seg mot denne
diskursen og sa at den var xenofobisk, og at dette ikke var
okei. Så det satte jeg virkelig pris på. De fikk meg til å føle
tilhørighet her, at jeg er velkommen. […] det er én ting hvis
folk du jobber med forteller deg, bak lukkede dører, at de
heller ikke liker disse diskursene. Men det er noe helt annet
når de sier i offentligheten at dette er ikke hele historien
(ler). Så ja, det satte jeg virkelig, virkelig pris på.»
(postdoktor, kvinne, I36)
En annen internasjonalt rekruttert er inne på noe av det samme når han
oppsummerer denne debatten, som også har gjort inntrykk på han, med å si at
inntrykket som fester seg er at «åh, du betyr at norske skattepenger kastes
bort, fordi du ikke bidrar i samfunnet». Han anbefaler i stedet følgende
alternative tilnærming:
«[…] Vi synes du er en interessant akademiker, som holder
på med interessant arbeid og interessant undervisning, vi
vil ha deg her. Og siden vi har deg som kollega vil vi støtte
deg slik at du kan bli så integrert som mulig. Det er slik vi
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Khrono 01.01.2022: En gang for alle: Jeg har ikke kritisert de internasjonale forskerne
(khrono.no) (lesedato 22.05.2022).
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kan skape et miljø som faktisk bidrar til at du blir så god
som du kan.» (førsteamanuensis, mann, I40)
Opptattheten av denne offentlige debatten i intervjuene tolker vi i
forlengelsen av den betydningen inkludering gis i intervjumaterialet: Å
kjenne at man verdsettes som del av et fagmiljø, men også et arbeidsmiljø,
framstår svært viktig. En offentlig debatt om internasjonalt rekrutterte
akademikere og deres «plass her» blir da lett noe som angår de som er i denne
«kategorien» personlig. I tillegg var denne debatten også noe ansatte som er
rekruttert fra Norge, men som har innvandringsbakgrunn, fant vanskelig. En
av de intervjuede sa: «[…] det vet jeg, at det plager meg, fordi jeg har den
bakgrunnen jeg har da. Jeg er usikker på om det hadde vært noe mennesker
som er etnisk norske hadde tenkt så mye på […]». Denne vitenskapelig
ansatte føler på at en diskusjon om hva internasjonalt rekrutterte bidrar med i
norsk akademia, også rammer vedkommende, fordi denne ansatte har en ikkeetnisk norsk bakgrunn. Når den offentlige debatten fra høsten 2021 fortolkes
fra en «utlendings»-posisjon, slik det gjøres i vårt intervjumateriale, tenderer
den til å etablere skiller mellom «utlendinger» og «norske», noe som får
«utlendinger» til kjenne seg lite inkluderte.
I spørreundersøkelsen var det ikke inkludert spørsmål om det som kan kalles
hverdagsinkludering og muligheten til å utvikle vennskapelige forhold til
kollegaer. Hvor viktig dette var for ansatte, ble vi oppmerksomme på først
gjennom intervjuene som ble gjort i etterkant av spørreundersøkelsen. I
spørreundersøkelsen var det imidlertid inkludert spørsmål om grove utslag av
mangel på et inkluderende miljø, som baksnakking, intriger og konflikter på
grunn av prestisje og personlige ambisjoner. Respondentene ble bedt om å ta
stilling til påstandene om arbeidsmiljøet, avgrenset til «der du har din
nåværende stilling ved UiO».
De som svarte ble bedt om å ta stilling til påstanden: «Jeg opplever
baksnakking som påvirker arbeidsforholdene negativt». Totalt svarte 18
prosent (298/1646) av respondentene at de enten er «helt enig» eller «ganske
enig» i utsagnet.
Respondentene ble også bedt om å ta stilling til påstanden: «Jeg opplever
intriger som påvirker arbeidsforholdene negativt». Totalt 21 prosent
(377/1646) svarte at de enten er helt enig eller ganske enig i dette utsagnet.
Endelig ble respondentene bedt om å ta stilling til påstanden: «Jeg opplever
konflikter på arbeidsplassen på grunn av prestisje og personlige ambisjoner».
Her var det 23 prosent (382/1646) som sa seg enten helt eller ganske enig i
påstanden
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Det er en tendens til at en større andel kvinner enn menn svarer at de er helt
eller ganske enig i disse påstandene, men forskjellene er ikke store.
Tilsvarende er det en liten tendens til at utenlandsfødte sier seg mer enig i
påstandene enn norskfødte – men igjen, det er ikke store forskjeller.
Det er altså om lag en femdel i spørreundersøkelsen som er enig i at det er
slike nokså kraftige utfordringer i arbeidsmiljøet ved UiO. Dette kan tolkes
som en betydelig andel, gitt at det er alvorlige problemer man melder om at
man kjenner igjen fra eget arbeidsmiljø. Påstandene om baksnakking og
intriger indikerer at dette er noe som påvirker arbeidsmiljøet negativt. Da er
det snakk om mer enn enkelthendelser.
Samtidig er det slik, når vi analyserer intervjumaterialet, at mangelen på
inkludering i arbeidsfellesskapet gjennom kollegavenner framstår som en
større utfordring. Særlig sett i lys av at dette tenderer til å ramme skjevt: Det
rammer særlig de som er rekruttert fra utlandet. Dette er ansatte som har en
forventning om at arbeidsfellesskapet skal fungere annerledes enn det gjør,
noe som kan bidra til at de fremhever dette som en utfordring. Samtidig tjener
erfaringene de deler som eksempler på at de ikke alltid møtes med særlig stor
interesse og imøtekommenhet som de personene de er. For dette handler om
hvordan mennesker møtes, ikke først og fremst fagpersonene. De erfaringene
som formidles i form av opplevelser av manglende inkludering, kan være
uttrykk for de samme utfordringene som synliggjøres når baksnakking og
intriger er noe respondenter i spørreundersøkelsen kjenner igjen fra sitt
arbeidsmiljø.

7.2

Diskriminering

Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024 slår fast at
UiO har «nulltoleranse for mobbing og trakassering». Både arbeids- og
studiemiljøet skal være trygt og inkluderende for alle (Universitetet i Oslo,
2021c, s. 2).
I spørreundersøkelsen ble delen om diskriminering og trakassering innledet
med en definisjon av diskriminering, i tråd med likestillings- og
diskrimineringsloven: «Med diskriminering menes direkte eller indirekte
forskjellsbehandling på grunn av et lovbeskyttet diskrimineringsgrunnlag».
Deretter ble det forklart hva som menes med direkte og indirekte
forskjellsbehandling, før følgende spørsmål ble stilt: «Har du noen gang blitt
utsatt for diskriminering i ditt nåværende arbeidsforhold?» 14 prosent av
respondentene (224/1646) svarte at de er blitt utsatt for diskriminering i sitt
nåværende arbeidsforhold. Det var kjønnsforskjell i retning av at en noe større
andel kvinnelige respondenter oppgir å ha blitt utsatt for diskriminering i sitt
nåværende arbeidsforhold. Forskjellen var enda større når vi sammenligner
norskfødte og utenlandsfødte respondenter. Blant norskfødte var det en av ti
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(114/1075) som oppga å ha blitt utsatt for diskriminering, mens det blant
utenlandsfødte var nesten to av ti (106/561). Forskjellen på kvinner og menn
i opplevd diskriminering var mindre blant de utenlandsfødte enn blant de
norskfødte.
De som hadde opplevd diskriminering ble også bedt om å svare på hvilket
diskrimineringsgrunnlag den var knyttet til. Siden respondentene kunne svare
bekreftende på flere svaralternativer, summerer svarfordelingen seg til mer
enn 100 prosent.
Her var kjønn det grunnlaget flest krysset av for. Halvparten av de som har
opplevd diskriminering i nåværende arbeidsforhold, oppgir kjønn som
grunnlag. I overkant av 20 prosent oppgir etnisitet (nasjonal opprinnelse,
avstamming, hudfarge og språk) som grunnlag, og i overkant av 30 prosent
oppgir «annet» som grunnlag.
I denne elektroniske undersøkelsen ble det spurt om diskriminering avgrenset
til respondentenes «nåværende arbeidsforhold», men uten at det var noen
tidsgrense. Hva det tenkes på når begrepet diskriminering bringes på bane,
ble også forklart nokså utførlig. Disse avklaringene kan redusere det
subjektive innslaget i hva som regnes som en diskrimineringserfaring.
Likevel er tallet forholdsvis høyt: 14 prosent. Og det er særlig høyt blant
utenlandsfødte respondenter.
I de kvalitative intervjuene fulgte vi opp med spørsmål om egenopplevd
diskriminering i arbeidsforholdet, eller observasjon av at andre opplevde
dette. I intervjuene forsøker vi å få grep om hvordan diskriminering forstås,
hva det er som beskrives som diskriminering.
I intervjuene avspeiles de samme tendensene til forskjeller som i
spørreundersøkelsen: Tendensen er at de intervjuede ikke har opplevd
diskriminering i arbeidsforholdet sitt ved UiO. De intervjuede fikk også
spørsmål om hvorvidt de har opplevd at andre har blitt utsatt for
diskriminering. Refleksjonene rundt dette spørsmålet gir innsikt i
forestillinger om hva diskriminering er, for ansatte ved UiO. Det vil si
hvordan det fortolkes. Det mest utbredte svaret på spørsmålet, særlig blant
norskfødte mannlige ansatte, er at de aldri har observert «noe slikt» ved
Universitetet i Oslo. De har ikke opplevd det selv og heller ikke observert det
skje med andre. Enkelte understreker også at dette ikke er noe de tenker at
foregår der de jobber, fordi de opplever sin enhet som «nokså vennlig».
Mangel på inkludering, ja, men ikke diskriminering. Det er blant flere av dem
som «ikke har sett dette her», refleksjoner rundt dette fraværet. Da handler
det særlig om at ikke å ha erfart eller sett diskriminering, kan ha sammenheng
med hvem de er. Én sier det slik: «Folk tenderer til å se diskrimineringen de
selv kan være disponert for», men en annen kvinnelig stipendiat understreker:
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«Jeg ville antakelig kunne svart bedre på spørsmål om opplevd rasisme hvis
jeg ikke hadde vært hvit». Og en mannlig førsteamanuensis sier: «Men det
kan jo hende at det er litt sånn kjønns … det kan jo hende at noen av de
kvinnelige stipendiatene har opplevd noen litt mer sånn gubbete, halvslibrige
ting, men det har jeg aldri opplevd, og jeg har heller aldri hørt om noe». Det
er altså en tendens, i intervjumaterialet, til å understreke og reflektere over at
det kan hende at andre, som har kjennetegn de selv ikke har, og da særlig
kvinnekjønn eller en annen hudfarge enn hvit – alternativt en annen kulturell
bakgrunn enn vestlig, opplever diskriminering som de ikke ser, som de ikke
oppdager. Og at en diskrimineringserfaring er noe den som opplever dette i
en viss forstand «eier selv». Hva som er diskriminering, er det den som
utsettes for som definerer. En av de intervjuede beskriver dette slik:
«Derfor er det vanskelig for meg å vurdere om andre folk
er blitt diskriminert. I tillegg er jeg en hvit mann. Jeg
snakker ikke norsk så godt, men det er ikke noe som synes,
sånn uten videre.» (postdoktor, mann, I38)
En annen del av refleksjonen går ut på at det kan hende diskriminering skjer,
selv om de personlig aldri har erfart eller observert det, men da skjer det i så
fall «bak lukkede dører» og «under overflaten».
«Jeg tror folk er såpass sensibilisert for det, at det skjer
kanskje under overflaten … vil anta at det skjer under
overflaten.» (førsteamanuensis, mann, I8)
Hva kan det bety når det snakkes om «under overflaten»? En av de andre
respondentenes refleksjon rundt spørsmålet gir en indikasjon. Denne
mannlige professoren slår først fast at diskriminering har han verken opplevd
eller sett. Det vil si, når han tenker seg om, så husker han ett enkeltstående
tilfelle hvor han hørte «en rasistisk uttalelse». Og dette er noe han husker fordi
han tenkte: «jammen oi, har vi sånt her da?» Dette var, forteller han, en helt
tydelig rasistisk uttalelse som gikk på «hudfarge, lukt, sånn …». Når denne
intervjupersonen blir spurt om observert diskriminering, er det dette tydelige
uttrykket for rasisme han tenker på. På samme måte som når den mannlige
førsteamanuensisen sitert tidligere, viser til at kvinnelige stipendiater kanskje
opplever noen «gubbete halvslibrige» greier. Spørsmålet om observert, sporer
refleksjonene i retning av noe som framstår tydelig i form av attributter som
synes (som kjønn eller hudfarge), og der det benyttes verbale uttrykk, slikt
man «kan høre på gata», som en sier det. Samtidig tas det høyde for at kanskje
også finnes det noe annet, under overflaten eller bak lukkede dører, eller bare
rett og slett noe det ikke er så lett å få øye på.
Dette er refleksjoner som responderer godt med det de intervjupersonene som
oppgir at de har blitt utsatt for diskriminering, forteller. Enkelte forteller om
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opplevd diskriminering som er svært eksplisitt, som å ha blitt kalt «jævla
utlending» av en kollega. Men dette er ikke framtredende erfaringer i
intervjumaterialet blant de som har opplevd diskriminering. Da er det mer
snakk om subtile hendelser, slik denne kvinnelige vitenskapelig ansatte
forteller om:
«Det er ja, det er ulike folk som egentlig ser på deg som
utlending, på grunn av farge. Jeg vet ikke hvordan de ser
meg, kanskje farge eller … de ser at jeg har svart hår og …
så da kjenner man med en gang at det er noe, ja,
bedømming da.
Intervjuer: Ja, hvordan merker du det? Kan du si noe om
det?
Noen folk er liksom høye på pæra, og de … de, man har
bare hodet helt opp hele tiden, og de sier ikke hei og sånne
ting. Så jeg har opplevd det mange ganger egentlig, ikke
bare
på
universitetet,
men
ulike
steder.»
(vitenskapelig ansatt, kvinne, I21)
Denne stipendiaten reflekterer slik når hun forteller om en hendelse der hun
og en ung mannlig kollega skulle «assistere en seniorperson med en
forskningsoppgave».
«[…] Og så skulle jeg, og denne andre fyren, hjelpe til, og
denne fyren var forskningsassistent, så vi var sånn omtrent
på samme nivå på alle måter, bortsett fra at han var norsk
og mann og jeg er utlending og kvinne. Han
[seniorpersonen] ga oss en liste med oppgaver, og han så
bare på denne [unge] mannen, så jeg tenkte kanskje at de
kjente hverandre eller noe, og jeg følte det som om jeg var
fullstendig usynlig. Men jeg sto der, og når han hadde
forklart ferdig så spurte han, og han nevnte navnet hans, om
han skjønte alt sammen? Og han svarte, ja. Og jeg sto der
og tenkte, hva med meg, skal du ikke spørre om jeg skjønte
det? Men det gjorde han ikke, og så forlot vi rommet og
denne [unge] mannen, som var forskningsassistent snudde
seg mot meg, og sa at han ikke helt forsto hva denne
[seniorpersonen] hadde forklart. Da sa jeg; vel, det er ditt
problem, for du sa til han at du forsto – og det gjorde du
ikke, så da … ja. […] Dette er en liten ting. Jeg er nokså
sikker på at han som ga oss oppgaven ikke mente å gjøre
noe feil. Jeg er ikke en gang sikker på om han gjorde noe
feil, det er bare at for meg kjentes det litt rart å liksom gå i
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ett med veggen, eller være en dekorasjon liksom. Som om
jeg var helt usynlig […]» (stipendiat, kvinne, I35)
En mannlig førsteamanuensis som er internasjonalt rekruttert, snakker om
hvordan spørsmålet: «Vel, har du tenkt å bli?» (i Norge) får han til å kjenne
på at han gjennom arbeidet må bevise at han er her «for real». Et spørsmål
om hvorvidt du har tenkt å bli, det ville aldri en som ble rekruttert til UiO fra
en by i Nord-Norge fått, mener han. Det er bare internasjonalt rekrutterte som
får slike spørsmål – enda mer eksplisitt uttrykt når en kollega av han i
jobbintervju til en stilling som førsteamanuensis ble spurt om vedkommende
vurderte å bli norsk statsborger. Denne mannlige førsteamanuensisen tolket
dette som en svært ubehøvlet måte å spørre om du «virkelig går inn for dette?»
Samtidig er dette noe han synes det blir litt feil å kalle diskriminering, men
da mest fordi det finnes «mer direkte og mye mer synlige former for
diskriminering». Videre at når folk stiller spørsmålet: «Vel, har du tenkt å
bli?», så er det ikke for å være ekskluderende, men fordi de ikke er klar over
hva slags undertekst det spørsmålet bringer med seg til noen.
Å kjenne på at man blir sett ovenfra og ned, å oppleve at man plutselig er blitt
usynlig i en samtale, eller å oppleve at man gjentakende får spørsmålet om
man har tenkt å bli, som om man er en som ikke vil forplikte seg og derfor
heller ikke hører til «her», eller å oppleve ikke å bli snakket engelsk til fordi
den andre personen vil snakke norsk, noe du ikke kan, er erfaringer som ikke
alle vil tenke på som diskriminerende. Ikke en gang de som opplever det og
kjenner på det, for det finnes ting som er verre, og det er ikke sikkert den som
sa eller gjorde noe, mente å gjøre noe feil eller ville opptre diskriminerende.
Det er ikke sikkert intensjonen var dårlig. Det er ikke en gang sikkert at det
var diskriminering, sier den kvinnelige stipendiaten som reflekterer over
møtet med «seniorpersonen» som fikk henne til å kjenne på usynlighet.
Samtidig er slike erfaringer nær det som i loven beskrives som indirekte
forskjellsbehandling. Intervjuene inviterer slik sett til å reflektere over hva vi
tenker på som diskriminering.
Universitetet i Oslo er et sted hvor det ikke er så vanlig at folk bruker et
begrep som «jævla utlending», selv om det altså skjer. UiO er et sted hvor
man kan bli overrasket og huske det flere år senere når man har overhørt noe
helt åpenbart rasistisk. Samtidig er refleksjonene intervjupersonene gjør rundt
diskriminering en indikasjon på at det først og fremst er slike åpenbart
rasistiske eller kvinnefiendtlige hendelser det tenkes på når spørsmålet om
diskriminering blir stilt. Og slik er det blant både de som aldri har opplevd
dette selv og de som har opplevd ting de kanskje tenker at var
diskriminerende. Dette gjør slike mer subtile erfaringer vanskelige å
gjenkjenne, men også vanskelige å adressere. Igjen gjelder dette både de som
har og de som ikke har slike erfaringer. Det er vanskelig å ta opp fordi man
ikke er sikker på om dette er diskriminering eller om man kanskje bare er
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veldig sensibel eller innbiller seg ting. I tillegg vil man ikke såre eller komme
i konflikt med den som har ytret seg eller utført noe som kjennes
diskriminerende. Diskriminering synliggjøres i intervjumaterialet som
relasjonelle praksiser som er vevd inn i antakelser, forventninger og
fortolkninger som gjør dette til en mer kompleks utfordring å oppdage (og
også å bekjempe), enn det kan virke som når man i et spørreskjema definerer
diskriminering og ber folk ta stilling til om dette er praksiser som eksisterer
på deres arbeidsplass.

7.3

Trakassering, seksuell trakassering og sårbarhet

I spørreundersøkelsen stilles det også spørsmål om hvorvidt respondentene
har blitt utsatt for trakassering eller mobbing i sitt nåværende arbeidsforhold.
Det forklares i spørreskjema hvordan trakassering og mobbing defineres med
referanse til likestillings- og diskrimineringsloven. Dette gjøres slik: «Med
trakassering menes, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven,
handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å
være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.
Dette kan skje verbalt, fysisk, digitalt eller sosialt. Trakassering kan være
enkeltstående hendelser. En mye brukt definisjon er at trakassering som skjer
gjentatte ganger over tid er mobbing.»
16 prosent (267/1646) av de som responderte på spørreundersøkelsen svarer
at de har blitt utsatt for trakassering eller mobbing i sitt nåværende
arbeidsforhold. Her er kjønnsforskjellen svært liten. Det er heller ingen særlig
forskjell på norskfødte og utenlandsfødte. Åtte av ti svarer at denne
trakasseringen/mobbingen foregår i verbal form.
De som svarte at de er blitt utsatt for trakassering eller mobbing, ble også bedt
om å oppgi hva de tror var/er grunnlaget for dette. Her ble
diskrimineringsgrunnlagene listet opp som alternativer det kunne krysses av
for, og respondentene kunne krysse av for mer enn ett. Det er, selv om dette
er usikre tall, en tydelig tendens i disse svarene. Over halvparten krysser av
for «annet» som grunnlag for trakasseringen og/eller mobbingen. Dette gjør
«annet» til det suverent mest utbredte grunnlaget hos de som svarer på dette.
Hvordan skal vi tolke dette? Basert på det kvalitative intervjumaterialet er det
to mulige fortolkninger som peker seg ut.
Den første fortolkningen er at det rett og slett er «andre grunner» til
trakassering og mobbing enn de som finnes blant diskrimineringsgrunnlagene
vi listet opp, og som er nær knyttet til den enkeltes bakgrunnskarakteristikk –
som kjønn og etnisitet. Det kan være forhold knyttet til en person eller
situasjon som skaper vanskeligheter på arbeidsplassen, og som rammer
enkelte som erfarer dette som former for trakassering. Uten at det behøver å
være knyttet til hvem de er, det kan ha mer å gjøre med situasjoner, relasjoner
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og måten de framtrer på. Dette er noe enkelte reflekterer over i intervjuene,
slik denne vitenskapelig ansatte gjør:
«Trakassering, det kan ha to former, tenker jeg. En
kollega … jeg har ikke opplevd dette … men jeg kan tenke
meg at det finnes kollegaer som opplever at de egentlig ikke
er velkomne, at kollegaene helst skulle sett at de forsvant i
morgen. Ikke sant … og så opplever de det som skjer i
hverdagen som bevis for dette. Så kan det være sånn at det
ikke er en realitet at folk er ute etter dem, den situasjonen
kan være der, det er mulig. Men så kan det også være helt
reelt, at noen, noen med makt har kommet fram til at det
var en feil ansettelse.» (førsteamanuensis, mann, I8)
Det som beskrives her, er en situasjon hvor en ansatt kjenner på dårlig
behandling på jobb, i en slik grad at vedkommende tenker på det som
trakassering eller mobbing. Dette kan, slik denne ansatte reflekterer over det,
være helt reelt, men det kan også være at ting feiltolkes. Uansett, dårlig
behandling kan ha grunnlag i helt andre ting enn kollegaens bakgrunn, det
kan for eksempel – som i denne tenkte beretningen – skyldes at noen «med
makt» mener at dette var en feilansettelse. Og at dette (feil)håndteres ved å
behandle den det gjelder dårlig. Et slikt eksempel vil kvalifisere for
grunnlaget «annet».
Den andre fortolkningen som peker seg ut, er at det for den som utsettes for
trakassering, mobbing eller diskriminering, ikke alltid er enkelt å vite hva
dette skyldes. Om det har sammenheng med bakgrunn, og i så fall – på
hvilken måte. Det er flere av intervjupersonene som forteller om egenopplevd
diskriminering eller trakassering som reflekterer rundt dette, slik en
kvinnelig, internasjonalt rekruttert stipendiat gjør når hun sier: «Jeg har noen
ganger spurt meg selv om slike ting ville skje hvis jeg var norsk, eller mann
eller hvis jeg var professor». Når hun kjenner seg urettmessig behandlet, er
det, forteller hun, både krevende å vite om dette er urettmessig, og i alle fall
hva det kommer av. Skyldes det at hun er kvinne, at hun er utenlandsk, at hun
har en juniorposisjon, eller skyldes det bare at hun er den hun er eller hele
situasjonen? Det er ikke lett å si for den det gjelder. Da kan det å krysse av
for «annet» være nærliggende i møte med spørsmål i en elektronisk
spørreundersøkelse der du blir bedt om å angi hva du tror at trakasseringen
skyldes.
Inngangen til trakassering gjennom spørsmålet om hva de utsatte tror dette
skyldes, gir tilgang til refleksjoner rundt hva trakassering kan være i en
akademisk institusjon. Det er en tendens, slik vi også så det når diskriminering
var tema, til at dette ikke er noe som er enkelt å observere i en organisasjon
som flere beskriver med uttrykk som «sivilisert», «vennlig» og «snill».
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Samtidig er det i intervjuene en tydelig tendens til å anta at det likevel finnes
eksempler på trakassering som ikke er umiddelbart åpenbare, heller ikke for
de som erfarer slike hendelser og/eller praksiser.
Det er lett å tenke at seksuell trakassering er en type trakassering som er lett
å gjenkjenne og rapportere. Kanskje særlig etter fornyet oppmerksomhet som
en følge av #metoo. Dette kan også ha ført til større oppmerksomhet om hva
seksuell trakassering er og hvordan det skal håndteres i UiOs handlingsplaner
for likestilling, slik det ble synliggjort og diskutert i kapittel 5.9. I
spørreundersøkelsen var spørsmålet om opplevd seksuell trakassering
ledsaget av en definisjon: «Med seksuell trakassering menes, ifølge
likestillings- og diskrimineringsloven, enhver form for uønsket seksuell
oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende,
skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Dette kan
skje verbalt, fysisk, digitalt eller sosialt.»
Tre prosent (53/1646) av de som responderte på spørreundersøkelsen svarer
at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold.
Blant disse er det flest kvinner: 42 av de som svarer at de har opplevd seksuell
trakassering er kvinner. Halvparten (27/53) av de som har opplevd seksuell
trakassering opplyser at dette har vært verbalt, mens 45 prosent (24/53)
opplyser at det var i form av fysisk berøring. Det var mulig å velge flere svar
samtidig, men det er en svært liten andel som velger de øvrige alternativene.
Omfanget av seksuell trakassering, slik dette kommer til uttrykk blant
respondentene i spørreundersøkelsen, er ikke stort. Samtidig er seksuell
trakassering alvorlig, og at mer enn 50 av de som svarte på undersøkelsen har
opplevd dette i sitt nåværende arbeidsforhold, er en tydelig indikasjon på at
dette er et faktisk problem på UiO.
I de kvalitative intervjuene var det ingen som fortalte at de hadde slike
erfaringer fra sitt nåværende arbeidsforhold på UiO. Men blant kvinnene var
det en tendens til at de selv hadde opplevd dette i tidligere arbeidsforhold,
eller at de hadde kvinnelige kollegaer som hadde opplevd dette – også på
UiO. Disse erfaringene gjorde at flere fortalte om forholdsregler de tok
personlig. Både erfaringer og forholdsregler var dessuten noe flere delte og
diskuterte med kvinnelige kollegaer. Eksempler var erfaringer de hadde gjort
på internasjonale konferanser og besøk til land de tolket som «problematiske»
hva menn med det en kalte «predatory behavior» angår. Men det var
forholdsregler som ble tatt i forbindelse med julebord og andre festlige
anledninger også i UiO-sammenheng; å sørge for å drikke lite og gå hjem
tidlig. Forholdsregler lik dem denne kvinnelige stipendiaten tar, som en gang
(på en annen arbeidsplass) hadde opplevd å bli seksuelt trakassert, en erfaring
som preger valg og tilpasninger hun gjør i dag:
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«Etter at det hendte, er jeg nok mindre åpen på jobb. Jeg
snakker ikke så mye om privatlivet mitt, jeg lar ikke folk
komme for nær innpå meg i en mer privat setting. Jeg
drikker ikke alkohol på jobb, når det er fest. Alt dette
kommer av at jeg ikke vil havne i dårlige situasjoner. Men
ærlig talt, den eneste måten jeg kan tenke at dette vil endre
seg, er at jeg slutter å være kvinne.» (stipendiat, kvinne, I1)
I tilpasninger som disse, som denne unge kvinnen ikke er alene om,
synliggjøres en individualisering av et strukturelt problem. Kvinnene, for det
er kun kvinner i vårt intervjumateriale som tematiserer dette, tar
forholdsregler fordi det er på den måten de erfarer at de kan forebygge og
unngå vanskeligheter. De kan rapportere om forhold. Flere nevner at de er
kjent med hvordan situasjoner med diskriminering og trakassering skal
håndteres på UiO (skjønt dette gjelder ikke alle). Men rapportering skjer i
etterkant av at noe har skjedd, og da er det, sett fra den enkelte kvinnes ståsted,
for seint. Altså driver de individuell og gruppebasert forebygging i forkant.
Det synliggjør handlekraft, men også sårbarhet. Enkelte er mer utsatt for
urettmessig behandling enn andre, og dette er nesten alle vi intervjuet innom.
Kvinner er mer utsatt for seksuell trakassering og diskriminering enn menn,
mens folk med en annen hudfarge enn hvit, med ikke-vestlig kultur og annet
språk anses å være mer utsatt for diskriminering. I dette ligger en åpenbar
opplevd urettferdighet, men også et fravær av like muligheter i akademia.
Forholdsregler som å ikke drikke alkohol og gå hjem tidlig fra festlige lag kan
for eksempel begrense både nettverksarbeid og det å bli inkludert kollegialt
på arbeidsplassen.
En av de intervjuede forteller om seksuell trakassering som en kollega ved
UiO var utsatt for. Hun forteller at hun tenker internasjonalt rekrutterte er i en
ekstra sårbar posisjon for å kunne bli utsatt for dette, og begrunner det slik:
«[…] Nordmenn er vant til work-life-balance, noe som er
veldig sunt. Det er bra. De drar fra arbeid ikke senere enn i
17-tida, og de har trening, de løper eller de går på ski. Men
folk fra utlandet, de må lære det, og det tar tid. Så jeg tenker
at det gjør deg veldig utsatt for vanskelige sitasjoner. For
kanskje er du den eneste på kontoret mellom klokka 17 og
19 om kvelden, og det kan være skummelt noen ganger.
Hvis du har kollegaer som ikke oppfører seg ordentlig
[…]» (førsteamanuensis, kvinne, I52)
Igjen er det sammenfallet av hvem man er og organisatoriske betingelser
(alene på jobb etter klokken 17) som gjør enkelte sårbare. Det var en tendens,
både blant intervjuede kvinner og menn, til å anta at seksuell trakassering
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finnes på UiO, men samtidig noe de ikke forventer å observere. Slik denne
intervjupersonen reflekterer:
«Vel, jeg tror helt klart at det er nulltoleranse for det, ikke
nødvendigvis på grunn av nulltoleransepolitikken [på
UiO], mer at folk ganske enkelt ikke vil gjøre det. Men det
er alltid et spørsmål hva som skjer bak lukkede dører …
som jeg sa, jeg forstår at jeg er i en heldig posisjon som hvit
mann […]» (postdoktor, mann, I38)
Seksuell trakassering snakkes om som noe som typisk skjer i det skjulte, fordi
«alle» vet at det er feil og fordi det, slik dette gjennomgående forstås i
intervjumaterialet, ikke er en kultur for det på UiO eller innenfor norsk
akademia generelt. Dette synliggjøres også i sitatet med postdoktoren
ovenfor: det er ikke legitimt å drive seksuell trakassering. Flere som har vært
ansatt ved UiO en stund, snakker også om at det har skjedd endringer gjennom
de siste årene. Dette er endringer de knytter til #metoo. Toleransegrensen
oppleves som høyere, men det har også skjedd praktiske endringer, nevnt i
intervjuene, som at det ikke serveres like mye alkohol i festlige
sammenhenger og at mannlige «seniorer» «passer på» å ha døra til kontoret
åpen når de veileder kvinnelige studenter. Disse eksemplene på endringer,
nevnt av noen i intervjuene, har de ikke mottatt i form av nye retningslinjer
fra UiO. Det er snarere praktiske justeringer noen av de intervjuede hevder å
ha observert ved universitetet. Organisatoriske praksiser som mindre alkohol
på julebord, noe enkelte mener det er blitt, er samtidig justeringer som kan
virke forebyggende mot seksuell trakassering. Slike endringer kan i beste fall
bidra til at det blir mindre nødvendig å ta individuelle forholdsregler, slik flere
kvinner oppgir at de gjør.

7.4

Praktikaliteter som ny i Norge

Internasjonalt rekrutterte som planlegger å arbeide for, eller har flyttet til
Norge for å arbeide ved UiO, kan av ulike grunner ha behov for tilrettelegging
og råd. International Staff Mobility Office (ISMO) ved UiO er en
spesialistenhet for forskermobilitet. Enheten gir råd, veileder og tilrettelegger
for internasjonale ansatte og gjesteforskere i forbindelse med opphold ved
UiO,115 og gir støtte til UiOs enheter. Enheten kan kontaktes av
enkeltpersoner som trenger bistand. Enheten driver også HR-tiltak, som å
arrangere velkomstfrokoster flere ganger i løpet av et semester, og et «How
to understand the Norwegian working culture?»-kurs (Universitetet i Oslo,
2021a). På ISMOs nettsider er det informasjon på engelsk om diverse
temaer,116 om spørsmål som er aktuelle før man ankommer, ved ankomst,
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International Staff Mobility Office (ISMO) - Universitetet i Oslo (uio.no) (lesedato
05.05.2022).
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Home - University of Oslo (uio.no) (lesedato 05.05.2022).
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mens man er i Oslo og ved slutten av oppholdet. En alfabetisk oversikt over
ulike relevante temaer for internasjonale ansatte er også å finne på nettsidene.
Til tross for at ISMO er en enhet som skal bistå internasjonale ansatte, viser
vårt datamateriale at flere av dem vi har intervjuet som er rekrutterte fra
utlandet, har til dels store praktiske problemer som de strever med å finne ut
av. ISMO spiller ikke en framtredende rolle i disse beretningene.
Problemer med praktiske spørsmål tas særlig opp av intervjuede som har vært
ved UiO og i Norge i relativt kort tid – det vil si fra ett til to år, antakelig fordi
disse erfaringene er ferske for dem. Det handler altså om praktiske spørsmål,
om praktikaliteter – oppsummert slik av en stipendiat, med en latter: «Når det
gjelder praktikaliteter, er det vanskelig her. […] Det gjør livet vårt nokså
krevende».
Mer konkret omfatter slike praktikaliteter språk og språkproblemer, noe vi
kommer tilbake til. I tillegg er det utfordringer med bolig, bank, bankkort,
skatt og opphold for partner. De siste årene har også vært preget av en hel
mengde trøbbel i forbindelse med pandemirestriksjoner. De er opplevd som
særlig krevende for den som er rekruttert fra utlandet – som i lange perioder
ikke har kunnet reise tilbake til slekt og venner i hjemlandet. Barnehage og
skole til medfølgende barn skaper færre problemer.
Forholdene som er listet opp over er – stort sett – ikke UiO sitt ansvar.
Utfordringene går mer på forholdet mellom den som kommer og ulike deler
av den norske staten. Samtidig er dette forhold som er helt essensielle for at
den enkelte skal kunne fungere som ansatt på UiO. Uten bankkonto blir det
fort trøbbel med lønn og refusjon av utgifter – for å nevne noe. Poenget er
heller ikke selve problemene i seg selv, men opplevelsen av å bli etterlatt
nokså alene med dem. De intervjuede opplever at det mangler et
«mottakssystem» for nyansatte som kommer til UiO fra utlandet. Selv kjenner
de ikke systemene. De behøver noen til å guide seg i det. De blir – på sine
enheter – oppfordret til å søke på nettet, til å slå opp på UiOs sider eller de får
informasjon som er ufullstendig, som gir grunnlag for misforståelser eller
som rett og slett ikke viser seg å være riktig. Ett eksempel er en stipendiat
som kom med medbrakt barn og behøver bolig. Hun henvender seg til
instituttet sitt med spørsmål om hjelp til bolig og får beskjed om at det må
hun finne ut av selv. Det resulterer i følgende prosess:
«[…] vi hadde Airbnb i to uker, og så flyttet vi til en
leilighet vi kunne ha i en måned. Da kom jeg i snakk med
en kollega, som også er internasjonal. Hun sa at jeg skulle
spørre på instituttet. Jeg sa at det hadde jeg gjort, men at de
avviste meg. Da sa hun at jeg måtte spørre på en bedre måte
(ler).» (stipendiat, kvinne, I26).
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Når hun spør igjen, får hun beskjed om at hun kan leie leilighet i ett år
gjennom UiO. Noe hun så har gjort. Men hun er stipendiat i fire år, så nå er
hun på flyttefot igjen. Denne avgrensningen på ett år tas opp av flere som har
måttet ut på det private markedet da de jo skal være i Oslo lenger enn dette
ene året. Det er dyrt og det er komplisert for en som ikke vet hvordan det
fungerer, og som en postdoktor sier: «Vi visste jo ikke om finn.no».
Det tyngste problemet med disse praktiske utfordringene er likevel
opplevelsen av å bli overlatt til seg selv, uten noe system for guide og hjelp.
I praksis løser internasjonalt rekrutterte problemene ved at de spør kollegaer,
og da særlig kollegaer som selv er «internasjonale» og som har møtt noen av
de samme problemene og klart å finne ut av dem. Men det kan også være
norskansatte på samme stillingsnivå, eller en vennlig professor. Slik en
stipendiat forklarer det.
«[…] De norske ph.d.-ene har vært veldig hjelpsomme. De
gjør på en måte den jobben universitetet skulle gjort. De gir
deg all informasjon. De oversetter ting for deg, de forklarer
hvordan ting fungerer […]» (stipendiat, kvinne, I35)
De gjør den jobben som universitetet skulle gjort, sier denne ph.d.-studenten.
Når opplevelsen er at universitetet ikke gjør det, tolkes det av enkelte som et
tegn på manglende imøtekommenhet. Så kan det innvendes at UiO, i kraft av
ISMO, har et «system». Flere nevner også at de har vært i kontakt med ISMO.
De aller fleste forholder seg imidlertid primært til enheten hvor de er blitt
ansatt, og med utgangspunkt i dette er opplevelsen at det ikke er en type
mottakssystem som på en sømløs måte guider dem gjennom praktiske
spørsmål som må løses før ankomst, ved ankomst og den første tiden i Norge.
En betydelig praktikalitet er språk. Det er den største, og den tematiseres ikke
kun i intervjuene med utenlandsrekrutterte, men også med norskrekrutterte.

7.5

Språkpolitikk og språkkrav

En økende andel ansatte ved UiO som er internasjonalt rekruttert aktualiserer
språkpolitiske spørsmål og språkpraksiser i organisasjonen. Språk og
språkopplæring var derfor viktig i spørreundersøkelsen og i de kvalitative
intervjuene – særlig intervjuene med internasjonalt rekrutterte.
Vi finner et opplevd misforhold mellom UiOs mål om språk og
språkopplæring, og faktiske praksiser slik de erfares av ansatte.
UiOs språkpolitiske retningslinjer og språkkrav som stilles til ansatte ved UiO
er resultat av en kombinasjon av lover, retningslinjer, utredninger og
dokumenter: Universitets- og høyskoleloven (2005, § 1-7), Kunnskapsdepartementets årlige tildelingsbrev til UiO, Universitets- og høgskolerådets
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«språkpolitiske plattform», innstillingen fra Utvalget for språkpolitikk ved
UiO (2006), så vel som mållovens bestemmelser117 (Universitetet i Oslo,
2019).
Universitetets ledelse oppnevnte høsten 2005 Utvalget for språkpolitikk ved
UiO. Mandatet var å «fremme forslag om prinsipper og retningslinjer for
språkbruk» ved UiO (Utvalget for språkpolitikk ved UiO, 2006, s. 3).
Utvalget gjennomførte intervjuer med et stort utvalg ansatte ved UiO, fra
ledergrupper til førstelinjemedarbeidere, samt med ledelsen i Norsk språkråd
og i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. En spørreundersøkelse
ble også sendt til alle vitenskapelig ansatte og til et representativt utvalg av
studenter. Dette dannet grunnlaget for en innstilling utvalget presenterte våren
2006. Innstillingen la til grunn at norsk burde være hovedspråket ved UiO,
samtidig som tiltak burde utvikles for å sikre parallellspråkbruk (norskengelsk). Flere år senere, i september 2010, godkjente daværende rektor Ole
Petter Ottersen språkpolitiske retningslinjer for UiO (Universitetet i Oslo,
2019). I UiOs språkpolitiske retningslinjer slås det fast at institusjonen skal
fremme parallellspråklighet, og det heter at norsk ivaretas som hovedspråk,
samtidig som det tilrettelegges for språklig mangfold, der engelsk er det
primære fremmedspråket (Universitetet i Oslo, 2019). På UiOs nettsider for
språkpolitiske retningslinjer henvises det også til Språkrådet (2018) sin
Veiviser for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren118, så vel som til
mållovens bestemmelser119 (Universitetet i Oslo, 2019). De språkpolitiske
retningslinjene for UiO som ble godkjent i september 2010, gjelder fremdeles
i 2022. I det følgende gjennomgår vi relevante lover, retningslinjer,
utredninger og dokumenter som til sammen har hatt og har innvirkning på de
språkpolitiske retningslinjene ved UiO.
I Universitets- og høyskoleloven (2005, § 1-7) slås det fast at: «Universiteter
og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk
fagspråk». Regjeringen oppnevnte i 2018 Universitets- og høyskoleutvalget,
som fikk mandat til å gjennomgå regelverket for universiteter og høgskoler.
Utvalgets innstilling kom i NOU-en, Ny lov om universitetet og høyskoler
(NOU 2020: 3). Her foreslo utvalget blant annet at den daværende ordningen,
med egen lovbestemmelse om ansvar for utvikling og vedlikehold av norsk
fagspråk, skulle videreføres. Altså en vurdering om at «kravet om at høyere
utdanningsinstitusjoner skal ha et særskilt og lovhjemlet ansvar for norsk som

117

Nynorsk ved UiO - For ansatte - Universitetet i Oslo.
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/malbruk/ (lesedato 12.04.2022).
118
Et dokument som består av ti punkter som inkluderer konkrete råd om hvordan UHinstitusjoner kan balansere mellom engelsk og norsk språk, for å sikre god kvalitet i
undervisning, forskning, formidling og administrative tjenester og råd om tiltak som
universiteter og høgskoler kan iverksette for å ivareta norsk fagspråk (Språkrådet, 2018).
119
Nynorsk ved UiO - For ansatte - Universitetet i Oslo.
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/malbruk/ (lesedato 12.04.2022).
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fagspråk, bør videreføres» (NOU 2020: 3, s. 125). I NOU-en sto det tydelig
at gjeldende rett blant annet innbar: at individuelt tilpassede språkstrategier
er noe universiteter og høgskoler skal utarbeide, termer på bokmål og nynorsk
skal utvikles, formidling skal drives på norsk, men ansvaret for å utvikle og
vedlikeholde norsk fagspråk skal ikke hindre institusjonene i å både benytte
og utvikle fremmedspråklig kompetanse, som eksempelvis engelsk (NOU
2020: 3, s. 123). Utvalgets innstilling ble fulgt. Og i det årlige tildelingsbrevet
for 2022 til UiO fra Kunnskaps-departementet (som vi redegjør nærmere for
lenger ned i dette kapitlet), refereres det til at Universitets- og høyskoleloven
(2005, § 1-7) slår fast at «Universiteter og høyskoler har ansvar for
vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk». I tillegg nevnes det at
institusjonene er pålagt å ha egne språkstrategier, og at disse skal være tydelig
forankret i overordnende strategier (Kunnskapsdepartementet, 2021, s. 4).
Språkpolitiske retningslinjer ved UiO må ses i lys av den «språkpolitiske
plattformen» til Universitets- og høgskolerådet (2018c). NOU-en Ny lov om
universitetet og høyskoler (NOU 2020: 3, s. 123) viser i kapitlet om
«Gjeldende rett» til Universitets- og høgskolerådet120 (UHR) og dets
«språkpolitiske plattform». Den språkpolitiske plattformen baserer seg på en
rapport121 som ble levert sommeren 2006 fra et utvalg som ble nedsatt av
UHR (Universitets- og høgskolerådet, 2018b). Styret i UHR vedtok den
språk-politiske plattformen i 2007. I denne språkpolitiske plattformen122
anbefaler UHR den enkelte institusjonen å utarbeide en språkstrategi.
Strategien må være utarbeidet slik at den «ivaretar og fremmer bruk av norsk
språk, likevel slik at engelsk eller annet internasjonalt språk kan brukes der
det er hensiktsmessig» (Universitets- og høgskolerådet, 2018c, s. 1). I tillegg
bør språkstrategier sikre parallellspråklighet, altså norsk som nasjonalt
fagspråk og engelsk som internasjonalt fagspråk.
Årlig mottar UiO et tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet, her fastsettes
overordnede prioriteringer, mål og føringer, noe som har betydning for de
språkpolitiske retningslinjene ved UiO. Tildelingsbrevet fra departementet
for 2020 slår fast at: «Universitetene og høyskolene har et lovpålagt ansvar
for norsk som fagspråk, og institusjonene skal ha egne språkstrategier».
(Kunnskapsdepartementet,
2019,
s.
14).
Det
framheves
at
internasjonaliseringen av forskningen og økt bruk av engelsk innvirker på
institusjonene og gjør det nødvendig med en strategisk tilnærming til
120

Universitets- og høgskolerådet (2018a) er «en medlems- og interesseorganisasjon for
akkrediterte institusjoner under lov om universiteter og høyskoler 1. april 2005». Målet er å
fremme interessene til universitetet og høyskoler, bidra til å samordning og arbeidsdeling i
sektoren og danne gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter
og andre aktører (Universitets- og høgskolerådet, 2018a).
121
Microsoft Word - Framlegg til ein språkpolitikk for UHsektoren.doc (uhr.no) (lesedato
12.04.2022).
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Universitetsog
høgskolerådet
(UHR)
sin
språkpolitiske
plattform.
https://www.uhr.no/ressurser/sprakpolitisk-plattform/ (lesedato 12.04.2022).
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problemstillingen (Kunnskapsdepartementet, 2019). Målloven123 gis også
oppmerksomhet i dette tildelingsbrevet. Det opplyses om at institusjonene og
virksomhetene har et lovpålagt ansvar for å følge målloven, samt at
Språkrådet påpekte i 2019 at flertallet av universitets- og
høgskoleinstitusjonene (UH-institusjonene) ikke innfrir kravene om at begge
målformene skal være representert med minst 25 prosent
(Kunnskapsdepartementet, 2019, s. 14). Departementet ber, i tildelingsbrevet
for 2020, UH-institusjonene om å følge opp og sette inn nødvendige tiltak for
å innfri kravene.
I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2021 er det fokusert kun
på målloven. Kunnskapsdepartementet (2020, s. 14) framhever at
universiteter og høgskoler er pålagt å følge kravene om at begge målformene
skal være representert med minst 25 prosent, og de ber institusjonene følge
opp dette og sette inn nødvendige tiltak.
I tildelingsbrevet for 2022 for UiO skriver Kunnskapsdepartementet (2021, s.
4) om regjeringens prioriteringer og forventninger knyttet til internasjonal
rekruttering til norsk forskning og høyere utdanning: «Når institusjonene
ansetter utenlandske forskere og undervisere, skal det stilles krav til
opplæring i norsk språk. […] Det bør som en hovedregel stilles krav om at
ansatte behersker norsk språk innen to år. For stillinger hvor kompetanse i
norsk er viktig bør det i større grad stilles krav om norskkompetanse ved
utlysning» (Kunnskapsdepartementet, 2021, s. 4). I tillegg viser tildelingsbrevet til universitets- og høyskoleloven §1-7 og det ansvaret institusjonene
har for å vedlikeholde og videreutvikle norsk som fagspråk. I forlengelsen av
dette er institusjonene, ifølge Kunnskapsdepartementet (2021, s. 4), pålagt å
«ha egne språkstrategier som skal være tydelig forankret i overordnende
strategier».
I arbeidet med denne forskningsrapporten har Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning hatt e-postkommunikasjon124 med ISMO125 og «The
International Summer School» (ISS) ved UiO for å få oppklart eventuelle
spørsmål og uklarheter i forbindelse med språkpraksiser, språkkrav og
språkkurs ved UiO.
Ved UiO inneholder standardtekst for arbeidsavtaler for vitenskapelig ansatte
på engelsk en tilleggsbestemmelse – språkklausul. I denne klausulen heter det
at ansatte må lære seg norsk innen to år fra tiltredelsestidspunktet, og at det
må være et kompetansenivå som gjør at den ansatte evner å utføre alle
oppgavene som ligger til stillingen på norsk. Denne klausulen er imidlertid
ikke obligatorisk, men benyttes, ifølge ISMO, for ansettelsene hvor dette er
123

Lov om målbruk i offentleg teneste [mållova] - Lovdata (lesedato 12.04.2022).
Datert til 9. mai 2022.
125
International Staff Mobility Office ved UiO.
124
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aktuelt. En slik språkklausul er ikke inntatt i standardavtale for
postdoktorstilling på engelsk. Og utover denne klausulen foreligger det ikke
tydeligere krav om hva som menes med «kompetansenivå som gjør at den
ansatte kan utføre alle oppgavene som ligger til stillingen på norsk».
UiO har, på et overordnet nivå, ingen førende policy for hvordan
språkopplæringen av ansatte som er internasjonalt rekruttert skal
gjennomføres, følges opp og eventuelt kontrolleres. I hovedsak er mottak av
ansatte organisert på institutt- og senternivå, hvor medarbeideren ansettes.
UiO sentralt har imidlertid utformet en rutine126 for mottak av nyansatte på
norsk og engelsk. Onboardingsperioden strekker seg over den ansattes første
år. I tråd med denne utformede rutinen vises det, i tilfeller hvor man ansetter
fra utlandet, til ISMO, som kan tilby råd, veiledning og tilrettelegging knyttet
til opphold ved UiO.
Enkelte fakultet har presisert hva slags språkkrav som gjelder hos dem. Særlig
Det humanistiske fakultet har arbeidet med dette, de siste årene. Fakultetet
har kartlagt hvordan språkkravene praktiseres hos dem (se kapittel 4.7). I
forlengelsen av kartleggingen utarbeidet en arbeidsgruppe, ledet av prodekan
Mathilde Skoie, forslag til retningslinjer for praktisering av språkkravet for
internasjonale ansatte og en rekke tiltak (Det humanistiske fakultet ved
Universitetet i Oslo, 2020). Her poengteres det at dersom ansatte i faste
stillinger ikke er flytende i et skandinavisk språk, er det forventet at
vedkommende lærer seg norsk tilsvarende «B2 (Common European
Framework of References for Languages (CEFR) innen to år» (Universitetet
i Oslo, 2021b). Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet la innstillingen
til grunn da de våren 2020 vedtok forslag til nye retningslinjer for praktisering
av språkkravet for internasjonale ansatte127: Språkkrav for faste vitenskapelig
ansatte innebærer å ha tatt Bergenstesten med resultat bestått etter to års
ansettelse, og å gjennomføre undervisning på norsk etter tre års ansettelse
(Universitetet i Oslo, 2021b).
Hovedspråket ved UiO er altså norsk, og universitetet tilbyr ulike typer og
nivåer av norskkurs for de som ikke behersker norsk.128 Disse kursene er
hovedsakelig tiltenkt internasjonale forskere ved UiO og internasjonale
forskere ved andre institusjoner. Språkkursene informeres om, på engelsk, på
UiOs nettsider. Hva tilbys? Et åtteukers språkkurs kalt «Short Norwegian
courses (NORIR)».129 Dette kurset er for internasjonale forskere og
medfølgende partnere/ektefeller som ønsker å bruke norsk i hverdagen og
126

Introduksjon av nyansatte (onboarding) - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no)
(lesedato 09.10.2022).
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V-sak 2, 12.06.2020. Innkalling til møte 2/2020 i Fakultetsstyret - Det humanistiske
fakultet (uio.no) (lesedato 04.05.2022).
128
Alle kursene tilbys mot betaling.
129
Ingen studiepoeng [course credits] kan opptjenes på dette kurset.
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vanlige arbeidssituasjoner. Åtteukers norskkurs gir ingen studiepoeng, og
inkluderer heller ingen eksamen, men formålet med kurset er å gi en
introduksjon i det norske språket og samfunnet (Universitetet i Oslo, 2022b).
UiO tilbyr også et mer avansert norskkurs, kalt «Norwegian for Academics
(NORA)».130 Dette er et semesterlangt norskkurs for internasjonale forskere
som ønsker omfattende norskkunnskaper og å kunne jobbe innenfor sitt
fagfelt på norsk (Universitetet i Oslo, 2017). Kurset består av fire ulike nivåer
– nivå I til og med nivå IV, hvor det stilles ulike obligatoriske
forkunnskaper131 for å delta på hvert nivå. Språkkursene tilbys både vår- og
høstsemester, og undervises både på dag- og kveldstid (Universitetet i Oslo,
2022a). I tillegg tilbyr UiO intensivkurs i norsk, kalt132 «Intensive Norwegian
summer courses (ISS)»133 og/eller «Intensive Norwegian courses in the
summer». Dette er et seksukers, intensivt språkkurs om sommeren, og tilbys
internasjonale forskere som ønsker å tilegne seg omfattende norskkunnskaper
på kort tid (Universitetet i Oslo, 2017). På UiOs nettsider står det også
informasjon om og forslag til selvstudiumsvarianter, dersom man har et
stramt budsjett eller kun ønsker selvstudium i norsk. I tillegg opplyser ISMO,
via e-postkommunikasjon, at de i samarbeid med ISS 134 ved UiO har startet
arbeidet med å undersøke mulighetene for et språkkurs uten studiepoeng.
Organiseringen av kurset legger her opp til at ansatte skal klare å nå B2-nivå
innen to år. Arbeidet med å undersøke mulighetene for et nytt språkkurs
omhandler, ifølge ISMO, «et forsøk på å kunne løse noen av utfordringene
internasjonalt ansatte opplever i forbindelse med språkkursene som UiO
allerede tilbyr i dag».
Norskkurs for ansatte tilbys på ulike nivåer ved UiO, men et formelt tilbud
om språkkurs i engelsk for ansatte ved UiO eksisterer ikke. På UiOs nettsider
henvises det til OsloMet sine engelskkurs135 for vitenskapelig ansatte (og
studenter). Både ISMO og ISS bekrefter, via mailutveksling, at de ikke tilbyr
slike språkkurs i engelsk for ansatte. Ifølge UiOs nettsider ble det derimot i
2015 arrangert både to engelskkurs for stipendiater og et engelskkurs for
administrativt ansatte ved UiO i form av ulike todagers samlinger
[workshops] (Universitetet i Oslo, 2022c). Ved hvert av de tre kursene var det
totalt 15 plasser tilgjengelig via digital påmelding. Arrangøren for samlingene
130

Ved dette språkkurset kan studiepoeng opptjenes for å oppfylle kravene dersom man søker
om permanent oppholdstillatelse.
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For obligatoriske forkunnskaper for hvert enkelt nivå, se UiOs nettsider: Norwegian for
Academics (NORA) - University of Oslo (uio.no) (lesedato 05.05.2022).
132
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lenker for oversikt: Norwegian language courses - University of Oslo (uio.no) og Intensive
Norwegian courses in the summer - University of Oslo (uio.no) (lesedato 05.05.2022).
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om permanent oppholdstillatelse.
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The International Summer School.
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Courses and workshops - OsloMet (lesedato 05.05.2022).
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var Avdeling for personalstøtte136 ved UiO, og deltakelse på kursene var
gratis. Dette ble tilsynelatende kun gjennomført i 2015.
I lys av det som foreligger av informasjon om UiOs språkpolitiske
retningslinjer, språkkrav som stilles til ansatte og tilbud om språkkurs til
ansatte ved UiO, presenterer vi i det følgende de viktigste tendensene fra
datamaterialet. Herunder funn fra spørreundersøkelsen og fra de kvalitative
intervjuene – særlig intervjuene med internasjonalt rekrutterte.
De kvalitative intervjuene viser at det er en felles oppfatning blant de ansatte
om at det stilles språkkrav og -forventninger til de som rekrutteres
internasjonalt – men da til faste vitenskapelig ansatte, ikke midlertidige. Flere
har blitt presentert for forventningen og/eller kravet om at ansatte i faste
stillinger som ikke behersker et skandinavisk språk fra før, skal lære seg norsk
i løpet av to–tre år. Faste vitenskapelig ansatte (professor og
førsteamanuensis) som har vært med i rekrutteringskomiteer, understreker
også at dette står nedfelt i utlysningstekster og arbeidsavtaler. Samtidig
gjenspeiles det at ulike enheter ved UiO har litt ulike praksiser.
I den elektroniske spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å ta stilling
til følgende utsagn: «I de fleste vitenskapelige stillinger ved UiO kreves det
at du behersker muntlig og noen ganger skriftlig norsk eller et annet
skandinavisk språk, alternativt at dette må læres i løpet av få år. Hva synes du
om slike språkkrav ved internasjonale ansettelser?»
Tendensen i svarene er tydelig. Et stort flertall er enig i at språkkrav ved
internasjonale ansettelser er rimelig: 72 prosent (1187/1646) av
respondentene valgte å krysse av for svaralternativet «et rimelig krav», mens
3 prosent (48/1646) svarer at dette er et «et urimelig krav». Samtidig svarer
19 prosent (305/1646) at det er «et unødvendig krav. Det er tilstrekkelig å
beherske engelsk». Det er også en tydelig tendens til at norskfødte og
utenlandsfødte svarer forskjellig: Blant norskfødte respondenter svarer 79
prosent (845/1075) at det er «et rimelig krav», sammenlignet med 59 prosent
(333/561) av utenlandsfødte. Blant norskfødte respondenter svarer 14 prosent
(148/1075) at det er et «et unødvendig krav. Det er tilstrekkelig å beherske
engelsk», mens 28 prosent (156/561) av utenlandsfødte svarer det samme.
Det er altså særlig de norskfødte som ser språkkrav i norsk/et skandinavisk
språk som rimelig. Mens det blant de utenlandsfødte er større tilbøyelighet til
å mene at det er tilstrekkelig å beherske engelsk.
I spørreundersøkelsen og i de kvalitative intervjuene med ansatte ved UiO
spurte vi også om bruk av engelsk som arbeidsspråk. I spørreundersøkelsen
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ba vi respondentene ta stilling til hvor god de vurderer seg selv til å være i
engelsk. hvor gode de vurderer at de er i engelsk.
Flertallet av respondentene anser sine engelske språkferdigheter som gode.
59 prosent (967/1646) svarer «svært god skriftlig og muntlig», mot 29 prosent
(478/1646) som svarer «god skriftlig og muntlig, men langt fra like god som
mitt førstespråk/morsmål». Under 10 prosent av respondentene svarer enten
at engelsk er deres «førstespråk/morsmål», eller velger et svaralternativ som
viser at de ikke behersker engelsk, alternativt ikke anser seg så gode i engelsk
(«gjør meg forstått, skriftlig og muntlig»).
Blant norskfødte respondenter svarer 56 prosent (599/1075) at de er «svært
god skriftlig og muntlig», mens 64 prosent (359/561) blant de utenlandsfødte
svarer dette. Blant norskfødte respondenter svarer 36 prosent (389/1075)
«god skriftlig og muntlig, men langt fra like god som mitt
førstespråk/morsmål», mens 16 prosent (88/561) blant utenlandsfødte
respondenter svarer det samme. Det er altså en viss tendens til at
utenlandsfødte vurderer seg som noe bedre i engelsk enn det norskfødte gjør.
Det er også tendenser til aldersforskjell: Andelen som vurderer sine engelske
språkferdigheter som veldig gode, synker med økende alder.

7.6

Norskopplæring og hva den bidrar til

Vi ba alle respondentene i spørreundersøkelsen om å oppi sitt
førstespråk/morsmål. Litt mindre enn en av tre (29 prosent)137 svarer at dette
er engelsk eller et annet språk som ikke er norsk, samisk, svensk eller dansk.
De som ikke har norsk, samisk, svensk eller dansk som førstespråk/morsmål,
ble så bedt om å oppgi hvorvidt de har hatt norskundervisning ved UiO.
Spørsmålet ble stilt på følgende måte «Har du hatt norskundervisning i
forbindelse med, eller etter at du ble ansatt ved UiO?» Resultatene viser at 62
prosent (290/471) av respondentene som har engelsk eller et «annet»
morsmål, svarer at de ikke har hatt norskundervisning i forbindelse med, eller
etter at de ble ansatt ved UiO. 38 prosent (181/471) svarer bekreftende på at
de har hatt norskundervisning i forbindelse med eller etter at de ble ansatt ved
UiO.
Vi har sett at det ved UiO foreligger formelle språkkrav for fast ansatte, men
ikke for midlertidig ansatte. Det er imidlertid, blant de som har svart på
spørreundersøkelsen, ikke stor forskjell mellom fast og midlertidig ansatte
når det gjelder mottatt norskundervisning. Blant fast ansatte138, uavhengig av
stillingskategorier, svarer over halvparten at de ikke har hatt
norskundervisning i forbindelse med, eller etter at de ble ansatt ved UiO. Det
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samme er tilfellet blant midlertidig ansatte.139 Dette er resultater som må
tolkes med forsiktighet, da det er en begrenset gruppe respondenter som her
har svart. Samtidig er dette uttrykk for en relativt tydelig tendens: Det er
mange fast ansatte med engelsk eller et «annet» morsmål enn
norsk/samisk/svensk/dansk, som ikke har hatt norskundervising.
UiO tilbyr ulike språkkurs til ansatte. Vi ba respondentene som svarte
bekreftende på at de har hatt norskundervisning om å oppgi hvilke kurs de har
fått. I kapittel 7.5 presenterte vi en oversikt over UiOs
norskundervisningstilbud, og det var disse språkkursene som utgjorde
svaralternativene. Det var mulig å velge flere svaralternativer og å fylle ut
med et eget svaralternativ, derfor summerer svarfordelingen seg til mer enn
100 prosent. Blant respondentene som har hatt norskundervising i forbindelse
med, eller etter at de ble ansatt ved UiO, har den største andelen tatt åtteukers
norskkurs (NORIR) eller 14-ukers norskkurs for akademikere (NORA).
Henholdsvis 41 prosent (74/181) og 39 prosent (70/181) oppgir at de har tatt
disse kursene. Noen få har tatt seksukers intensivt norskkurs (ISS) som gis i
løpet av sommeren. 23 prosent (42/181) svarer at de har tatt en
selvstudiumsvariant (nettkurs o.l.), mens 22 prosent svarer «annet» og fyller
inn eget tekstsvar. Respondentene som velger «annet» oppgir blant annet
privatundervisning, norsk for internasjonale ansatte og gjester ved UiO, og
noen oppgir at de gjennomførte norskkurs som studenter. Oppsummert finner
vi altså at det vanligste kurset blant respondentene i spørreundersøkelsen er
åtteukers norskkurs og 14-ukers norskkurs for akademikere. Samtidig viser
resultatene at det er en betydelig andel som gjennomfører andre kurs, også ut
over de som UiO tilbyr.
Hensikten med å delta i norsk språkopplæring er å kunne beherske norsk i
arbeidshverdagen, både faglig og sosialt. I spørreundersøkelsen ba vi
respondentene som har hatt norskundervisning i forbindelse med, eller etter
at de ble ansatt ved UiO, å vurdere hva norskundervisningen ved UiO har
bidratt til at «jeg kan». De ble bedt om å ta stilling til en del påstander om hva
«jeg kan» basert på en skala fra «helt enig» til «helt uenig». Det var også
mulig å svare «vet ikke», eller «ikke relevant». Resultatene viser at
norskundervisningen respondentene har hatt i liten grad bidrar til at ansatte
med engelsk eller et annet førstespråk/morsmål enn norsk, samisk, svensk
eller dansk, vurderer det slik at de basert på norskundervisingen kan
gjennomføre faglige oppgaver som krever et høyt nivå av norskkunnskaper.
Det er en klar tendens til at med økende vanskelighetsgrad i oppgaven
respondenten blir spurt om å vurdere om de kan, faller andelen som vurderer

139

Gjelder kun for respondenter som oppgir at deres førstespråk/morsmål er engelsk eller et
«annet» språk (utenom norsk, samisk, svensk eller dansk).

162

seg kapable. Kun en liten andel mener de kan undervise på norsk og veilede
på norsk.









7.7

66 prosent (120/181) av respondentene som har hatt
norskundervisning i forbindelse med, eller etter at de ble ansatt ved
UiO, svarer at de er helt enig eller ganske enig i at de kan «beherske
norsk kommunikasjon ved uformelle møter (f.eks. ved butikkbesøk)».
56 prosent (101/181) er enten helt enig eller ganske enig i at de kan
«forstå interninformasjon på norsk».
39 prosent (70/181) er enten helt enig eller ganske enig i at de kan
«beherske norsk kommunikasjon med venner og kollegaer».
34 prosent (62/181) er enten helt enig eller ganske enig i at de kan
«lese fag/pensumlitteratur på norsk».
32 prosent (58/181) er enten helt enig eller ganske enig i at de kan
«delta i møter og seminarer på norsk».
17 prosent (30/181) er enten helt enig eller ganske enig i at de kan
«veilede på norsk».
15 prosent (27/181) er enten helt enig eller ganske enig i at de kan
«undervise på norsk».
Konsekvenser hvis ansatte ikke lærer norsk

Det er en tendens til at ansatte, i de kvalitative intervjuene, gir uttrykk for at
de opplever krav og retningslinjer knyttet til språk og språkopplæring ved
UiO, som uklare. De er, slik det også framgikk av resultatene fra
spørreundersøkelsen, i all overveiende grad enig i at språkkrav ved
internasjonale ansettelser er rimelig. Men altså at kravene oppleves som
uklart formidlet, urealistiske og at det er uklart hvilke konsekvenser det får
dersom ansatte ikke imøtekommer kravene. Dette uttrykkes for eksempel slik:
«Ja, og det er jo det som er betenkelig med det kravet, at
oppfølgingen av det kravet er veldig uklar, det er veldig
uklart hva konsekvensen er hvis du ansetter en person fast
som førsteamanuensis, og vedkommende har som krav i
løpet av to år å skaffe seg pedagogisk basiskompetanse og
lære seg norsk tilstrekkelig til å undervise, og
vedkommende ikke gjør det. Hvilke virkemidler har man
da? Og min konklusjon er at man har egentlig ikke
virkemidler til å avslutte kontraktsforholdet om
vedkommende ikke gjør dette. Så man har da en, på en måte
en kontraktsforpliktelse som er vanskelig å etterleve […]»
(professor, mann, I23)
Problemet er, slik det gis uttrykk for her, at det er uklart hva som er
konsekvensen hvis fast ansatte ikke lever opp til det arbeidskontrakten deres
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sier med hensyn til språkferdigheter på norsk. Kanskje særlig fordi det, noe
mange påpeker, egentlig er umulig å oppfylle disse kravene. I alle fall med
det tilbudet om norskundervisning som gis.
«Det er greit med et grunnleggende kurs, det er
utgangspunktet, men hvis man vil komme langt på et nivå
hvor man kan faktisk forelese, på flytende akademisk
norsk, det er skikkelig høyt nivå. Og det tar støtte og det tar
tid, særlig for de som ikke har tidligere erfaring med det å
beherske et fremmedspråk på et nokså høyt nivå.»
(førsteamanuensis, kvinne, I2)
Nivået på den norsken det er mulig å lære seg på relativt kort tid, tematiseres
gjennomgående i intervjuene vi har gjort – både med de norskfødte og med
de utenlandsfødte. Å bli så god at man kan forelese på norsk krever, slik denne
førsteamanuensisen understreker, nokså høyt nivå. Det krever støtte i form av
undervisning og praksismulighet, og det krever ikke minst tid. Og her er tiden
knapp.
Internasjonalt rekrutterte i midlertidige stillinger møter ikke krav om å lære
seg norsk. Samtidig er det mange av disse som i de kvalitative intervjuene gir
uttrykk for at de gjerne vil lære seg det norske språket, både av faglige og
sosiale grunner. De skal være i Norge i flere år i forbindelse med jobben de
har fått – og kanskje også etterpå. Altså er det viktig å komme i gang med
dette, argumenterer flere i intervjuene. Men de opplever gjennomgående at
det ikke tilrettelegges for språkopplæring ved enheten hvor de er ansatt,
samtidig som intervjusamtalene også avspeiler at det er forskjeller mellom
fakultetene. Enkelte av dem vi har intervjuet har ikke mottatt informasjon om
språkopplæring før de selv tar kontakt med instituttet sitt og spør om det er
mulig å få språkopplæring og eventuelt få finansiert språkkurs.
«Ja,

jeg spurte om språkkurs, og jeg spurte også, det var
først noen uklarheter rundt hvorvidt de kunne betale for
kursene mine, instituttet mitt, så de måtte finne ut av det,
men til slutt godtok de det, og jeg hadde et intensivt
sommerkurs, også hadde jeg dette NORA-kurset, nivå B1,
B2 […]» (stipendiat, kvinne, I26)
En annen av de intervjuede forteller at hun har fullført norskkurs ved UiO og
snakker ganske godt norsk i dag, men at hele prosessen innebar at hun la ned
mye innsats – spesielt i møte med byråkratiske og økonomiske utfordringer.
En forutsetning for å kunne delta på norsk språkkurs for viderekommende ved
UiO, er å ta en språktest i engelsk og en norskprøve, som hun fikk beskjed
om at UiO ikke kunne tilby. Hele prosessen kostet penger og krevde ekstra
innsats å få gjennomført. Informanten forteller:
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«Så

jeg måtte maile administrasjonen min mye,
administrasjonen min er veldig treig, og jeg visste ikke om
de kom til å tilbakebetale meg før jeg leverte kvitteringen
[for språkkurs] to måneder senere, en måned etter jeg hadde
fullført kurset, fordi ja de sa «kanskje, ja, kanskje kommer
vi til å, kanskje kan vi ikke», og et av kursene koster 5800
kroner, det er ikke lite penger. Så det var et problem. Så jeg
gikk gjennom alt dette, jeg vet at jeg har et B1 nivå i norsk,
jeg snakker ganske godt, men av alle mine ikkeskandinaviske [kollegaer] er jeg den eneste som snakker
norsk, fordi ingen andre legger ned all denne innsatsen.
[…]» (stipendiat, kvinne, I1)
Flere gir, som denne informanten, også uttrykk for at de omfattende
språkkursene ved UiO, som ikke kun er introduksjonskurs, er dyre. En av de
intervjuede som snakker om det økonomiske aspektet ved språkundervisning,
valgte heller å finne et mindre kostbart språkkurs i hjemlandet sitt, som kun
undervises digitalt. Etter å ha blitt spurt om hun har planlagt å gjennomføre
norsk språkopplæring, svarer hun slik:
«Jeg ønsker faktisk det fordi det vil også gjøre livet mitt
enklere, du vet, liksom hver dag … men det var ikke noe
jeg ble spurt om da jeg ble ansatt. Ingen nevnte det egentlig.
Det eneste som ble nevnt, var at jeg ble fortalt at jeg har et
forskningsstipend som jeg kan bruke gjennom ph.d.-en
min, og at de kan dekke spesifikke ting som […] og også
språkkurs. Så jeg vet at jeg kan bruke deler av stipendet til
å betale for språkkurs, men jeg fant ut at kursene ved
universitetet er ganske dyre, introduksjonskurset ikke så
mye kanskje, men de er veldig korte tror jeg. Jeg tror de tar
omtrentlig en måned eller noe, og de lengre kursene er
ganske dyre. Jeg har faktisk funnet en språkskole i
[hjemlandet] som underviser digitalt, som faktisk egentlig
er det som vil fungere best for meg. Det er billigere, og det
er kun digital undervisning.» (stipendiat, kvinne, I14)
Til tross for at en del internasjonalt rekrutterte i midlertidige stillinger ønsker
å lære seg norsk, opplever mange altså at det er få insentiver som legger til
rette for dette på institusjonelt nivå.
Dette må forstås med bakgrunn i at det altså ikke er formelle språkkrav til
denne gruppen, og at arbeidsspråket deres i all overveiende grad er engelsk.
De gjennomfører sine forskningsprosjekter på engelsk. Flere av de
intervjuede som er midlertidig ansatt framhever også denne midlertidigheten,
og at tidsperspektivet de har på oppholdet ved UiO og i Norge i første omgang
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er de årene kontrakten varer. De kommer ikke nødvendigvis til å bosette seg
og forbli i Norge for alltid. Og med få insentiver til å lære norsk på kort tid,
påvirker dette flere av de internasjonalt rekrutterte og deres motivasjon for å
lære norsk. En av informantene er tydelig på hvordan han forstår situasjonen
med hensyn til norsk språk:
«Vi

har ingen språkkrav for midlertidig ansatte ved
instituttet, så i utgangspunktet er det ingen insentiver for
meg til å lære meg norsk. Likevel har vi muligheter, for
eksempel, hvis man ønsker å ta et norskkurs ved
universitetet så betaler instituttet utgiftene i dette tilfellet
[…] selv om norsk ikke er relatert til arbeidet mitt i det hele
tatt. […] Jeg mener [forskningsprosjektet] er finansiert av
Norges forskningsråd, men likevel, ja, arbeidsspråket er
engelsk.» (postdoktor, mann, I38)
Denne mannen, som er ansatt midlertidig i en postdoktorstilling, opplever
ingen krav fra instituttet, samtidig som det er mulig å få betalt
norskundervisning. Dette er likevel ikke noe han opplever at er relatert til
arbeidet hans, her er det engelsk som gjelder. Noe denne stipendiaten også
understreker:
«Nei, nei, […] det ble fortalt til meg at [norsk
språkopplæring] var fullstendig frivillig, hvis jeg ønsker så
kan jeg gjøre det, jeg er ikke sikker på om noen en gang
anbefalte det. Altså de, det var kun sagt at det er en
mulighet, at universitetet gjennomfører kurs for forskere
hvis man ønsker det. Men hovedspråket er engelsk, du
kommer til å arbeide på engelsk. Jeg tror det var måten det
ble fortalt på.» (stipendiat, kvinne, I14)
En annen midlertidig ansatt framhever at instituttet hans har andre
institusjonelle ønsker i forbindelse med arbeidsspråk. Instituttet hans
fokuserer mye på at ansatte, tilsynelatende også midlertidig ansatte, skal lære
seg norsk og at de skal anvende norsk som arbeidsspråk. Ifølge informanten
samsvarer imidlertid ikke forventningene til instituttet med den faktiske
oppfølgingen:
«Jeg

tenker at hvis de, jeg mener, hvis de ønsker at du skal
lære språket og jeg tenker at det er virkelig mye fokus på
det her, at de virkelig vil at du skal, at det burde være bedre
insentiver for at du faktisk skal lære språket […].»
(stipendiat, mann, I32)
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Engelsk er det primære fremmedspråket ved UiO, noe som også innebærer at
en del av de som ikke har krav om å kunne norsk, ikke lærer seg det – det er
ikke nødvendig «når alle snakker engelsk».
Å flytte til et land man aldri har bodd i før, og å bo og arbeide i et fremmed
system, krever omstilling og tilpasning og kunnskap. Flere av dem vi har
intervjuet som er internasjonalt rekruttert – og som har hatt krav om
norskopplæring eller selv funnet ut at de vil lære norsk – forteller at det har
vært krevende å lære seg språket samtidig som de har hatt mange nye
arbeidsoppgaver og har måttet bli kjent med et nytt land og et nytt
arbeidsmiljø. Å delta på eller gjennomføre omfattende og intensive språkkurs
beskrives som utfordrende. For enkelte er det så utfordrende å få til, at de
prioriterer ikke å gå videre til neste nivå etter å ha fullført et introduksjonskurs
i norsk. Én oppsummerer det med at «alt var nytt så jeg tenker at det faktisk
var litt for mye».

7.8

Undervisningsutfordringer blant internasjonalt
rekrutterte

Vi har sett i svarene på spørreundersøkelsen (kapittel 7.6) at det er en stor
andel av de som har mottatt norskundervisning som ikke opplever at dette
gjør dem i stand til å undervise eller veilede studenter på norsk. Utfordringer
knyttet til undervisningsarbeid som har sammenheng med språk, framheves i
intervjumaterialet. Disse utfordringene er todelte: Internasjonalt rekrutterte
professorer, førsteamanuensiser og enkelte postdoktorer opplever at det er
tidkrevende og utfordrende å undervise på norsk framfor engelsk.
Stipendiater og postdoktorer, som har undervisningsplikt knyttet til
arbeidskontraktene uten at det stilles krav om at de skal kunne norsk, opplever
derimot at det er krevende få gjennomført pliktarbeid i form av undervisning
på engelsk. Det er rett og slett ikke nok engelskspråklige undervisningstilbud
som de kan undervise i ved enheten hvor de er ansatt.
For det første er det utfordringer forbundet med å undervise på norsk når man
ikke har norsk som førstespråk/morsmål. Intervjupersoner som befinner seg i
denne situasjonen, understreker at det er nødvendig med betydelig
språkopplæring og egeninnsats for nå et tilstrekkelig høyt nivå i norsk slik at
man er i stand til å undervise på norsk. Dette krever så mye arbeid og innsats
at mange kun underviser på engelsk. Her er en postdoktor, som ikke har hatt
krav om å lære norsk, men som likevel har tatt noe norskopplæring, men ikke
opplever det som tilstrekkelig til å undervise på norsk.
«Ja, jeg underviser på engelsk. Jeg har gjort noe
eksamensvurdering på norsk i tillegg, og jeg mener at jeg
klarer helt fint å lese semesteroppgaver og slike ting på
norsk også muligens gi, tilbakemeldinger på engelsk fordi
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jeg bare føler meg mer komfortabel eller presis, eller klarer
å uttrykke meg mer presist på engelsk. Eeeh, ja, jeg mener,
jeg har ikke gjennomført noe faktisk undervisning eller noe
slikt på norsk. Jeg tenker at jeg definitivt trenger et
oppfriskningskurs for det.» (postdoktor, kvinne, I36)
En annen informant forteller at hun hadde et anstendig nivå i norsk, godt nok
til å kunne kommunisere til daglig, men at hun likevel ikke ønsket å undervise
på norsk. Informanten har gjennomført flere norskkurs som har bidratt til å
bedre hennes norskferdigheter. Første året vedkommende skulle undervise i
et emne, gjennomførte hun all undervisningen på engelsk, men det påfølgende
året tok hun sjansen og underviste på norsk. Det opplevdes krevende. Hun
vegrer seg likevel for å diskutere dette med instituttet sitt, og intervjuer spør
om det er spesifikke ting som gjør det vanskelig. Hun svarer:
«Ikke egentlig, kanskje, kanskje den språktingen, på en
måte. Jeg mener, jeg tror ikke, jeg er ikke sikker på om jeg
ville turt å si det, jeg vet ikke, det lager på en måte
problemer eller at det tar mye av min tid fordi det virker litt
urettferdig på en måte. Men det er den eneste tingen som
jeg noen ganger bekymrer meg for å ta opp. Så for
eksempel ville jeg definitivt spurt om å slippe å
gjennomføre undervisningen på norsk, men jeg tror virkelig
ikke jeg burde. Så det er litt, jeg vet ikke, det er litt
vanskelig
for
meg
å
ta
opp
[…]»
(førsteamanuensis, kvinne, I52)
Når denne førsteamanuensisen synes det er krevende å ta opp problemene
med å undervise på norsk med instituttet sitt, tolker vi det slik at dette har
sammenheng med kravet til henne om å undervise på norsk. Det er ikke lett å
skulle innrømme at dette kravet er vanskelig å imøtekomme.
Vårt materiale viser at det er utfordrende for internasjonalt ansatte i
midlertidige stillinger, særlig stipendiater og postdoktorer, som ikke har krav
om å lære seg norsk, å få dekket antall timer med pliktarbeid knyttet til
undervisning. Uten tilstrekkelige norskkunnskaper er det ikke mulig å
undervise i emner på norsk. De må altså undervise på engelsk. Dette forteller
flere at er krevende å få gjennomført. For det første foregår undervisning på
bachelor-nivå, som er mest aktuelt særlig for stipendiater, primært på norsk
ved mange institutter/fakulteter. For det andre må de konkurrere med andre
internasjonale ansatte, og da gjerne med de som er ansatt på et høyere nivå,
om å få undervise i emner som gis på engelsk.
En av de intervjuede, som er internasjonalt rekruttert i midlertidig stilling,
opplever undervisningssituasjonen som motstridende. Instituttet ønsker at
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han skal undervise på engelsk, men omtrent alle undervisningsemnene ved
instituttet hans gjennomføres på norsk. Informanten beskriver det dermed
som svært krevende å gjennomføre noe undervisning, fordi det rett og slett
ikke eksisterer noen muligheter til å gjøre det på engelsk. Informanten har
selv tatt initiativ og spurt instituttet flere ganger om han kan gjennomføre noe
undervisning. Saken har imidlertid ikke blitt fulgt opp. Informanten forteller
at han ikke er i nærheten av å ha fullført antall timer pliktarbeid, som
arbeidskontrakten tilsier, og at dette også gjelder andre kollegaer. Hva som
skjer med dette den dagen kontraktsforholdet er over, og doktorgraden levert,
er ikke informanten sikker på.
Flere i samme situasjon beskriver det som «merkelig» og lite gjennomtenkt
at det stilles krav om at de må undervise, mens det kun er et begrenset antall
engelskspråklige undervisningsmuligheter.
«[…] Og det kommer mange internasjonale ansatte hvert
år, så vi må nesten kjempe for det, og jeg hadde nylig en
samtale med instituttlederen om det, og vedkommende
fortalte at man nesten må konkurrere og bruke albuene sine
for å komme seg gjennom dette (…) For å få noe du er
pålagt å gjøre. Så det er litt merkelig at man er pålagt å gjøre
noe, men man har kanskje ikke muligheten til å gjøre det
[…] Og de forteller deg ikke dette når du starter i
doktorgradsstillingen, så klart. Jeg tror ikke de vet, eller har
tenkt på dette.» (stipendiat, kvinne, I35)
En fast vitenskapelig ansatt peker på den samme tendensen, at
midlertidig ansatte som er internasjonalt rekruttert i praksis ikke får
muligheten til å undervise.
«Vi har jo ansatt utrolig mange nå, stipendiater og
postdoktorer, og fordi vi har så mange flinke folk, så har vi
fått utrolig mange eksternt finansierte prosjekter. [...] Mens
vi har ingenting (ler litt), vi har jo ikke noe å gi dem. Vi har
ikke noe undervisingsbehov igjen til dem. Og de kan ikke
ta unna det som trengs på norsk eller veiledning. Sånn er
det blitt. Instituttet har est ut de siste fem, ti årene. Med
veldig mange som da egentlig har undervisning i stillingen
sin, men som ikke har noe å undervise i.»
(førsteamanuensis, mann, I15)
Det som beskrives i intervjumaterialet er en manglende «match» mellom det
undervisningstilbudet som gis ved enheten og kompetansen blant ansatte:
Undervisningstilbud på engelsk gis i større grad på masternivå enn på
bachelor – hvor det mange steder primært undervises på norsk. Internasjonalt
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rekrutterte i faste stillinger (professor og førsteamanuensis) har krav om å
lære norsk, samtidig er det blant disse kanskje mest aktuelt å undervise på
masternivå – selv om de også underviser på bachelornivå. Internasjonalt
rekrutterte i midlertidige stillinger (stipendiater og postdoktorer) møter ikke
krav om å lære seg norsk, men mange har undervisningsplikt. Da må de, siden
de ikke møter krav om norsk, undervise på engelsk – og de må konkurrere
med andre internasjonale ansatte (i midlertidige og faste stillinger) om
undervisningen som gis på engelsk. Realiteten er at en god del av de
internasjonale ansatte i faste stillinger, til tross for krav om norsk, ikke anser
seg kompetente til å gjennomføre undervisning på norsk.

7.9

Parallellspråklighet – i faglige og sosiale sammenhenger

Med en økt andel internasjonalt rekrutterte ved UiO og økt bruk av engelsk i
arbeidshverdagen, dukker spørsmålet om parallellspråklighet opp og hvilket
språk ansatte skal bruke i møter. Dette er diskusjoner som omfatter både
teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte. Ulike institutter tar
ulike beslutninger. Enkelte institutter gjennomfører hovedsakelig fellesmøter
på norsk, andre institutter benytter både norsk og engelsk i fellesmøter, mens
atter andre institutter kun anvender engelsk.
I intervjumaterialet er dette praksiser som dels beskrives som godt
fungerende, dels problematiseres. Ved institutter hvor fellesmøter
hovedsakelig foregår på norsk, fortelles det at enkelte av de ansatte som er
internasjonalt rekruttert, ikke ønsker å delta i møtene. En av de internasjonalt
rekrutterte informantene forteller at omtrent alle møtene ved instituttet
foregår på norsk. Dette gjelder også obligatoriske møter, som for eksempel
informasjonsmøter. Informanten sier at han tidligere ikke møtte opp fordi han
ikke ønsket å sitte i møter og ikke forstå hva som foregår. Informanten tenker
dermed at det er vanskeligere for ikke-norskspråklige å si sin mening, og at
dette har konsekvenser:
«Ehh,

og jeg tror at det er vanskeligere for dem
[internasjonalt rekrutterte] å gi uttrykk for deres, liksom,
hva de tenker, og noen ganger (…) tror jeg at disse
stemmene forsvinner, som på en måte virkelig er en skam
[…].» (stipendiat, mann, I32)
En annen internasjonalt rekruttert forteller at instituttet veksler mellom å
avholde møter på norsk og engelsk. Fellesmøter med både tekniskadministrativt ansatte og vitenskapelig ansatte som omhandler undervisning,
eller andre fellesmøter med instituttet, eksempelvis instituttstyret og
programrådet, foregår kun på norsk. Informanten gjør dermed sitt beste for å
henge med på hva som blir sagt på norsk i møter. I tillegg understreker hun at
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internkommunikasjon på norsk med administrativt ansatte og vitenskapelig
ansatte er tidkrevende:
«[…]

Det tar en god del av tiden min, fordi hvis jeg må
skrive e-poster på norsk må jeg være forsiktig, og du vet
det tar, jeg vil si, det tar fem ganger så lang tid som det tar
å skrive en e-post på engelsk.» (postdoktor, kvinne, I52)
Andre institutter legger opp til at alle faglige seminarer og felles- og
stabsmøter foregår på engelsk. En av dem vi har intervjuet, med norsk som
førstespråk, mener det er helt uproblematisk at møtene foregår på engelsk:
«[…] Folk kan jo ikke lære seg norsk over natten, så det er
jo veldig rart å ha et møte for alle når noen rett og slett ikke
skjønner hva som blir sagt. Og det synes jeg jo også, det
går jo veldig greit. Det ser jeg på en måte ikke på som en
utfordring […].» (professor, kvinne, I25)
Internkommunikasjon på engelsk og møter som foregår på engelsk kan, slik
denne professoren gir uttrykk for, gi alle ansatte muligheten til å forstå og
følge med. Det er imidlertid ikke uproblematisk å kun benytte engelsk som
arbeidsspråk. En av de teknisk-administrativt ansatte forteller at det å skrive
dokumenter og internkommunikasjon på engelsk, uten en norskspråklig
versjon, ved hans institutt har skapt misnøye blant dem med norsk som
førstespråk/morsmål:
«[…] tidvis går det veldig mye på engelsk, og jeg også gjør
ting som også er litt upopulært ved at jeg orker ikke å
forholde meg til to språk hele tiden, det tar rett og slett for
mye tid, så jeg skriver alt på engelsk stort sett. Og forventer
at folk forstår det. […] det er [upopulært blant]
administrativt ansatte […] og vitenskapelige […]»
(teknisk-administrativt ansatt, mann, I17)
En annen informant påpeker at en del ansatte, som er norskspråklige, nekter
å snakke engelsk i møter. Fellesmøter på engelsk mener informanten kan føre
til at en del norskspråklige ansatte ikke vil ta ordet, og at man dermed
«mister» deres stemmer.
«[…] men så på den andre siden, jeg tror at det også er en
del personer som er norske som virkelig ikke liker å snakke
engelsk ved instituttet mitt. Som til og med på en måte
nekter å snakke engelsk, at det er noen, faktisk. Så da så
klart, hvis man gjør det [avholder fellesmøter] på engelsk,
så mister man disse stemmene, ikke sant. Så det er veldig
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vanskelig, jeg mener at det er også veldig vanskelig å
balansere.» (stipendiat, mann, I32)
En annen informant fra et annet fakultet erfarer at engelskspråklige
fellesmøter fører til en uheldig situasjon, hvor det kun er de samme
menneskene som tar ordet i faglige diskusjoner. Informanten, som har norsk
som førstespråk, velger ikke å ta ordet i faglige diskusjoner fordi de foregår
på engelsk.
«[…] Selv om man er komfortabel med å snakke på
engelsk, selv om alt jeg skriver nå er engelsk, så er det en
bøyg å argumentere faglig, og nyansene i det […] det er noe
med å argumentere faglig på sitt eget morsmål, sitt eget
språk som er helt annerledes […] Så det opplever jeg som
begrensende. Så hvis det er faglige diskusjoner på
instituttmøtet om viktige veivalg, så gidder ikke jeg ta ordet
[…] Det er de samme som tar ordet hver gang og driver en
debatt videre. Så, jeg synes det er litt uheldig altså, jeg må
si det.» (førsteamanuensis, mann, I15)
Basert på resultatene fra spørreundersøkelsen, vurderer over halvparten av
respondentene at deres engelske språkferdigheter, skriftlig og muntlig, er
svært gode. Men andelen synker i takt med at alder øker. I de kvalitative
intervjuene er det en fellesnevner å oppfatte ansatte ved UiO som gode i
engelsk. Ingen av informantene snakker konkret om at de har behov for
engelsk språkopplæring.
«Nei, så jeg synes det er høyt nivå på engelske
språkferdigheter blant ansatte, tror det er lite behov for
engelskopplæring.»
(teknisk-administrativt ansatt, mann, I17)
Det er en tendens til å oppfatte og forvente at ansatte ved UiO, helt av seg
selv, behersker engelsk som arbeidsspråk. Ingen av våre vitenskapelig ansatte
informanter gir uttrykk for at de har tatt del i engelsk språkundervisning for å
forbedre sin akademiske engelsk. De teknisk-administrativt ansatte viser
heller ikke til noen engelskopplæring. En av stipendiatene som har norsk som
morsmål/førstespråk, forteller at hun mener det nesten er et krav å ha
tilstrekkelige engelske språkferdigheter når man starter i en
doktorgradsstilling ved UiO. Engelsk språkkurs for å forbedre sin akademiske
engelsk er ikke noe hun har savnet. Informanten forteller at dette er noe
stipendiater selv må ta ansvar for, og sier følgende om en kollegas erfaringer:
«[…] men som må skrive på engelsk, eller hun har valgt å
skrive på engelsk og hun har selv lært seg hvordan å skrive
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akademisk på engelsk. Det har vært en prosess.»
(stipendiat, kvinne, I4)
En av de faste vitenskapelig ansatte reflekterer rundt hvordan hans egen
vitenskapelige produksjon og produktivitet ville vært annerledes dersom
morsmålet hans var engelsk. Vedkommende argumenterer for at det å skrive
artikler ville gått «så mye fortere», og at det hadde vært mye enklere å
produsere engelskspråklige artikler. Han poengterer at han er komfortabel
med å snakke engelsk, og han skriver alle sine akademiske tekster på engelsk.
Men engelsk som morsmål er en stor fordel i den akademiske
«konkurransen», ifølge informanten.
I intervjumaterialet gis det innblikk i en hverdag der norsk og engelsk er
arbeidsspråkene ved UiO. Det er få som etterlyser engelsk språkundervisning
for å forbedre sitt arbeidsspråk, dette framstår som noe det forventes at den
enkelte skal lære seg å mestre på egen hånd, som del av den akademiske
dannelsen. Samtidig, å skape en språklig praksis i internkommunikasjon og
fellesmøter som fungerer godt for både norsk- og internasjonalt rekrutterte,
og som inkluderer alle på lik linje både faglig og demokratisk, framstår som
en utfordring.
Språk har betydning for inkludering i et faglig og sosialt fellesskap ved UiO,
men også for inkludering i det norske samfunnet utenfor universitetet. Mange
av de intervjuede som er internasjonalt rekruttert, mener at det å lære seg
norsk er en naturlig og viktig del av det å bo i Norge. Men også at å kunne
norsk er viktig for å bli inkludert i et fellesskap ved UiO.
En av informantene påpeker at det er vanlig, i alle land, at
majoritetsbefolkningen ønsker å snakke morsmålet sitt i lunsjpauser og i
møter. Hun framhever at dette ikke er merkelig, og sier at «det er vi som kom
til dette landet, så, på en eller annen måte må vi forsøke å gjøre nytte for oss».
En annen informant mener at man ikke kan belage seg på å kun snakke
engelsk, og at «[hun] ikke kan forestille seg å ikke være i stand til å
kommunisere på språket [norsk] i det hele tatt».
Det beskrives som nokså vanlig at det i mange uformelle, sosiale
sammenhenger er norskspråklige ansatte som foretrekker å snakke norsk, selv
med ikke-norskspråklige til stede. Ett eksempel er lunsjpausene. Med
manglende norskkunnskaper blant internasjonalt rekrutterte, kan språket ha
en ekskluderende framfor en motiverende effekt. Enkelte ansatte forteller om
egne erfaringer eller situasjoner de har observert, hvor ansatte unngår å delta
i lunsjpausene fordi samtalene kun foregår på norsk. Men norskspråklige
lunsjsamtaler kan også, mener enkelte, fungere som en motivasjon for å lære
norsk. I tillegg kan det å bli eksponert for samtaler på norsk være positivt for
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å lære språket. En internasjonalt rekruttert speiler denne dobbeltheten når han
forteller om hvordan han har tilnærmet seg lunsjsamtalene:
«[…] Så jeg tror de (andre ansatte) for eksempel ikke føler
seg inkludert, men jeg tror, også dette har mye å gjøre med,
hvordan du takler dette selv. Og i det minste for meg så har
jeg sett det fra begynnelsen av, at jeg forsøkte å delta i disse
lunsjpausene hver eneste dag, og bare sitte der, selv om jeg
ikke kunne delta. Å bare sitte der, og lytte til språket, kun
for å bli eksponert for det. Og jeg tror at dette har virkelig
hjulpet meg å lære norsk, men det har også på en måte
krevd en del mot (ler) for å faktisk gjøre det.» (stipendiat,
mann, I32)
Å ha gode språkferdigheter i norsk inkluderer også å kunne handle i butikken,
forstå nyheter på norsk både i aviser og på TV, og kommunisere med ansatte
i skoler og barnehager. Det er viktig for å kjenne seg som en del av samfunnet:
«[…] å føle seg integrert, å føle som om man er en del av samfunnet som man
lever i, og å være i stand til å gjennomføre disse sosiale forhandlingene».

7.10

Oppsummert om inkludering og fellesskap

Å bli og å være en del av et akademisk fellesskap har både en faglig og en
kollegial side. I dette kapitlet tematiseres begge, og det synliggjøres hvordan
de er viklet inn i hverandre. Det kollegiale fellesskapet framstår som
essensielt for å trives på jobben, for gjennom det legges et viktig grunnlag for
å finne seg til rette og utvikle seg både menneskelig og profesjonelt. Det
kollegiale framstår som grunnlaget for det faglige fellesskapet og
samarbeidet.
Samtidig er dette et fellesskap der mye er overlatt til den enkelte, og hvor det
tas begrenset institusjonelt og organisatorisk ansvar. Det finnes systemer for
rapportering om og behandling av diskriminering og trakassering, noe det
synes som er relativt godt kjent. Og det finnes en sentral spesialistenhet for
internasjonal rekruttering, samt organiserte sosiale sammenkomster ved de
ulike enhetene. Men dette framstår – særlig basert på internasjonalt rekrutterte
sine erfaringer – som utilstrekkelig for å etablere en inkluderende kultur.
Er diskriminering og trakassering – herunder seksuell trakassering – et stort
problem på Universitetet i Oslo? Datamaterialet synliggjør i alle fall at det er
et problem, selv om mangel på inkludering i kollegiale fellesskap framstår
som en betydelig mer omfattende utfordring. Samtidig synliggjør resultatene
hvordan begreper som diskriminering, trakassering og seksuell trakassering
framstår som uklare når de holdes opp mot egne erfaringer. Og uklarheter om
begreper gjelder også når de som selv er lite utsatt for diskriminering,
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trakassering og seksuell trakassering, reflekterer over hvorvidt dette finnes på
UiO. Det kan ha konsekvenser for forebygging, så vel som individuell og
organisatorisk håndtering. Diskriminering og trakassering skaper
systematiske forskjeller i utsatthet, i våre undersøkelser synliggjort både med
hensyn til kjønn og til hudfarge, kultur og språk. Slik skapes også
systematiske forskjeller i sårbarhet og fravær av like muligheter.
Språk og institusjoners språkpolitikk er et avgjørende element for
inkludering, særlig i organisasjoner med stort språklig mangfold som følge av
økende internasjonal rekruttering av ansatte. Men igjen viser vårt
datamateriale at mye overlates til den enkelte som er ansatt ved UiO. Det
stilles kontraktsfestede krav om å lære seg norsk til internasjonalt rekrutterte
i faste stillinger, men ikke i midlertidige. Dette er krav ansatte synes godt
kjent med. Det finnes også tilbud om norskundervisning, som både fast og
midlertidig ansatte kan benytte. Men det framstår som det er ulike praksiser
for hvordan det oppfordres og tilrettelegges for norskopplæring, og hvordan
den enkelte følger opp. Og det synes å være betydelig usikkerhet blant
internasjonalt rekrutterte i faste stillinger om hva som skjer hvis de ikke klarer
å oppfylle norskkravene. Her indikerer resultatene fra den elektroniske
spørreundersøkelsen at norskopplæringen ikke bidrar til at internasjonalt
rekrutterte klarer å oppfylle kravene. Det synliggjøres en todelt utfordring hva
bidrag til og plikt til undervisningsarbeid angår: Én for fast ansatt
internasjonalt rekrutterte som ikke anser seg kapable til å undervise på norsk
– til tross for at de har gjennomgått opplæring. En annen for midlertidig ansatt
internasjonalt rekrutterte som ikke har krav om å lære seg norsk, men som
samtidig har undervisningsplikt og opplever at de må konkurrere om
undervisningsarbeid på engelsk med andre internasjonale ansatte. Igjen virker
det som språk – en helt nødvendig komponent i faglig så vel som i kollegial
integrering – i stor grad overlates til den enkelte. Dessuten synliggjøres
utfordringer knyttet til språkpraksiser i fellesfora og i sosiale sammenhenger
– som lunsjpausene – der det er krevende å etablere praksiser som ikke
medfører at noen faller ut sosialt og/eller faglig, enten fordi de ikke kan norsk
eller fordi de ikke er trygge nok på engelsk.
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8

Oppsummering, diskusjon og
anbefalinger

I dette siste kapitlet oppsummerer vi funn basert på dette prosjektets
overordnede problemstillinger og forskningsspørsmål. De overordnede
problemstillingene for prosjektet var konkrete: Hva er sentrale mangfolds- og
inkluderingsutfordringer ved UiO? Hvordan kan disse best fortolkes og
håndteres?
Problemstillingene er søkt besvart ved å gjennomgå tidligere forskning på
feltet, analysere handlingsplaner for likestilling og mangfold ved UiO, og ved
å gjennomføre en elektronisk spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer
med ansatte ved universitetet.
Ambisjonen har vært å identifisere mangfolds- og inkluderingsutfordringer
slik disse formidles i det samlede datamaterialet.
UiO er en institusjon med både vitenskapelige og teknisk-administrative
ansatte. Handlingsplaner for UiO er gjeldende for hele institusjonen og alle
ansatte, og vår spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer omfatter både
vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte. Samtidig er forskning og
diskusjoner om likestilling og mangfold i akademia sentrert om vitenskapelig
ansatte. Dette setter også sitt preg på denne rapporten. Vi har i presentasjoner
av funn søkt å kommentere forskjeller på vitenskapelig og tekniskadministrative ansatte der det er relevant. Vi konstaterer samtidig at i
fortolkninger og diskusjoner av funn er gjerne perspektivene hentet fra
forskning om likestilling og mangfold blant vitenskapelig ansatte.
Vi identifiserer og oppsummerer utfordringer i åtte punkter. Disse kommer vi
tilbake til, utdyper og fortolker i delkapittel 8.2, før vi i delkapittel 8.3 gir
anbefalinger til UiOs videre arbeid med mangfold, likestilling og inkludering.
Først skal vi i delkapittel 8.1 drøfte et forhold som ble tydelig gjennom
analysen av ti handlingsplaner for likestilling og mangfold ved UiO: Det er et
tilnærmet fravær av refleksjoner rundt hvorfor UiO skal ha tiltak for
likestilling og mangfold, hvorfor dette er prinsipielt viktig (se kapittel 5). Når
slike refleksjoner ikke er framtredende, har det antakelig sammenheng med
handlingsplaners form. Handlingsplaners form er tiltak. Men med manglende
diskusjoner og refleksjoner rundt hva likestilling og mangfold innebærer for
en institusjon som UiO, hva som er målet og hvorfor, oppstår to problemer:
Det blir for det første uklart hva tiltakene har feste i, hva slags problemer som
skal løses. Det blir for det andre uklart hva tiltakene skal bidra til.
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Dette fraværet av refleksjoner angår i hovedsak kjønnslikestilling ved UiO,
siden dette er det sentrale i handlingsplanene helt fram til 2018. Men
manglende oppmerksomhet om hva som er målet og hvorfor gjelder også når
mangfold inkluderes i handlingsplanene. Norsk debatt om mangfold i
akademia interesserer seg gjerne for hva mangfold er, i betydningen hvilke
grunnlag/bakgrunnskarakteristikker som omfattes – og hva som er forholdet
mellom arbeidet for kjønnslikestilling og mangfold. Kif-komiteen har, som
referert til i kapittel 1.2, fått utvidet sitt mandat fra å omfatte mangfold
definert som etnisk mangfold, til at det nå er definert som etnisk og sosialt
mangfold. Mens UiO, som redegjort for i kapittel 1, har valgt å inkludere i
sine handlingsplaner de fleste grunnlagene som omfattes av likestillings- og
diskrimineringsloven. Diskusjoner om hvilke grunnlag begrepet mangfold
omfatter, er selvsagt viktige, men nå er det tid for neste skritt. På de
innledende sidene i denne rapporten har vi sitert Tony Sandset, som i tillegg
til mye annet også sitter i Koordineringsgruppen for likestilling på UiO. Han
etterlyser mangfold som noe mer enn et «buzzword» og vil ha fokuset over
på meningsinnhold og hvilke praksiser som kan kobles til begrepet. I denne
rapporten har vi, som understreket i kapittel 1.1, vært opptatt av nettopp
praksistilnærminger til mangfold. Praksistilnærminger må, for å fungere
målrettet, ha feste i prinsipielle tilnærminger, i mening. Derfor innleder vi
dette siste kapitlet med en drøfting av hvordan likestilling og mangfold er
forstått i UiO sine handlingsplaner. Dernest hvordan likestilling og mangfold
kan forstås prinsipielt i en institusjon som bedriver forskning og høyere
utdanning.

8.1

Hva og hvorfor likestilling og mangfold

Universitetet i Oslo er en meritokratisk, men også en universalistisk
organisasjon, der prinsippet er at mulighetene skal være lik for alle. Det er
evner, innsats og resultater, ikke hvem du er, som skal være avgjørende, enten
du er student som tar eksamen eller du søker rekruttering til og avansement i
universitetets stillingshierarkier. Seleksjon er en del av et universitets
funksjon. Noen avanserer, andre velges bort eller velger selv å forlate
universitetet, men dette er altså en seleksjon som skal skje basert på arbeid
nedlagt, og ikke på forhold som er knyttet til den enkeltes
bakgrunnskjennetegn. Denne retten til likeverdig behandling er nedfelt i UiO
sine handlingsplaner og i strategiske mål.
Kjønnslikestilling har vært en del av UiO som institusjon i form av
målsettinger, råds- og utvalgsarbeid helt siden tidlig på 1970-tallet.
Feministisk aktivisme basert på politiske krav om kvinnefrigjøring og
likestilling satte tydelig preg på det norske samfunnet gjennom hele dette
tiåret. Dette satte også preg på universiteter og høgskoler. Målet om å bedre
kvinners stilling ved universiteter og høgskoler var motivert av at kvinner og
kvinners erfaringer og perspektiver var fraværende i forskning og i
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undervisning. Kunnskapen var basert på kun halve befolkningens
tilnærminger og interesser. Innsikt i kvinners levekår og livsløp manglet.
Likestilling var nødvendig fra et kunnskapsperspektiv. Samtidig, ble det
konstatert, var det først og fremst kvinner, unge kvinner, som hadde interesse
for å ivareta disse perspektivene. Det var fra et kunnskapsperspektiv
nødvendig å få kvinner inn i organisasjonene på alle stillingsnivåer og det var
fra et representasjonsperspektiv nødvendig å sikre kvinners rett til å være
student og til ansettelse på alle stillingsnivåer i universitetsorganisasjonene.
Dette doble perspektivet preger også den første handlingsplanen for
likestilling ved UiO, som ble vedtatt av kollegiet ved universitetet i 1989. Det
doble perspektivet avklarer hvorfor mangfold forstått som kjønnslikestilling
er viktig i en høyere utdannings- og forskningsinstitusjon: Kvinners
representasjon var et uttrykk for lik rett til å være del av, være inkludert i, et
akademisk fellesskap. Et fellesskap der kunnskap blir til og der studenter
utdannes og dannes basert på denne kunnskapen. Det doble perspektivet
legger til grunn at kunnskapsvirksomhet forstått som å definere spørsmål og
lete etter svar på disse, ikke er en nøytral virksomhet. Hvem som er
akademikere og bakgrunnen deres, påvirker hvilke spørsmål som stilles,
hvordan og hvor det letes etter svar. Slik påvirkes også svarene som
frambringes. Når kvinner med sine erfaringer og perspektiver manglet, ble
kunnskapen ufullstendig. Dette var alvorlig fra et rettighets- og
rettferdighetsståsted også fordi kunnskap som dannes i akademia, legger
grunnlaget for mye av det som skjer i samfunnet utenfor akademia. Kjønn var
altså viktig både som likhet – som lik rett til deltakelse – og som forskjell –
som nødvendig for bredde og mangfold i det akademiske
kunnskapsprosjektet. Slik vi forstår forskjell i denne sammenhengen,
refererte det ikke til former for kvinnelig essens, men til epistemiske
forskjeller.
Vår analyse av den første handlingsplanen for likestilling og de ni
handlingsplanene som fulgte, viser imidlertid at dette doble perspektivet etter
årtusenskiftet ble erstattet av et nokså ensidig representasjonsperspektiv,
tydeliggjort gjennom stadig nye måltall for kjønnsbalanse. Vi beskriver dette
som måltallenes magi: Andel kvinner blant nyrekrutterte og etter hvert for
den totale andelen kvinner i toppstillinger, var målene organisasjonens
virksomhet skulle strekke seg etter. Måltallene var også viktig for
sekundering, nødvendig for å vite hvor langt man til enhver tid var kommet.
Dette kan fortolkes som uttrykk for en nyliberal målstyringslogikk (jf.
Sørensen, 2019). Og/eller det kan fortolkes som et utslag av det Skjeie og
Teigen (2003) har referert til som politikkens «på vei-metafor», et politisk
handlingsspråk som skaper en tro på, alternativt illusjon om, at det går i
«riktig retning», lineært og utviklingsoptimistisk. De skriver: «Denne
reisemetaforen bidrar også til å skyve konkrete debatter bort fra prinsipielle
synspunkter på hva likestilling krever, og tildekker situasjoner der likestilling
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viker» (Skjeie & Teigen, 2003, s. 212). Opptattheten av måltallene kan,
nærmest helt av seg selv og ikke bevisst tilsiktet, ha bidratt til at
oppmerksomheten om kunnskapsperspektivet i handlingsplanene svant hen.
Det ble i alle fall ikke lenger adressert direkte verken som begrep eller i form
av tiltak. Kunnskapsperspektivet ble erstattet av en understreking av hvordan
likestilling, etter hvert omtalt som kjønnsbalanse, var viktig for universitetets
kvalitet; et kvalitetsperspektiv. Dette har, slik vi fortolker det, feste i et mål
om å rekruttere «de beste» og et behov for å utvide rekrutteringsgrunnlaget
til å omfatte hele populasjonen, ikke kun den mannlige delen av den. Ved å
rekruttere de beste legges forholdene til rette for fremragende forskning og
undervisning. Kvalitetsperspektivet har også, antakelig, feste i det nye
målstyringsregiment som ble innført for universiteter og høgskoler ved
inngangen til 2000-tallet. Her var hensyn til kvalitet og effektivitet sentrale
begrunnelser og mål, i seg selv (se kapittel 2.2). Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet slo fast at: «De fire klassiske breddeuniversitetene
skal være kunnskapsinstitusjoner på høyeste akademiske nivå. De skal være
fyrtårn nasjonalt og internasjonalt. […] De skal være rammen om
fremragende forskning som skal øke vår innsikt.» (St.meld. nr. 27, 20002001, s. 5). Da er det slett ikke til å undres over at kunnskapens kvalitet gis
oppmerksomhet også i UiOs handlingsplaner for likestilling. Men merk at
dette er kvalitet som i fremragende, som i «eksellent». Betydningen av
kvalitet i form av epistemisk mangfold, synes å forsvinne på veien.
Kvalitet som epistemisk mangfold dukker imidlertid indirekte opp igjen i
nåværende tiltaksplan for mangfold, inkludering og likestilling (2021–2024).
I denne planen finnes en understreking av at «lik tilgang til akademia» skal
bidra til kvalitet i forskning og utdanning, og det legges til at dette skal bidra
til «relevans» og styrke «troverdigheten til forskningen og
oppgaveløsningen» (Universitetet i Oslo, 2021c, s. 4). Mangfold (heri opptatt
kjønn) bidrar altså til igjen å aktualisere det doble perspektivet, ved å
understreke at mangfold i faglige perspektiver er nødvendig for å skape ikke
bare kvalitet som i fremragende, men kvalitet som i relevant og troverdig.
Disse adjektivene ansporer til bredde og representativitet. «Comebacket» for
kunnskapsmangfold kan skyldes at mangfold gir besvær i et
representasjonsperspektiv der mål om balanse står sentralt. Mål om
kjønnsbalanse speiler at kvinner (og menn) utgjør omtrent halve
befolkningen. Kjønnsbalanse er et tydelig representasjonsmål, tilsvarende
representasjonsmål er krevende å etablere for andre diskrimineringsgrunnlag.
Vi har, i kapittel 2, foreslått en prinsipiell forankring av likestilling og
mangfold basert på rettferdighet som deltakelse på like vilkår (jf. Fraser,
[2005] 2013). Urettferdighet knyttes da til fravær av deltakelse på like vilkår.
Dette er, slik Nancy Fraser ([2005] 2013) forstår det, et fravær skapt av
økonomiske, kulturelle og/eller demokratiske institusjonelle hindringer.
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Skapt av hindringer som bidrar til det Joan Acker (2006) begrepsfester som
ulikhetsregimer i organisasjoner. Dette kan, argumenterer Fraser, være
økonomiske strukturer som nekter individer og grupper nødvendige ressurser
og forårsaker sosiale klasseforskjeller. Det kan være institusjonaliserte
hierarkier av kulturelle verdier og misanerkjennelse, forårsaket av samfunnets
statusorden (hva og hvem har status og knyttet til hva). Endelig kan det være
knyttet til demokrati og mangel på representasjon, til at individer og grupper
berøres (endog styres) av beslutninger eller mangel på beslutninger som er
foretatt andre steder. Deltakelse på like vilkår krever da omfordeling,
anerkjennelse og representasjon. Oversatt til en handlingsplan for mangfold,
likestilling og inkludering på UiO, gjør en slik tilnærming det avgjørende å
være opptatt av institusjonelle mulighetsbetingelser som hindrer deltakelse i
arbeidsfellesskapene på like vilkår. Institusjonelle mulighetsbetingelser er
knyttet til universitetets organisasjon og kultur.
Institusjonelle mulighetsbetingelser kan forstås som preget av de som er i
majoritet – det være seg menn, majoritetsnorske eller personer som ikke har
nedsatt funksjonsevne eller andre kjennetegn som tildeler en
minoritetsposisjon. Institusjonelle betingelser kan også forstås som preget av
dominerende perspektiver og strukturelle betingelser som har satt seg i
organisasjonen på måter som gjør dem nesten usynlige for alle. Samtidig har
mulighetsbetingelser en tendens til å være mest merkbare og synlige for de
som er i en mindre privilegert posisjon (jf. Ahmed, 2012). En posisjon som
gjør at de individuelt må kjempe med problemer som andre ikke møter på
samme måte, derfor ikke ser – og følgelig, heller ikke gjør noe med.
Universitetet i Oslo er del av norsk akademia og underlagt et styringssystem
etablert gjennom politiske beslutninger. Begrepet akademisk kapitalisme
benyttes for å beskrive akademia på systemnivå (Sümer, O’Connor & Le
Feuvre, 2020). Det nordiske og norske akademiske systemet skiller seg
imidlertid fra rene markedsbaserte prinsipper ved at høyere utdanning i
Norden og Norge i hovedsak er gratis og offentlig finansiert. Likevel er
dagens norske universiteter preget av markedsinspirert målstyring, noe vi
beskriver i kapittel 2. Myndighetene angir målkrav basert på studentflyt, evne
til å skaffe forskningsfinansiering nasjonalt/internasjonalt og publisering av
forskningsresultater i artikler i vitenskapelige tidsskrifter – der de høyest
rangerte gir høyest gevinst. Et kompetitivt element er lagt inn på
institusjonsnivå, ved at høyere utdanningsinstitusjoner konkurrerer med
hverandre om statlige overføringer til forskning. Dette etablerer
styringsprinsipper for organisasjonen, det preger enheter innenfor
organisasjonen og de ansattes arbeidshverdag. Basert på styringssystemet
etableres tydelige mål og også belønningsstrukturer i form av et
tellekantsystem der særlig antallet publikasjoner og hvor de er publisert, har
stor betydning for den enkelte vitenskapelig ansatte. Dette er et
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styringssystem på institusjonelt nivå (jf. Sivertsen, 2016), men det legges til
grunn og har betydning også for enheter og individer i institusjonene.
Tellekantsystemet har også betydning for å kvalifisere seg videre fra en
midlertidig til en fast stilling i det akademiske styringshierarkiet (se kapittel
6, Orupabo & Mangset, 2021; Reymert, 2021).
Vi har, som det også framgår i kapittel 1, særlig hatt mulighet til å utforske
hvordan kjønn og det å være utenlandsfødt kontra norskfødt kan ha betydning
for hva slags muligheter ansatte ved UiO har. Vår erfaring er at kjønn gjør
seg gjeldende også når det er andre bakgrunnskjennetegn under overskriften
mangfold som i utgangspunktet har hovedfokus.
Når vi i hovedsak har et datamateriale som gir grunnlag for å utforske
forskjeller mellom å være utenlandsfødt og norskfødt (i tillegg til kjønn) er
det ikke uttrykk for et bevisst valg der vi har sett bort fra andre kategorier og
kjennetegn. Vi har imidlertid erfart gjennom dette prosjektet at å skaffe til
veie et datamateriale som gjør det mulig å si noe om betydningen av for
eksempel å ha bakgrunn som «etterkommer» eller ha vokst opp i en
arbeiderklassefamilie eller ha nedsatt funksjonsevne, krever spissede
problemstillinger og ikke minst spissede undersøkelsesdesign. Dette fordi de
som har slik bakgrunn på UiO er enten relativt få (slik vi vi, jamfør kapittel
3.1 vet at det er for individer med etterkommerbakgrunn) og/eller at å
rekruttere dem til et forskningsprosjekt krever målrettede strategier. Vår
erfaring er at vi ikke i tilstrekkelig grad når fram ved å henvende oss til ansatte
på UiO universelt. Det er en entydig anbefaling at slike mer målrettede
forskningsprosjekter
rettet
inn
mot
ansatte
med
spesifikke
bakgrunnskjennetegn, bør gjennomføres. De er nødvendige som et grunnlag
for å kunne utvikle målrettede tiltak, men de er også nødvendig fordi det
mangler forskningsbasert kunnskap om hva det innebærer av hindringer og
muligheter å ha slike bakgrunner i akademia.

8.2

Åtte mangfoldsutfordringer – oppsummert og fortolket

I det følgende presenteres åtte mangfoldsutfordringer ved Universitetet i
Oslo. Disse er identifisert basert på det samlede datamaterialet i rapporten
(presentert i kapittel 3). Avgrensningen til åtte er på ingen måte absolutt, men
ved å avgrense konsentreres oppmerksomheten til det vi finner er de mest
sentrale utfordringene gitt et mål om deltakelse på like vilkår. Utfordringene
oppsummeres og fortolkes én etter én.
1) Faglig mangfold utfordres av insentivsystemet
Andelen internasjonalt rekrutterte som jobber i norsk akademia har økt kraftig
de siste to tiårene. Dette er godt dokumentert og er noe ansatte, når de blir
spurt i den elektroniske spørreundersøkelsen, er positive til og mener at kan
bidra til et godt arbeidsmiljø. I de kvalitative intervjuene er det også flere som
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understreker som positivt at internasjonalt rekrutterte kommer fra ulike land
og dermed også ulike faglige tradisjoner. Samtidig synliggjøres det i andre
undersøkelser at en stor andel av de som rekrutteres til vitenskapelige
stillinger, kommer fra det globale nord (se f.eks. Gunnes & Steine, 2020;
Orupabo & Mangset, 2021). I vårt intervjumateriale er det enkelte som
tilkjennegir bekymring for at det er vanskeligere å nå opp og fram for søkere
fra universiteter de som skal ansette vet lite om og derfor ikke kjenner
kvaliteten til. Det kan med andre ord ligge innebygget i rekrutteringssystemet
en tendens til å foretrekke kandidater fra områder av verden ansatte ved UiO
er godt kjent med. Dette kan bidra til at det faglige mangfoldet snevres inn.
Det er likevel en annen utfordring for kunnskapsmangfold som står tydeligere
fram i vårt datamateriale: Insentivsystemet (tellekanter basert på
standardiserte krav) utgjør en viktig motivasjon i mange vitenskapelig
ansattes hverdag. Det å oppnå publisering av artikler i anerkjente tidsskrifter
innenfor sitt fagfelt framstår for enkelte intervjupersoner som et mål i seg
selv. Ansatte forteller hvordan de er villig til å gjøre tilpasninger i tema de
forsker på, spørsmål de stiller og i metoder de velger for at det skal bli enklere
å få til slike publiseringer. Antakelsen de gjør er at det finnes enkelte tema,
spørsmål og metoder som er dominerende på feltet og som det strategisk
betraktet kan lønne seg å vie seg til. Altså finnes også det motsatte; tema,
spørsmål og metoder som ikke er så gangbare. Dette er for eksempel alltid å
skrive på norsk om smale norske tematikker. Strategiske tilpasninger av
denne typen kan virke kontrært til kunnskapsmangfold, det kan bidra
ensrettende. Men vi finner også at hvordan ansatte påvirkes av
insentivstrukturene, i hvilken grad insentivsystemet virker ensrettende, er
betinget av hva som motiverer og driver dem. Aarseth (2022) interesserer seg
for hva som driver individuelle akademikere innenfor et system basert på
bibliometriske målemetoder og markedsorienterte former for konkurranse (se
kapittel 2.3). Dette kan være ytre faktorer som bidrar til at den enkelte oppnår
anerkjennelse i systemet vedkommende er del av. Publisering i vitenskapelige
tidsskrifter er en slik ytre faktor som kan bidra til anerkjennelse; på kort sikt
i form av skryt og hederlig omtale, på lang sikt i form av bedre muligheter til
å kvalifisere seg videre i stillingshierarkiet. Vårt datamateriale og andre
undersøkelser synliggjør at tellekanter alene ikke avgjør hvem som tilsettes i
vitenskapelige stillinger, andre faktorer teller også (se Orupabo & Mangset,
2021; Reymert, 2021). Men å oppfylle krav om publiseringer og også
forskningsfinansiering synes, med noen disiplinforskjeller, å være viktig for
i det hele tatt å komme i betraktning ved en ansettelse. Det framgår også
tydelig i vårt intervjumateriale at det er kultur for å mene og tenke at
publiseringer er viktige. Tellekantene framstår som i praksis både virksomme
og viktige i insentivstrukturen. Samtidig viser vårt intervjumateriale flere
eksempler på indre fundamentert driv, knyttet til den enkeltes nysgjerrighet,
trang til å forme og finne mening (jf. Aarseth, 2022). Vitenskapelig ansatte
som i vårt kvalitative intervjumateriale gir uttrykk for et slikt indre driv, er
182

også opptatt av insentiv- og belønningsstrukturen, men de har mer avstand til
den. Den betraktes med ironisk distanse, og/eller den betraktes og håndteres
instrumentelt; det gjelder å lære seg hvordan man skriver en artikkel som kan
nå opp i et internasjonalt tidsskrift, slik at man får delt forskningen sin et sted
hvor det teller. Men det er trangen til å definere nye spørsmål og finne svar
på disse som er drivkraften, publikasjonen er kun eller først og fremst et
middel. Hvorvidt det er systematiske forskjeller i hvem som drives av hva, og
om dette har med de ansattes bakgrunn å gjøre, kan vi basert på vårt materiale
ikke si noe entydig om. Det som framstår som en tydelig tendens, er insentivog belønningssystemets betydning, samtidig som dette altså forstås og
håndteres ulikt avhengig av hva som er den enkeltes primære motivasjon.
2) Kjønnsbalanse kontra mangfold i rekrutteringsprosesser
Intervjumaterialet synliggjør at kjønnsbalanse er en viktig faktor i
rekrutteringsprosesser. Det framstår som noe det ikke kan ses bort fra, først
og fremst av hensyn til politisk korrekthet. Det går ikke an å legge fram
innstillinger med kun menn dersom man har kvalifiserte kvinner blant
søkerne. Men vårt intervjumateriale synligjør også en vilje til kjønnsbalanse
basert på kvalitetsbetraktninger, noe som gjør at det for eksempel kan være
viktig i utlysninger. Orupabo og Mangset (2021) finner en tilsvarende
inkluderende strategi i de innledende fasene av rekrutteringsprosesser.
Forventningen er, slik vi fortolker vårt intervjumateriale, at kvalifiserte
kvinner eksisterer. Basert på tidligere forskning (se f.eks. Fürst, 1988) kan vi
slå fast at det historisk ikke alltid har forholdt seg slik. Tittelen på rapporten
fra Fürst (1988) sin forskning synliggjør dette med all mulig tydelighet:
Kvinner i akademia – inntrengere i en mannskultur. Vi sier ikke med dette at
det ikke finnes kjønnslikestillingsutfordringer i akademia, vi kommer tilbake
til flere slike om litt. Men kjønn og kjønnsbalanse synes å være etablert som
noe som må hensyntas i rekrutteringsprosesser. Kvinner betraktes ikke lenger
som inntrengere. Og forventningen er at kvinner er kvalifiserte. Det gjelder
bare å finne og kanskje også motivere dem. Mangfold behandles ikke på
samme måte. I vårt intervjumateriale er mangfold et tema først og fremst
knyttet til innvandringsbakgrunn. Nedsatt funksjonsevne og sosial
(klasse)bakgrunn nevnes også, men det er likevel innvandringsbakgrunn som
står fram. Når innvandringsbakgrunn nevnes knyttet til mangfold, er det ikke
først og fremst internasjonal rekruttering som er tema. Da dreier det seg mer
om å rekruttere kandidater som selv har innvandret til landet av andre grunner
enn akademiske, eller er barn av foreldre som har innvandret. Vi leser her ut
av intervjumaterialet en tendens til ikke å forutsette at disse er kvalifiserte,
slik tilfellet altså er med kvinner. Tvert imot, det dreier seg når det henvises
til innvandringsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og sosial (klasse)bakgrunn
om å inkludere kandidater som ikke uten videre er blant de kvalifiserte.
Veldig radikal kvotering kan komme til å bli resultatet. Hensyn til andre
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bakgrunnskarakteristikker enn kjønn framstår heller ikke som nødvendig i
rekrutteringsprosesser. Det er fint hvis man får det til. Men vi identifiserer
ikke proaktive tiltak for å finne kandidater med slik bakgrunn. Det er ikke
dermed sagt at dette ikke finnes og gjøres ved UiO, men det synes ikke på
samme måte som for kjønn å være systematikk i det. Dette kan ha
sammenheng med historisk tid; kjønn har vært en faktor siden 1970-tallet,
mens mangfold er blitt en faktor i løpet av de siste årene. Men det kan også
ha sammenheng med hvordan hensikten med rekrutteringen forstås – som en
kilde til å nå et måltall for representasjon eller som en kilde til
kunnskapsmangfold. Vi viser i kapittel 5 hvordan hensynet til
kjønnslikestilling i økende grad er knyttet til måltall om kjønnsbalanse. Dette
er, som vi har pekt på tidligere i dette kapitlet, en balanselogikk som er
krevende å overføre til bredere mangfoldsrepresentasjon.
3) Grenseløse jobber langs tre dimensjoner
Ett av spørsmålene i den elektroniske spørreundersøkelsen var om det er gode
muligheter til å kombinere arbeidet den ansatte gjør ved UiO med familieliv.
Tendensen var at teknisk-administrativt ansatte synes mulighetene til å
kombinere er gode, mens vitenskapelig ansatte i mindre grad synes det. Blant
de vitenskapelig ansatte var det også en tydelig kjønnsforskjell: Menn var
mest tilbøyelige til å si at mulighetene til å kombinere UiO-jobb med
familieliv er gode. Disse tendensene tydeliggjøres i de kvalitative intervjuene
med vitenskapelig ansatte. Det fortelles at jobben krever sitt både på
kveldstid, i helger og i ferier. De vitenskapelig ansatte har jobber som
framstår grenseløse hva tid angår. Noen ganger fordi arbeidsmengden og
kravene man stilles overfor er store, andre ganger fordi jobben er
altoppslukende, spennende og en viktig del av den ansattes identitet. Det
altoppslukende synliggjøres også når tema er hva som driver den enkelte,
flere forteller om dette på måter som vitner om et indre driv. Dermed er
kravene ikke utelukkende noe som påføres utenfra, det er også noe den
enkelte etablerer for seg selv og sitt arbeid. Oppgavenes innhold og karakter
bidrar til at disse blir grenseløse.
I de kvalitative intervjuene med vitenskapelig ansatte er det, som i svarene i
den elektroniske spørreundersøkelsen, en tydelig tendens til at kvinner, i
større grad enn menn, opplever det som krevende å kombinere akademisk liv
med familieliv. Det oppleves, særlig i forbindelse med graviditet, fødsel og
den første delen av barnets liv, som at egen akademisk virksomhet nærmest
stopper opp. Blant menn er tendensen mer at den bremses ned. Beretningen
om et arbeid som krever eller ansporer innsats langt ut over
normalarbeidsdagen og at det her er kjønnede forskjeller i hvorvidt dette
oppleves konfliktfylt og krevende, er veldokumentert fra andre studier (se
f.eks. Egeland & Bergene, 2012; Holter & Snickare, 2021b; Loison et al.,
2017; Orupabo & Mangset, 2021; Seierstad & Healy, 2012; Thun, 2019).
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Vitenskapelig ansatte har i praksis grenseløse jobber langs dimensjonene tid
og innhold. I intervjumaterialet vårt framstår også arbeidet som grenseløst
langs dimensjonen sted. De vitenskapelig ansatte er del av et internasjonalt
akademisk arbeidsmarked. Dette framgår særlig tydelig i intervjuer med
internasjonalt rekrutterte. De er i større grad enn de som er rekruttert fra
Norge, usikre på mulighetene til å forbli i norsk akademia. Internasjonalt
rekrutterte gjør eksplisitte avveininger rundt spørsmålet om å bli i Norge, som
norskrekrutterte ikke foretar på samme vis. Konsekvensen er at internasjonalt
rekrutterte i større grad orienterer seg mot det internasjonale arbeidsmarkedet.
Det gjør de internasjonale betingelsene for å kombinere arbeid og omsorg
viktige. I det internasjonale arbeidsmarkedet tas det ikke nødvendigvis
hensyn til at det i norsk sammenheng er gunstige og lange
foreldrepermisjoner. Internasjonal akademia venter ikke av hensyn til norske
velferdsordninger. Jobben er med andre ord i praksis grenseløs langs tre
dimensjoner; tid, innhold og sted. Dette er betingelser som gjelder for alle
ansatte, men det er en tendens til at kvinner strever mer med dette enn menn,
og at internasjonalt rekrutterte opplever større utfordringer enn
norskrekrutterte. Her finnes altså en annen virkelighet enn den norsk og
internasjonal forskningslitteratur om nordiske foreldrepermisjonsordninger
legger til grunn, nemlig at disse gunstige velferdsstatlige ordningene bidrar
til å beskytte mot dobbeltarbeidsproblemer for mor og far (se f.eks. Brandth
& Kvande, 2013; Ellingsæter et al., 2020; Fraser, 1994). Det internasjonale
arbeidsmarkedet gjør at beskyttelsen ikke virker på samme måte som for de
som befinner seg i et mer avgrenset norsk og/eller nordisk arbeidsmarked. Vi
finner også en tendens til at flere ikke ønsker å investere det som skal til for
å hevde seg i det øverste sjiktet internasjonalt, fordi de vil prioritere ikke bare
å ha familie, men også å investere tid, krefter, engasjement og – selv om ikke
begrepet brukes – kjærlighet i denne familien. Rammebetingelser som
påvirker strevet med å balansere jobben med resten av livet etableres i
sammenhenger den enkelte ikke kan påvirke (jf. Fraser, [2005] 2013),
løsningen blir individuelle tilpasninger.

4) Mangelfull kollegainkludering
Ansattes vektlegging av ikke bare faglige fellesskap, men også sosiale og
kollegiale fellesskap, er tydelig både i den elektroniske spørreundersøkelsen
og i de kvalitative intervjuene. Dette vektlegges også i andre studier.
Maximova-Mentzoni et al. (2016) som sto bak den første forskningsrapporten
om karriereløp og barrierer for personer med innvandringsbakgrunn i norsk
akademia, rapporterte for eksempel at inkluderingen på arbeidsplassen
opplevdes som mangelfull. Manglende inkludering på arbeidsplassen framsto
som et større problem enn urettferdighet i rekrutteringsprosesser. Dette er helt
på linje med hva også vi finner. Samtidig overrasket styrken i beretninger om
å ikke være inkludert i kollegiale fellesskap og ønsket om å ville være det.
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Behovet for det en av intervjupersonene kaller «kompiskollegaer» framstår
som et av dette prosjektets tydeligste funn. Det er en norskrekruttert
vitenskapelig ansatt som etterlyser kompiskollegaer. Men dette framstår som
et behov på tvers av de ansattes bakgrunn, og på tvers av skillet mellom
vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte. Manglende inkludering
identifiseres nærmest universelt, og kan antakelig best forstås med
utgangspunkt i teorier om hvor livsviktig sosiale fellesskap er for mennesker,
slik den svenske sosiologen Johan Asplund (1967, s. 125) formulerer det:
dersom man mister muligheten til samliv, forfaller bevisstheten. Samtidig er
det de internasjonalt rekrutterte som framstår mest sårbare i møte med
manglende inkludering og fellesskap på arbeidsplassen. De mangler et sosialt
og kollegialt nettverk i Norge. Det understrekes stort sett av internasjonalt
rekrutterte at kollegaene er «snille», noe vi tolker som greie og ikke
ubehagelige. Samtidig fortelles det om en hverdag hvor det er langt mellom
kompiskollegaene. Og det er tydelige tendenser til at dette gjøres til et
individuelt problem på arbeidsplassen. Flere understreker at de kunne prøvd
hardere selv, mange av de internasjonalt rekrutterte som har bodd i Norge en
stund framhever at nordmenn rett og slett bare er private og vanskelige å bli
godt kjent med, mens enkelte av de norskrekrutterte mener at internasjonalt
rekrutterte ikke er så interessert i den sosiale delen av jobben. Det er i det hele
tatt svært få som identifiserer mangel på inkluderende fellesskap som et
systemproblem og et institusjonelt ansvar. Hvordan kan det forstås? Kan
hende er det uttrykk for et bredere systemproblem i akademia knyttet til at
styringsstrukturer og insitamenter er rettet mot individer. Tendenser til at den
enkelte måles som individ, kan bidra til å bygge en kultur der også
arbeidsmiljøet forstås som individualisert. At individet settes i sentrum
framstår som en tydelig tendens, til tross for at enkelte disipliner har mer
tradisjon for forskningsgrupper enn andre (Reymert, 2021). Når mangel på
inkludering forklares individuelt, letes det også etter løsninger individuelt; ta
mer egne initiativer, finne venner og bygge nettverk utenfor akademia. Vi vil
imidlertid adressere dette som et systemproblem og som et institusjonelt
ansvar – både for UiO som helhet og for den enkelte enhet.
5) Diskriminering og trakassering som små krenkelser
Diskriminering og trakassering – herunder også seksuell trakassering, er ikke
noe en stor andel av de som svarte på spørreundersøkelsen og ble intervjuet
opplever. Mangel på inkludering framstår til sammenligning som et mye mer
utbredt problem. Samtidig er diskriminering og trakassering noe UiO sine
ansatte opplever. Men hva som er diskriminering, trakassering og seksuell
trakassering oppleves som enten svært klart eller svært uklart. De som
opplever det klart, gir uttrykk for at for eksempel rasisme er når noen kaller,
behandler folk eller omtaler dem på måter som inkluderer henvisninger til
hudfarge eller andre ytre kjennetegn og har en intensjon om å diskriminere.
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Rasisme er intensjonelt. Dette er diskriminering forstått som noe svært
eksplisitt. Parallelt er det mange av dem som utsettes for hendelser de
opplever som mangel på anerkjennelse, som både når det skjer og etterpå er
usikre på om dette er diskriminering eller trakassering. Vi kan, med referanse
til Gressgård (2014) kalle det ikke-eksplisitt diskriminering. Når det oppleves
lite eksplisitt, har det, slik vi fortolker det, sammenheng med to forhold: 1)
Det finnes en tydelig majoritetsbasert diskurs om at diskriminering og
trakassering er noe svært eksplisitt. Det gjør at ikke-eksplisitte hendelser fort
kan bli trukket i tvil. 2) Det er tydelige men ofte implisitte maktforskjeller i
situasjoner der diskriminering og trakassering spiller seg ut. Da kan det å
bemerke eller ta opp at noe oppleves ugreit, både av hensyn til den som har
sagt eller gjort noe diskriminerende og at hensyn til en selv. Å «klage» kan
medføre selv å bli gjort til et problem (jf. Ahmed, 2012; Orupabo, 2021). Sara
Ahmed (2012) beskriver en tendens til å la øyeblikket noe skjer passere, fordi
konsekvensene av å ikke la det passere er for vanskelige. Hun beskriver
hvordan noen helt uten videre har kropper og et utseende som gjør at de
«sømløst» glir inn i kategorien eller gruppen de er del av, mens andre har
kropper og et utseende som skaper friksjon og spørsmål. Spørsmålene
indikerer hvem som uten videre er berettiget til en tittel eller et sted og de som
må forklare seg eller kanskje rett og slett gjøres usynlig. Dette er noen en ung
kvinnelig internasjonalt rekruttert stipendiat i vårt intervjumaterielt forteller
om fra møtet med en mannlig senior som skulle gi henne og en mannlig
kollega en oppgave de sammen skulle utføre. Det var den mannlige kollegaen
som fikk oppgaven, hun ble oversett. Hun ble «usynlig», forteller hun. Det er
snakk om små krenkelser som hver for seg kan virke ubetydelige, og der
intensjonen neppe er å uttrykke mangel på anerkjennelse, men der det
opplevde resultatet likevel blir slik. Mikroaggresjoner framstår hver for seg
harmløse, men utsettes man for dette stadig, kan det få alvorlige psykiske og
fysiske følger (Pierce, 1995, sitert i Gressgård, 2014, s. 22). Det er møtet
mellom troen på det eksplisitte og de stadige opplevelsene av det diffuse og
tilslørte som framstår som kanskje det største problemet i intervjumaterialet.
De som selv ikke opplever diskriminering fordi de er i en privilegert posisjon
hva hudfarge, kjønn, språk, tro eller andre forhold angår, tenderer til å tenke
om diskriminering som noe svært eksplisitt, noe det er lett for alle å se og
høre. Da går det ikke-eksplisitt lett under de privilegertes radar – og det blir
dobbelt vanskelig for de som utsettes å ta dette opp: For er dette
diskriminering og hvordan vil de bli oppfattet hvis de sier fra? Dette er
bekymringer som også kan fortolkes i lys av diskursene Sletteland og Orgeret
(2019) identifiserer i medieoppslag om seksuell trakassering. De finner en
trakassering-som-utslag-av-strukturell-sexisme-diskurs. En slik diskurs gjør
det legitimt å konfrontere den som utfører det være seg diskriminering eller
trakassering. Men de identifiserer også en heksejakt-diskurs, og den det da
jaktes på er utøveren av diskriminering og trakassering. En slik diskurs gjør
diskriminering og trakassering krevende å ta opp.
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6) Sårbarhet og individuelle tilpasninger
Opplevd sårbarhet, i form av erfarte hendelser der diskriminering og
trakassering inngikk, skaper en beredskap i form av individuelle tilpasninger
som skal hindre at opplevelsene gjentar seg. I det kvalitative
intervjumaterialet kommer slik sårbarhet særlig til uttrykk hos kvinner som
har opplevd seksuell trakassering. Dette er kvinner, ofte unge, som tar sine
forholdsregler; de går tidlig hjem fra sosiale tilstelninger, advarer hverandre,
lar være å dele fra sitt private liv på jobb, drar tidlig hjem fra jobb slik at de
ikke blir sittende igjen med menn som det viser seg ikke er til å stole på.
Diskriminering og trakassering er en erfaring som «sedimenteres», den setter
seg i den «sosiale kroppen» (jf. Bourdieu, 1998) og har konsekvenser for den
enkeltes senere praksiser. Dette kan fortolkes som et uttrykk for handlekraft
(agency), men det kan også fortolkes som et uttrykk for sårbarhet, skapt av
individuelle tilpasninger, fordi institusjonene, i dette tilfellet UiO, ikke får til
å forebygge på en måte som skaper trygghet. Dermed virker trakassering og
diskriminering i praksis legitimerende for den og de som utøver dette, mens
de som opplever det må mobilisere defensive strategier (jf. Holter, 1992).
Strategier som også kan virke diskvalifiserende i faglige sammenhenger, gitt
at det å inngå i sosiale og kollegiale fellesskap framstår som viktig.
7) Praktiske problemer i møte med det norske systemet
Praktiske problemer med ulike sider av det norske byråkratiet, særlig ved
ankomst til Norge og i månedene etterpå, framstår som et gjennomgående
problem i intervjuer med internasjonalt rekrutterte. At dette ikke synliggjøres
tydelig i den elektroniske spørreundersøkelsen, skyldes at vi ikke spurte om
mulige praktiske utfordringer med å være ny i Norge. Vår antakelse var at
mottak ble godt ivaretatt på et universitet der det er mye internasjonal
rekruttering og i tillegg studenter fra hele verden. I intervjuene fortelles det
om utfordringer med alt fra det norske skattesystemet og å få med seg partner
inn i landet (når vedkommende ikke er EØS-borger) til bankkort og bolig. Det
aller meste av dette er forhold som ikke angår UiO direkte. Samtidig er det
forhold som må ordnes og være på plass dersom den internasjonalt rekrutterte
skal bli del av UiO på en fullverdig måte. UiO har International Staff Mobility
Office (ISMO), som er en såkalt spesialistenhet for forskermobilitet. Enheten
gir råd, veileder og tilrettelegger for internasjonale ansatte og gjesteforskere
som oppholder seg ved UiO, og gir støtte til UiOs enheter. ISMO forholder
seg altså både til individer og til enheter. Mottak av nyansatte fra utlandet
skjer ved institutter og enheter, som forventes å følge rutiner for mottak
(«onboarding») utarbeidet av UiO. Tendensene som framkommer i vårt
intervjumateriale er imidlertid at problemer knyttet til ankomst og den første
tiden i Norge er noe den enkelte og de av kollegaene som lar seg engasjere,
må løse. Det framstår kort og godt som at mottakssystemet er utilstrekkelig i
møte med internasjonalt rekrutterte og deres behov. Det finnes ikke, slik vi
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fortolker dette basert på intervjuene og har undersøkt det ved UiO, et
standardisert mottakssystem som etablerer en «minstenorm» for hva
internasjonalt rekrutterte skal tilbys ved ankomst. Behovene til ansatte er ikke
like, derfor må det være individuelt tilpassede opplegg. Samtidig er det også
behov for et universelt innrettet tilbud som adresserer utfordringer det
erfaringsmessig er mange av den første tiden i Norge og på UiO.
8) En språkpolitikk og språkpraksis med vidt tolkningspotensial
Universitets- og høyskoleloven står fast at universiteter og høgskoler har
ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk. Samtidig sier
Universitets- og høgskolerådet at institusjonene skal ha en strategi slik at
engelsk eller annet språk kan brukes der det er hensiktsmessig:
Språkstrategier bør sikre parallellspråklighet, norsk som nasjonalt fagspråk
og engelsk som internasjonalt fagspråk. I siste tildelingsbrev fra
Kunnskapsdepartementet til UiO understrekes det at det skal stilles krav til
opplæring i norsk språk når det ansettes utenlandske forskere og undervisere.
Hovedregel er at ansatte skal beherske norsk språk innen to år. UiO sin
standardtekst for arbeidsavtaler har da også en ikke-obligatorisk språkklausul
om at ansatte må lære seg norsk innen to år fra tiltredelse, og det på en måte
som gjør dem i stand til å fylle alle oppgavene som ligger til stillingen på
norsk. Praksis er, slik vi forstår det, at det stilles språkkrav til fast ansatte,
men ikke til vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger (stipendiater og
postdoktorer). Lover og retningslinjer fra ulike hold er mange og ikke
motstridende. Samtidig synliggjør erfaringer, uttrykt både i den elektroniske
spørreundersøkelsen og i kvalitative intervjuer, en tendens til at ansatte
kommer i skvis mellom mål om å ivareta norsk i en norsk høyere
utdanningsinstitusjon og myndigheter og universitetets ønske om å ligge i den
internasjonale forskningsfronten. Hva slags krav om norsk skal internasjonale
ansatte møtes med? Hva slags opplæringstilbud skal de få eller pålegges?
Hvem betaler? Hva skjer hvis den ansatte ikke lever opp til kravet om å
beherske norsk etter to år, i en slik grad at de for eksempel kan undervise på
norsk? Rekken av spørsmål kunne vært gjort lengre. Poenget er at dette er
spørsmål som den enkelte enhet, ofte den enkelte ansatte selv, må finne ut
hvordan de følger opp. Igjen er dette et systemproblem som tenderer til å bli
gjort til et individuelt problem. Dette skaper usikkerhet om språk både blant
internasjonalt rekrutterte og blant norskrekrutterte. For enkelte enheter er
dilemmaet så enkelt og vanskelig som dette: Hva slags språk skal vi ha på
fellesmøter for alle ansatte ved enheten? Engelsk, slik at alle internasjonalt
rekrutterte forstår hva som foregår, men der en følge kan være at enkelte av
de norskspråklige avstår fra å mene noe, fordi de må snakke engelsk. Norsk,
for å trygge de norskrekrutterte og fordi UiO er en norsk institusjon, men der
en følge er at mange av de internasjonalt rekrutterte ikke forstår hva som
foregår.
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Oppsummert:
Vi identifiserer en tendens til at organisatoriske og kulturelle problemer som
bidrar til å utfordre mål om deltakelse på like vilkår, gjøres til individuelle
problemer som den enkelte må finne løsninger på selv. Institusjonelle
utfordringer gjøres til individuelle problemer. Dette gjelder sårbarhet knyttet
til mangel på anerkjennelse, fravær av kollegafellesskap, språkpolitiske
retningslinjer med vide tolkningspotensialer og praktiske problemer for
internasjonalt rekrutterte ved ankomst til Norge og UiO. Det gjelder dessuten
to forhold vi vil understreke som overordnet viktige for mål om mangfold i
rekrutteringer og i kunnskap. For det første: Vi finner en tendens til at
insentiver ment for institusjonsnivåer oppleves som så viktige også på
individnivå, at de påvirker faglige prioriteringer. Da den såkalte norske
modellen for publikasjonsbasert finansiering ble evaluert, fant man ingen
såkalt uintenderte tilpasninger fra forskernes side «i alle fall ikke på
makronivå» (Sivertsen, 2016, s. 85). I vårt kvalitative intervjumateriale
synliggjøres imidlertid konkrete faglige tilpasninger. Og studier som
eksplisitt har studert rekrutteringsprosesser i akademia (se f.eks. Orupabo &
Mangset, 2021; Reymert, 2021) finner at vektleggingen av de riktige typene
publikasjoner er tydelig også i ansettelsesprosesser. Det har betydning for
hvilke kandidater som i det hele tatt kommer i betraktning. Hvordan dette skal
forstås og håndteres av ansatte i akademia er opp til den enkelte å finne ut av.
For det andre: Vitenskapelig ansatte har i praksis grenseløse jobber langs tre
dimensjoner - tid, innhold og sted. Denne grenseløsheten bidrar til ulike
muligheter for kvinner og menn. Forholdet mellom produksjon og
reproduksjon og hvordan dette er koblet til kjønn, er grunnleggende for hele
samfunnets organisering (jf. Fraser, 1994; Holter, 1992). Det kan ikke løses i
handlingsplaner for likestilling og mangfold på UiO. Men utfordringer med å
balansere arbeid og resten av livet kan synliggjøres, drøftes og møtes. Det er
et gjennomgående trekk at kjønnslikestilling er en problemstilling uavhengig
av om den det gjelder er født i Norge eller utlandet. Balansen mellom arbeid
og resten av livet peker seg ut som krevende. Og her beskriver kvinner de
største utfordringene og dilemmaene. Grenseløsheten i akademiske jobber
skyldes ikke bare ytre systemkrav, kravene kommer også fra den enkeltes
glede over oppgavene og ønske om å finne svar på spørsmål som er viktige
for dem. Samtidig er det et ønske om å ha- og prioritere familie. Individene
må altså i en viss forstand lære seg å sette sine egne grenser. Men hvor lærer
man det? Dette er en kompetanse vitenskapelig ansatte bør ha, og som det
ikke bare bør være opp til individuelle initiativ å finne fram til.

8.3

Anbefalinger

Anbefalingene forholder seg til de åtte utfordringene, som vi har identifisert
ved Universitetet i Oslo, samt til behovet for diskusjoner om hva som er målet
med likestilling og mangfold – og hvorfor dette er viktig.
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Her følger åtte anbefalinger:
1) Diskutere hva som er målet med likestilling og mangfold – og hvorfor
dette er viktig på UiO. Disse diskusjonene bør knyttes til arbeidet med
handlingsplaner om mangfold, likestilling og inkludering.
2) Starte diskusjon og refleksjon om hvordan styringssystemet har
betydning for faglig kvalitet forstått som faglig mangfold. Endringer
bør gjøres for å motvirke negative tilpasninger til insitamenter på
enhets- og individnivå.
3) Oppfordre til bruk av letekomiteer ved utlysninger også for andre
grunnlag enn kjønn. Dette vil for eksempel være viktig for å kunne
rekruttere kvalifiserte «etterkommerne» av innvandrere til Norge,
innvandrere som har kommet til Norge av andre grunner enn
akademiske og akademikere med nedsatt funksjonsevne.
4) Stadfeste at det er et institusjonelt ansvar både ved UiO og de enkelte
enhetene å bidra til inkluderende arbeids- og kollegafellesskap. Dette
er en viktig lederoppgave som bør inngå i lederopplæring. Opprette
en UiO-pris til beste Kompiskollega-enhet, som utdeles årlig.
5) Igangsette en: hva er diskriminering-kampanje ved UiO, der diskusjon
og refleksjon rundt hva som er diskriminering og trakassering står
sentralt. Hovedtilnærmingen skal være at diskriminering aldri er den
som utsettes sitt ansvar. Samtidig kan det å invitere ansatte til former
for «bøllekurs» være et godt tiltak for å gjøre utsatte bevisste på at de
bør si fra og råd om hvordan. En viktig del av en slik kampanje må
også være å utforme tiltak som adresserer organisatoriske og
kulturelle forhold ved UiO som institusjon. Oppmerksomheten bør
særlig være rettet mot forebyggende tiltak.
6) Videreutvikle dagens mottakssystem for internasjonalt rekrutterte
ansatte gjennom et standardisert mottakssystem på enhetsnivå. Dette
mottakssystemet bør ha en minstenorm for hva alle internasjonalt
rekrutterte skal motta av veiledning og støtte i den første tiden etter
ankomst, samt tydelige råd om hvordan det kan etableres et
oppfølgingssystem ved ytterligere spørsmål og utfordringer.
Internasjonalt rekrutterte bør ha en fast kontaktperson for hjelp med
praktiske og byråkratiske spørsmål de første månedene etter ankomst
Norge.
7) Etablere en tydelig språkpolitikk og språkpraksis som skal gjelde for
hele UiO, og tydelige råd for hvordan alle enheter skal følge opp dette.
8) Iverksette avgrensede og målrettede forskningsprosjekter som skal
bidra med kunnskap om erfaringer blant ansatte med ulike typer
bakgrunn – som for eksempel etterkommere av innvandrere til Norge.
Det bør også iverksettes et forskningsprosjekt som kartlegger
erfaringer knyttet til mangfold og inkludering blant studenter ved
UiO. Her vil det særlig være viktig med kvalitative data.
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