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Rapport fra Likestillings- og mangfoldsutvalget 2015  

Likestillings- og mangfoldsutvalget har i 2015 ledets av professor Inga Bostad, med Hanna Karv 

som sekretær. Andre medlemmer i utvalget er: 

 Førsteamanuensis Herman Bruserud (vara: Ulf Stridbeck) 

 Stipendiat Anders Narvestad (vara: Johann Ruben Leiss) 

 Personalrådgiver Mari Theodorsen (vara: Christian Boe Astrup) 

 Student Ingrid Stray Reutz (vara: Anne-Marie Gulichsen) 

 Seniorkonsulent og lokalt verneombud Mona Østvang Ådum (vara: Kaja Santelmann) 

Arbeidet 2015 

LiMU har i perioden hatt 6 møter, hvor utvalget har diskutert både større strategiske saker og 

innkommende henvendelser. De største sakene for LiMU i 2015 har vært arbeidet med ny 

handlingsplan og implementeringsplan for denne, samt utarbeiding og gjennomføring av en 

undersøkelse av studiehverdagen for minoritetsstudenter på masterstudiet i rettsvitenskap. I 

tillegg til dette har utvalget utarbeidet en standardformulering om likestilling som skal inkluderes i 

alle relevante stillingsutlysninger og arrangert et mediehåndteringsseminar med tittelen 

«Communicating research in old and new media – why and how?» i samarbeid med 

kommunikasjonsseksjonen den 22. oktober. Videre har utvalgets leder har møtt i den sentrale 

koordineringsgruppen for likestilling ved UiO og utvalgets sekretær har deltatt på bl.a. 

nettverkskonferansen 2015 for likestilling i UH-sektoren «Talenter i spill» ved Universitetet i 

Agder i mars.  

Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017 

Handlingsplanen likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017 ble vedtatt i februar 

2015. Planen konkretiserer fakultetets målsettinger for likestillings- og mangfoldsfeltet og 

inneholder totalt 20 tiltak for å oppnå større likestilling. I tillegg til dette inneholder også 

Strategisk plan 2010-2020 punkter om likestillingsarbeid.1 

                                                           
1 Fakultetets strategiske plan: http://www.jus.uio.no/om/strategi/strategisk-plan/jus-strategisk-2020-for-nett.pdf  

http://www.jus.uio.no/om/strategi/strategisk-plan/jus-strategisk-2020-for-nett.pdf
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Handlingsplanen er knyttet til UiOs strategiplan Strategi 2020 og Handlingsplan for likestilling og 

kjønnsbalanse 2015-2017 for hele universitetet, som har tre hovedmål:  

1) Et tydeligere lederansvar for likestilling;  

2) Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke;  

3) Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer. 

I lys av dette har handlingsplanen tre hovedfokusområder: kjønnsbalanse, etniske minoriteter og 

funksjonshemmede. For alle hovedfokusområder er det spesifisert mål og tiltak, totalt 22 stk. 

Denne rapporten inkluderer en gjennomgang av planens tiltak og status for arbeidet. 

Gjennomgangen viser at arbeidet med mange tiltak er satt i gang og at de fleste tiltak for 2015 også 

gjennomført. Unntaket er en mentorsamling, som vil gjennomføres i januar 2016. 

En utfordring for utvalget har vært at fakultetet fikk avslag på en søknad til Forskningsrådets 

BALANSE-program. Prosjektet «Kunnskapens grenseland: Kvinner i norsk juss» skulle ansette en 

forsker i 3 år, som skulle bistås av en vit.ass. og en administrativ person, og hadde et budsjett på 

kr. 6 millioner. Denne forskeren var tenkt til å gjennomføre de større undersøkelsene som ligger 

som en del av handlingsplanen. LiMU har derfor jobbet med å finne alternative måter å 

gjennomføre undersøkelsene på. 

Minoritetsundersøkelsen 

Minoritetsundersøkelsen har vært en av hovedsakene for LiMU i 2015. Formålet var å kartlegge 

hvordan det er å være student med minoritetsbakgrunn på masterprogrammet i rettsvitenskap. 

Undersøkelsen følger opp en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2007 om 

«Minoritetsstudenter og masterstudie i rettsvitenskap». Målet med den nye undersøkelsen er å 

kartlegge hvorvidt det er særskilte utfordringer som studenter med minoritetsbakgrunn står 

overfor, språklig, kulturelt og livssynsmessig, sammenlignet med studentene for øvrig. Resultatene 

skal danne grunnlag for fakultetets arbeid med mangfoldsspørsmål de kommende årene. 

En arbeidsgruppe under ledelse av Herman Bruserud har under våren utarbeidet et spørreskjema 

som i september gikk ut til alle 2627 registrerte studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap. 

Undersøkelsen har mottatt 567 svar, hvilket gir en svarprosent på ca. 22 %.  

LiMU er nå i gang med å utarbeide en rapport basert på resultatene av undersøkelsen. Her får 

bistand av Linda Gulli, som gjennomfører en analyse av svarene og utarbeider rapporten på LiMUs 

vegne. For en kort oppsummering av de preliminære resultatene fra undersøkelsen, vennligst se 

vedlegg 3. Den endelige rapporten vil foreligge ved årets utgang, og det planlegges et 

lanseringsseminar for rapporten i vårsemesteret 2016. 

Communicating research in old and new media – why and how? 

Den 22. oktober inviterte LiMU alle vitenskapelig ansatte kvinner ved fakultetet til et 

halvdagsseminar med tittelen «Communicating research in old and new media – why and how?». 
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Formålet med seminaret var å gi deltakerne en god innføring i hvordan man som kvinnelig forskere 

håndterer media, hvordan man kan benytte sosiale medier til å spre forskningen sin og hva nytten 

med forskningskommunikasjon er. Innledere var Beate Sjåfjell fra Institutt for privatrett, Nina 

Kristensen fra forskning.no og Audun Farbrot fra BI. Se vedlagt program for mer informasjon. 

Kurset hadde 21 påmeldte deltakere, men etter stort frafall møtte ca 10 personer på dagen. 

Tilbakemeldingene på seminaret har vært gode. Se her også rapport fra en stipendiat som deltok på 

seminaret (vedlegg 5). 

Plan for likestillings- og mangfoldsarbeid i 2016 

En hovedsak for LiMU i 2016 vil være gjennomføringen av en undersøkelse av kjønnsperspektiver i 

undervisningen på masterstudiet i rettsvitenskap (se vedlagt prosjektbeskrivelse). For dette formål 

vil det tilsettes en forsker i 6 måneder, som skal utarbeide en rapport om dette. I tillegg til dette 

planlegger LiMU følgende tiltak for 2016: 

 Mentor- og stipendiatsamling – januar 2016 

 Lansering av minoritetsundersøkelsen – våren 2016 

 Undersøkelse av inkludering av internasjonalt ansatte i undervisningen ved fakultetet  

 Lokalt ledertreningskurs – høsten 2016 

I tillegg til dette vil LiMU fortsette arbeidet med årlige midler til instituttene for vit.ass. bistand for 

kvinnelige stipendiater i sluttfasen og søke sentrale midler til frikjøp for kvinnelige 

førsteamanuenser. Her har tre kvinner fått innvilget midler for 2016. LiMU ønsker også å 

videreføre det gode samarbeidet med det nye dekanatet og instituttlederne om liketillings- og 

mangfoldsarbeidet i året som kommer.  

 

Med hilsen 

 

Inga Bostad 

Leder, LiMU 

Hanna Karv 

sekretær 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

Vedlegg: 

1. Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017  

2. Status for implementering av Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske 

fakultet 2015-2017 

3. Rapport: Preliminære resultater fra minoritetsundersøkelsen 
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4. Program for seminaret «Communicating research in old and new media – why and how?» 

5. Rapport fra seminaret 

6. Prosjektbeskrivelse for undersøkelse av integrering av kjønnsperspektiver/ 

likebehandlingsperspektiver i undervisningen  

 

 

Saksbehandler: 

Hanna Karv 

22859413, hanna.karv@jus.uio.no 

 

 

  

 



Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 

2015-2017 
 

Visjon  
Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, 

etnisitet og funksjonsevne.  

Forankring  

Handlingsplanen er knyttet til UiOs strategiplan Strategi 2020. Strategi 2020 fastslår at UiO skal være 

«et internasjonalt ledende universitet [som] må drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner 

og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og som sikrer like rettigheter.». 

Styret for Universitetet i Oslo vedtok 11. september 2014 Handlingsplan for likestilling og 

kjønnsbalanse 2015-2017 for hele universitetet.  Handlingsplanen har tre hovedmål: (1) Et tydeligere 

lederansvar for likestilling; (2) Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke; (3) Bedre 

kjønnsbalansen i alle studieprogrammer.  

Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017 er et ledd i å realisere 

målene i de sentrale strategiene med et fokus på lokale problemstillinger ved fakultetet.  

Ansvar  

Ansvaret for å gjennomføre handlingsplanen ligger hos instituttledermøtet og dekanatet. Likestillings- 

og mangfoldsutvalget skal samarbeide med fakultetsledelsen og andre relevante råd og utvalg, og sikre 

kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre nødvendige tiltak. Det rapporteres årlig til UiO sentralt om 

fakultetets likestillingsarbeid; denne rapporten blir også gitt fakultetsstyret til orientering.  

Hovedmål og hovedutfordringer  

Fakultetets langsiktige hovedmål er å sikre kjønnsbalanse i alle stillingskategorier.  

Fakultetet har en særlig utfordring med de faste vitenskapelig ansatte. Antall kvinner i professor- og 

førsteamanuensisstillinger på fakultetet totalt har ligget i overkant av 30 % de siste årene, men det er 

store forskjeller mellom enkeltinstitutter og -fagmiljøer. I tråd med målet i UiOs handlingsplan skal 

fakultetet øke kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger til 40 %. 

Andelen kvinnelige stipendiater ligger i overkant av 50 %. Hovedutfordringen for å bedre 

kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger, er med andre ord å få kvinner til å søke på og være 

best kvalifisert til førsteamanuensisstillinger. Mange av handlingsplanens rekrutteringstiltak retter seg 

derfor mot stipendiatgruppen som en viktig rekrutteringsbase for faste vitenskapelige stillinger.   

Videre er fakultetet opptatt av å kartlegge substansielle utfordringer for kvinner i faste vitenskapelige 

stillinger, for dermed å sikre at slike stillinger utgjør og fremstår som attraktive arbeidsplasser for 

kvinner.  

Andre viktige utfordringer ved fakultetet er kjønnsbalansen blant studentene samt andelen minoriteter 

og personer med nedsatt funksjonsevne blant studenter og ansatte.  



Personer med minoritetsbakgrunn og funksjonshemmede utgjør ingen ensartet gruppe, og hver enkelt 

vil møte sine spesielle utfordringer. Diskriminering av minoriteter eller personer med nedsatt 

funksjonsevne har ofte sin bakgrunn i manglende tilrettelegging eller i stereotype oppfatninger. 

Fakultetet ønsker å legge til rette for rekruttering av studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn 

og/eller funksjonshemminger. Handlingsplanens tiltak retter seg mot kartlegging av dagens situasjon 

for minoriteter på fakultetet med påfølgende tiltak tilpasset resultatene av undersøkningen samt 

bevisstgjøring av funksjonshemmedes situasjon.  

1. Kjønnsbalanse  

Mål 1.1: Fakultetet vil sikre at de kvinnelige stipendiatene blir mer konkurransedyktige som 

kandidater til faste vitenskapelige stillinger.  

Tiltak:  

 Gjennomføre medietreningskurs for kvinner høsten 2015.  

 Gjennomføre en samling for kvinnelige stipendiater i løpet av 2015.  

 Videreføre mentorordningen, og gjennomføre en mentorsamling i løpet av 2015.  

 Fordele midler til instituttene årlig som skal brukes til å bistå kvinnelige stipendiater i 

sluttfasen.  

 Stimulere kvinnelige stipendiater til å øke publiseringen av vitenskapelige arbeider.  

 Evaluere effekten av de nevnte tiltakene, og om de bør videreføres i 2016 og 2017 eller 

erstattes med andre tiltak.   

 Gjennomføre en undersøkelse av nåværende og tidligere kvinnelige stipendiaters arbeidsvilkår 

og deres grunner til å velge – eller velge bort – en videre akademisk karriere. Frist: Desember 

2016. 

Mål 1.2: Fakultetet skal legge til rette for at kvinnelige førsteamanuenser får mulighet til å 

kvalifisere seg til professor.  

Tiltak:  

 Innvilge frikjøp og oppfordre kvinnelige førsteamanuenser om å søke om midler til frikjøp 

gjennom de sentrale likestillingsmiddelordningene.  

 Oppfordre kvinnelige førsteamanuenser til å benytte seg av mulighetene for coaching og 

opprykksseminar i regi av UiO.  

Mål 1.3: Fakultetet vil være en attraktiv arbeidsplass for kvinner i vitenskapelige stillinger, 

gjennom å sikre at kvinner har gode forbilder og like muligheter til forskning, undervisning og 

publisering.  

Tiltak:  

 Følge opp anbefalingen fra Programutvalget for Master i rettsvitenskap fra 2011 om 

integrering av likebehandlingsperspektiver i undervisningen i forbindelse med overgangen til 

ny studieordning, inkludert følgende underpunkter:  

o Gjennomgå pensum på obligatoriske og valgfrie emner for å se på kvinneandel og 

kjønnsperspektiv.  

o Undersøke om det er flere kvinner som underviser i valgfag enn i de obligatoriske 

fagene, og identifisere eventuelle kjønnede kriterier for hvilke fag som defineres som 



obligatoriske og om dette påvirker kvinners holdning til å gjøre karriere på toppnivå i 

jussen. 

 Gjennomføre nettverkskonferanser for kvinner, spesielt på fagområder som har særlige 

likestillingsutfordringer.  

 Arrangere regelmessige kurs i kjønnsperspektiver i jussen på ulike fagområder, med tanke på 

å gjøre det enklere for undervisere og lærebokforfattere å integrere kjønnsperspektiver i 

undervisning og pensum.  

Mål 1.4: Fakultetet vil sikre god kjønnsbalanse i vitenskapelige lederstillinger, blant 

forskningsledere og i viktige verv på fakultetet. 

Tiltak:  

 Oppfordre kvinnelige førsteamanuenser og professorer til å delta på UiOs forskningslederkurs.  

 Arrangere lokale ledertreningskurs for kvinner. 

Mål 1.5: Fakultetet ønsker en jevnere kjønnsbalanse blant studentene.  

Tiltak:  

 Analysere virkningene av kjønnsbalansen blant studentene og årsaker til at kvinner er i 

majoritet.  

 Definere og igangsette tiltak basert på analysen.  

2. Etniske minoriteter  

Mål 2.1: Fakultetet vil sikre at etniske minoritetsgrupper er bedre representert blant studenter 

og ansatte.  

Tiltak:  

 Ferdigstille minoritetsundersøkelsen blant studentene. Frist: Vår 2015. 

 Gjennomføre relevante tiltak i lys av minoritetsundersøkelsens resultater. Frist: Hele perioden. 

3. Funksjonshemmede 

Mål 3.1: Fakultetet vil øke kunnskapen blant ansatte og studenter om de utfordringer som 

personer med nedsatt funksjonsevne møter og gjennom dette skape forståelse for 

funksjonshemmedes situasjon.   

Tiltak: 

 Gjøre det bedre kjent at fakultetet er en del av en IA-bedrift gjennom å systematisk 

synliggjøre dette i alle stillingsutlysninger.  

 Satse på bevisstgjøring og informasjon rettet mot studenter og ansatte.  

 



Status for implementering av Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017 – desember 2015 

 Mål Tiltak Ansvar  Kommentar Status  Frist 

1
. K

jø
n

n
sb

al
an

se
 1.1: Fakultetet vil sikre at de 

kvinnelige stipendiatene blir 
mer konkurransedyktige som 
kandidater til faste 
vitenskapelige stillinger. 

 Gjennomføre medietreningskurs for 
kvinner høsten 2015.  

 Gjennomføre en samling for kvinnelige 
stipendiater i løpet av 2015.  

LiMU i samarbeid med 
kommunikasjons-
seksjonen 

Tiltakene slås sammen slik at 
medietreningskurset også 
fungerer som samling for 
kvinnelige stipendiater.  

Gjennomført Oktober 
2015 

 Videreføre mentorordningen, og 
gjennomføre en mentorsamling i løpet 
av 2015.  

LiMU  LiMU arrangerer en samling for 
mentorer ved fakultetet hvor 
mentorrollen diskuteres.  

En samling vil 
gjennomføres 
20. januar 
2016. 

Desember 
2015 

 Fordele midler til instituttene årlig som 
skal brukes til å bistå kvinnelige 
stipendiater i sluttfasen.  

Fakultetet Fakultetet har allerede etablert 
gode rutiner for dette. Disse 
videreføres. 

Pågående Hele 
perioden 

 Stimulere kvinnelige stipendiater til å 
øke publiseringen av vitenskapelige 
arbeider. 

Fakultetet og 
instituttene 

Fakultetet og instituttene skal 
øke bevisstgjøringen av 
viktigheten av publisering for 
den videre karrieren blant de 
kvinnelige stipendiatene.  

Pågående Hele 
perioden 

 Gjennomføre en undersøkelse av 
nåværende og tidligere kvinnelige 
stipendiaters arbeidsvilkår og deres 
grunner til å velge – eller velge bort – 
en videre akademisk karriere.  

LiMU Dette er en større 
undersøkelse som var en del av 
den avslåtte BALANSE-
søknaden. LiMU vil trenge hjelp 
med å gjennomføre tiltaket.  

Planlagt 
Utsettes til 
2017 

Desember 
2016 

 Evaluere effekten av de nevnte 
tiltakene, og om de bør videreføres i 
2016 og 2017 eller erstattes med andre 
tiltak.   

LiMU LiMU gjennomfører en 
evaluering av alle tiltak i 2015 
og kommer med anbefalinger 
om en eventuell videreføring 
av tiltakene. 

Planlagt Desember 
2015  

1.2: Fakultetet skal legge til 
rette for at kvinnelige 
førsteamanuenser får 
mulighet til å kvalifisere seg til 

 Innvilge frikjøp og oppfordre kvinnelige 
førsteamanuenser om å søke om 
midler til frikjøp gjennom de sentrale 
likestillingsmiddel-ordningene.  

Fakultetet og 
instituttene 

Fakultetet og instituttene har 
etablert gode rutiner for dette. 
Disse videreføres, og det bør 
gjøres bedre kjent at det er 
mulig å søke kvalifiserings-

Pågående Hele 
perioden 



professor. stipend flere ganger dersom 
det er behov for det. 

 Oppfordre kvinnelige 
førsteamanuenser til å benytte seg av 
mulighetene for coaching og 
opprykksseminar i regi av UiO.  

Fakultetet og 
instituttene 

Det er allerede etablert gode 
rutiner for dette. Disse 
videreføres, men det bør gjøres 
bedre kjent at det er mulig å 
søke om å delta på coaching og 
opprykksseminar flere ganger 
dersom det er behov for det. 

Pågående Hele 
perioden 

1.3: Fakultetet vil være en 
attraktiv arbeidsplass for 
kvinner i vitenskapelige 
stillinger, gjennom å sikre at 
kvinner har gode forbilder og 
like muligheter til forskning, 
undervisning og publisering. 

 Følge opp anbefalingen fra 
Programutvalget for Master i 
rettsvitenskap fra 2011 om integrering 
av likebehandlings-perspektiver i 
undervisningen i forbindelse med 
overgangen til ny studieordning, 
inkludert følgende underpunkter:  

Fakultetet, instituttene 
og LiMU 

Fakultetet tilsetter en forsker 
og en vit.ass. for 6 måneder for 
å gjennomføre en 
undersøkelse av 
kjønnsperspektiver i 
undervisningen.  

Pågående  Desember 
2016 

o Gjennomgå pensum på obligatoriske 
og valgfrie emner for å se på 
kvinneandel og kjønnsperspektiv.  

LiMU  Pågående Desember 
2016 

o Undersøke om det er flere kvinner som 
underviser i valgfag enn i de 
obligatoriske fagene, og identifisere 
eventuelle kjønnede kriterier for hvilke 
fag som defineres som obligatoriske og 
om dette påvirker kvinners holdning til 
å gjøre karriere på toppnivå i jussen. 

LiMU  Pågående Desember 
2016 

 Gjennomføre nettverkskonferanser for 
kvinner, spesielt på fagområder som 
har særlige likestillingsutfordringer. 

Fakultetet, instituttene 
og LiMU 

Dette er delvis avhengig av 
initiativ fra enkeltforskere og 
forskergrupper. Instituttene 
bør også bidra med å 
identifisere fagområder med 
særlige utfordringer. 

Pågående Hele 
perioden 

 Arrangere regelmessige kurs i 
kjønnsperspektiver i jussen på ulike 
fagområder, med tanke på å gjøre det 

LiMU LiMU arrangerer et kurs for 
fagansvarlige og andre 
interesserte i løpet av 2016. 

Planlagt Desember 
2016 



enklere for undervisere og lærebok-
forfattere å integrere 
kjønnsperspektiver i undervisning og 
pensum.  

Etter avholdt kurs evalueres 
opplegget med tanke på en 
eventuell videreføring av 
tiltaket.  

1.4: Fakultetet vil sikre god 
kjønnsbalanse i vitenskapelige 
lederstillinger, blant 
forskningsledere og i viktige 
verv på fakultetet. 

 Oppfordre kvinnelige 
førsteamanuenser og professorer til å 
delta på UiOs forskningslederkurs.  

Fakultetet og 
instituttene 

Fakultetet sender årlig ut 
invitasjoner til instituttene om 
å nominere deltakere. 
Instituttene oppfordres til 
særlig å tenke på kvinnelige 
kandidater i 
nominasjonsprosessen. 

Pågående Hele 
perioden 

 Arrangere lokale ledertreningskurs for 
kvinner. 

LiMU i samarbeid med 
fakultetet og instituttene 

LiMU ønsker å arrangere et 
kurs med fokus på 
prosjektledelse. Kurset rettes 
særlig til kvinner i midlertidige 
vitenskapelige stillinger og 
kvinner i starten på karrieren. 
Avdeling for personalstøtte i 
LOS kan bistå med utforming 
av bestilling, formål og 
læringsutbytte. 

Planlagt Høst 2016 

1.5: Fakultetet ønsker en 
jevnere kjønnsbalanse blant 
studentene. 

 Analysere virkningene av 
kjønnsbalansen blant studentene og 
årsaker til at kvinner er i majoritet.  

LiMU Dette er en større 
undersøkelse som LiMU vil 
trenge hjelp til å gjennomføre. 
Frikjøp eller ansettelse av 
ekstern hjelp bør vurderes. Det 
foreslås også at vi samarbeider 
med STK om en slik 
undersøkelse, da de har 
erfaring med slike 
undersøkelser.

1
 

Planlagt Desember 
2017 

 Definere og igangsette tiltak basert på LiMU Resultatene av undersøkelsen Planlagt Desember 

                                                           
1
 F.eks. Cecilie Thun og Øystein Gullvåg Holter (STK) gjennomførte i 2013 studien «Kjønnsbalanse og læringsutbytte. En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av 

læringsutbytte og studiekvalitet».  



analysen.  inkluderes i handlingsplanen 
for neste periode.  
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etniske minoritetsgrupper er 
bedre representert blant 
studenter og ansatte. 

 Ferdigstille minoritetsundersøkelsen 
blant studentene.  

LiMU Undersøkelsen er gjennomført 
og Linda Gulli skriver nå en 
rapport på basert på funnene. 
Rapporten lanseres våren 
2016. 

Pågående  Vår 2015 

 Gjennomføre relevante tiltak i lys av 
minoritetsundersøkelsens resultater.  

Fakultetet, instituttene 
og LiMU 

Dersom undersøkelsen 
avdekker problemer, vil LiMU 
anbefale tiltak for å bedre 
situasjonen for 
minoritetsstudentene ved 
fakultetet.  

Planlagt Desember 
2017 
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e 3.1: Fakultetet vil øke 

kunnskapen blant ansatte og 
studenter om de utfordringer 
som personer med nedsatt 
funksjonsevne møter og 
gjennom dette skape 
forståelse for 
funksjonshemmedes 
situasjon.   

 Gjøre det bedre kjent at fakultetet er 
en del av en IA-bedrift gjennom å 
systematisk synliggjøre dette i alle 
stillingsutlysninger.  

LiMU og fakultetet Tekstene er utarbeidet og 
innført i stillingsannonsene.  

Gjennomført Vår 2015 

 Satse på bevisstgjøring og informasjon 
rettet mot studenter og ansatte.  

 

Fakultetet, instituttene 
og LiMU 

LiMU har hatt et møte med 
Marius Fuglum, ansvarlig for 
tilrettelegging for studenter, og 
Kari Amby Røine Hegerstrøm, 
HMS- og bygningskoordinator, 
om hvordan fakultetet jobber 
med tilrettelegging for 
studenter og ansatte. I lys av 
dette vil LiMU utarbeide noen 
konkrete forslag til hvordan 
bevisstheten kan øke. 

Pågående Hele 
perioden 

 



Analysen per 3.desember 2015 

Høstens spørreundersøkelse blant studenter på masterstudiet i rettsvitenskap er utarbeidet på 

bakgrunn av et ønske om å få bedre kunnskap om situasjonen til studenter med minoritetsbakgrunn. 

Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det juridiske fakultet sendte i september ut undersøkelsen til 

2627 studenter, av disse var det 567 som svarte, hvilket gir en svarprosent på 21,58.  

Bakgrunn og mandat 

At UiOs studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne er et 

uttalt mål, som gjenspeiles i handlingsplanen for likestilling og mangfold ved det juridiske fakultet 2015-

2017. Masterstudiet i rettsvitenskap danner grunnlag for inntreden i en rekke roller i samfunnet, fra de 

juridiske profesjoner til offentlig forvaltning og ulike lederposisjoner. Det er ønskelig at juristbestanden i 

stor grad gjenspeiler befolkningen. I dagens Norge, der en økende del av befolkningen har bakgrunn fra 

andre kulturer, er det derfor viktig å legge til rette for tiltak som kan bedre rekrutteringen av studenter 

med minoritetsbakgrunn, så vel som å forhindre at disse faller fra underveis.  

Årets undersøkelse følger opp en undersøkelse fra 2007 om «Minoritetsstudenter og masterstudie i 

rettsvitenskap». Den gangen ble det foreslått tiltak som skulle øke andelen minoritetsstudenter ved 

fakultetet, forbedre informasjon om studiet og dets yrkesmuligheter, motvirke diskriminering og 

tilrettelegge for god integrering og studiegjennomføring. Utvalget ble også bedt om vurdere tiltak som 

kunne øke andelen med minoritetsbakgrunn blant de vitenskapelige og administrativt ansatte, og om 

minoritetsspørsmål kunne ivaretas bedre i forskning og undervisning. Målet med den nye undersøkelsen 

er å kartlegge hvorvidt det, 8 år senere, er særskilte utfordringer som studenter med 

minoritetsbakgrunn står overfor, språklig, kulturelt og livssynsmessig, sammenlignet med studentene for 

øvrig. Videre å vurdere om det er markante forskjeller mellom minoritetsstudenter på bakgrunn av 

kjønn. Resultatene skal danne grunnlag for fakultetets arbeid med mangfoldsspørsmål de kommende 

årene.  

 

Analyse 

Spørreundersøkelsen består av cirka 30 kategoriske spørsmål som har blitt sortert, kodet og godt på vei 

analysert ved hjelp av frekvensfordeling og krysstabellanalyse i SPSS. Spørreundersøkelsen er rettet inn 

mot seks temaer, herunder sosial bakgrunn, framtidsplaner, karriereutsikter, språk, studentmiljø og 

holdninger til mangfold. Studentene ble stilt spørsmål som: Er du bekymret for at det kan bli vanskelig 



for deg å få en relevant og meningsfull jobb etter studiene? Har du opplevd tilfeller der det er vanskelig 

å forstå språket i lærebøkene/undervisningen/eksamensoppgaver? Har du deltatt på arrangementer i 

forbindelse med fadderuken?  

En utfordring med spørreundersøkelsen er den lave svarprosenten. Undersøkelsen ble sendt ut til 

samtlige studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap. Det er nærliggende å tro at noen kan ha 

unnlatt å svare på undersøkelsen fordi de ikke oppfatter seg selv i målgruppen, andre vil trolig tenke at 

den ikke relevant, de har ikke tid, tilhører ikke en minoritet og lignende, selv om alle ble oppmuntret til å 

svare. I alle undersøkelser vil det også være en god del som ikke ønsker delta, til tross for at de har 

erfaringer og kjennskap til tematikken. Populasjonens størrelse gjør imidlertid at vi like fullt har et utvalg 

på 567 personer. Hvis vi ser på parametere som kjønn- og aldersfordeling ser det også ut for at vi 

opererer med et utvalg som er tilnærmet lik populasjonen. At cirka 46 prosent av respondentene var i 

aldersgruppen 22-25 år, tilsvarer antall studenter i den alderen ved fakultetet1. Videre, at svarprosenten 

blant kvinner er 70 prosent og menn 30 prosent er ikke urovekkende, når man kjenner 

kjønnsfordelingen blant studenter ved fakultetet, som er om lag 65 prosent kvinner, 35 prosent menn.2 

Det er heller ikke uvanlig at svarprosenten er noe høyere blant kvinner enn menn ved 

spørreundersøkelser. Samtidig, så er det ikke nødvendigvis et poeng å skulle generalisere fra 

minoritetsstudentenes erfaringer. Det viktigste vil være å trekke frem noen temaer som angår studenter 

med minoritetsbakgrunn mer enn resten av studentpopulasjonen, som vi kan lære av.  

Hvis vi tar for oss samtlige som oppgir at de eller deres foreldre er født utenfor Norge utgjør disse en 

gruppe på 109 respondenter (cirka 20 prosent). UiO har siden 2006 innhentet årlige opplysninger om 

studentenes familietilhørighet i forbindelse med semesterregistrering, ledet av Mangfold i Fokus i 

Akademia (MIFA). MIFA viser til at juridisk fakultet hadde en minoritetsandel på 9 prosent i 2013. MIFA 

definerer minoritetsstudenter som studenter som oppgir at de selv eller (begge) foreldrene er født 

utenfor Norden. Det samme gjorde fakultetet, da «Minoritetsstudenter og masterstudie i 

rettsvitenskap» undersøkelsen ble gjort i 2007. Det er ikke mulig ut fra denne undersøkelsen å benytte 

det samme målet, da man ikke har oversikt over hvor mange som er født Norden.3 Det er heller ikke 

mulig å skille studenten fra dens foreldre. Svarkombinasjonen Norge, annet land i Europa og Asia, har 

således blitt kodet som Asia. Hvis vi ser på de med fleretnisk bakgrunn alene så omfatter det 77 

                                                           
1
 Kilde: NSD, Database for statistikk om høyere utdanning. http://bit.ly/1IDF5He 

2
 Kilde: NSD, Database for statistikk om høyere utdanning. http://bit.ly/1HGuikJ 

3
 Følgende svaralternativer ble gitt: Norge, Annet land i Europa, Asia, Midtøsten, Afrika, Nord-Amerika, Sør-

Amerika, Annet. 

http://bit.ly/1IDF5He
http://bit.ly/1HGuikJ


studenter som oppgav to eller flere svaralternativer, i 74 av tilfellene hadde studenten krysset av i 

boksen Norge så vel som annet alternativ. Man kan anta at mange av disse selv er såkalte 

annengenerasjonsinnvandrere, men det kan også være slik at én av foreldrene er fra Oseania, mens den 

andre og en selv er født i Norge, eller at begge foreldrene er født i Norge, og man selv er født i Frankrike. 

Det er således noen utfordringer knyttet til å benytte spørsmålet som indikator på minoritetsbakgrunn. 

Like fullt kan nevnes at man kan være født i Norge, og ha foreldre som er født i Norge og ha 

minoritetsbakgrunn, som gjerne er tilfelle for nasjonale minoriteter og samer. Dataene i denne 

undersøkelsen gir ingen informasjon om individenes egen opplevelse av kulturell eller etnisk tilhørighet, 

i klassisk sosiologisk forstand. I stedet har man på bakgrunn av eget eller foreldrenes fødeland blitt 

plassert i en majoritet- eller minoritetskategori. At bakgrunn fra Asia, Midtøsten, Afrika, Nord-Amerika, 

Sør-Amerika betegnes med kategorien ikke-vestlig, betyr naturligvis ikke at denne sees som én etnisitet, 

men baserer seg på en antagelse om tilhørighet til én av de eventuelt flere etniske gruppene i 

opprinnelsesland. Nasjonale minoriteter vil på dette grunnlag falle bort, da de kategoriseres som norske, 

selv om de selv definerer sin etnisitet som for eksempel kven. Det er like fullt vanskelig å vite hvilken 

tilhørighet studentene med annen landbakgrunn, religion, osv. enn sine foreldre. 29 av 567 

respondenter krysser eksempelvis av for mer enn ett alternativ på spørsmålet om religion, til tross for at 

det finnes en uavklart/vet ikke kategori. Kanskje svarer de for både seg og sine foreldre her også i og 

med at spørsmålet før omhandler egen og foreldrenes fødeland? 

Studentene som inngår i analysen er altså enten født i Norge eller Europa, med foreldre født i Norge 

og/eller Europa (majoritetsstudenter), eller de er født i Norge eller annet land i Europa med én eller to 

foreldre født i land utenfor Europa (minoritetsstudenter), eventuelt at de selv er født utenfor Europa, 

med én eller to norskfødte foreldre eller foreldre fra annet land i Europa (minoritetsstudenter). Vi står 

med denne inndelingen igjen med en majoritetskategori på 507 studenter og en minoritetskategori på 

60 studenter (tilnærmet lik 12 prosent). En implikasjon av avgrensningen er at studenter fra europeiske 

land ikke blir definert som minoritetsstudenter i analysen. Avgrensningen skyldes til dels det 

tilgjengelige datamaterialet, så vel som en antagelse om at de kulturelle, verdimessige og språklige 

forskjellene øker utenfor Europa. For eksempel forventes en svenskfødt student, med en norsk og en 

engelsk forelder, å ha en bakgrunn som er mer lik majoritetsstudentene, enn hva som er tilfellet for de 

som har to pakistanske foreldre.  

 

 



Språk  

Språk krever kulturspesifikk kunnskap som det er rimelig å anta at minoritetsstudentene besitter i 

mindre grad enn majoriteten av studentene, spesielt med tanke på at minst 35 av studentene i 

minoritetskategorien er født utenfor Norge. Samtidig oppgir kun 36 av 567 studenter som har svart på 

undersøkelsen at de har et annet morsmål enn norsk. Av disse er 15 vestlige og 21 ikke-vestlige. Med 

opptak på høyere juridisk utdanning som utgangspunkt er det like fullt liten grunn til å tro at beherskelse 

av norsk språk vil være av avgjørende betydning for noen av studentene som her inngår. Undersøkelsen 

viser allikevel at så mange som 43,4 prosent av alle studenter til tider finner språket i lærebøkene 

vanskelig. Cirka 20 prosent har opplevd språket i eksamensoppgaver og undervisning vanskelig. 

Tilsvarende svarer 20,2 prosent at de har opplevd tilfeller der det er vanskelig å forstå dialekter i 

undervisningen.  

Siden en såpass stor andel av studentene opplever språket som vanskelig er det interessant å se om noe 

av dette kan forklares med minoritetsbakgrunn. Krysstabellanalyser viser imidlertid ingen sterk 

korrelasjon mellom de to variablene. Samvariasjonen mellom de to variablene er kun signifikant på 

spørsmålet om språket i lærebøkene og spørsmålet om dialekter i undervisningen, og i begge tilfellene 

er det en svak grad av assosiasjon. Siden ikke-vestlig minoritetsbakgrunn i liten grad forklarer 

variasjonen i språkforståelse har jeg kjørt en test til der jeg benytter morsmål som uavhengig variabel. 

Her finner jeg en sammenheng på 3 av 4 spørsmål, men assosiasjonen er igjen svak og fungerer dermed 

dårlig som indikator. På bakgrunn av analysene ser det altså ut til at minoritetsstudentene ikke opplever 

noen større utfordringer knyttet til språk. Det er imidlertid interessant at såpass mange svarer at de aldri 

har utfordringer med språket, i motsetning til majoritetsstudentene, på alle spørsmålene unntatt det om 

dialekter. Her ligger kanskje noen forventninger om hva man bør/skal svare, identitet, karakterer osv. 

som vi ikke har kjennskap til. I lys av dette kan nevnes at kjikvadrattesten indikerer ikke retning for 

samvariasjonen, dermed er det ikke umiddelbart tydelig om samvariasjonen faktisk peker i retning av at 

minoritetsstudenter opplever språket i lærebøkene/undervisningen/eksamensoppgaver som mindre 

vanskelig enn majoritetsstudentene, men som det kan være aktuelt å studere videre.  
 

Framtidsplaner/Karrieremuligheter 

Det neste temaet i analysen har vært framtidsplaner/karrieremuligheter. Foreløpig har jeg i hovedsak 

kjørt tilsvarende analyser som over, der synet på fremtidsmuligheter stilles opp mot minoritet- eller 

majoritetsbakgrunn. Krysstabellen viser at minoritetsstudenter, i noe større grad enn vestlige, er 



bekymret for om de får seg en relevant og meningsfull jobb etter studiene. På spørsmål om jurister med 

ikke-vestlig bakgrunn har like gode karrieremuligheter som jurister med norsk bakgrunn er skillet mer 

markant, her sier cirka 20 prosent av majoritetsstudentene seg litt eller helt uenig i påstanden 

sammenlignet med 37 prosent av minoritetsstudentene. Det er også en langt større andel som er helt 

uenig i påstanden, 11,7 prosent av minoritetsstudentene, sammenlignet med 3,7 prosent av 

majoritetsstudentene.  Nå skal sies at et tilsvarende antall minoritetsstudenter, 10 prosent, svarer at de 

er helt enig i påstanden om at ikke-vestlige har like gode karrieremuligheter som de med etnisk norsk 

bakgrunn. For oss er det kanskje viktigst å ta hensyn til de som oppfatter etnisk bakgrunn som 

utfordrende. I forlengelsen, så viser en manuell titt på de respondentene som svarer at de er helt uenige 

i at ikke-vestlige juristers karrieremuligheter er like gode som etnisk norske, at om lag halvparten av 

disse oppgir islam eller hinduisme som livssyn. Dette er en langt større andel enn de som svarer i 

motsatt ende av skalaen. Av samtlige minoritetsstudenter med én av disse to religionene som livssyn (15 

personer) er det kun én person som er helt enig i påstanden. På spørsmålet om vestlige har like gode 

karrieremuligheter som norske er svarene tilnærmet jevnt fordelt. Mens på spørsmålet om kvinnelige og 

mannlige jurister har like gode karrieremuligheter svarer en større andel av de ikke-vestlige studentene 

at de er helt uenige i uttalelsen enn majoritetsstudentene. Ser man imidlertid kategorien «helt uenig» 

og «ganske uenig» sammen, er imidlertid fordelingen tilnærmet lik. De statistiske testene viser 

imidlertid kun en svak sammenheng, der forholdet mellom de to variablene er signifikant.   

Hvis man derimot sammenstiller variablene karrieremuligheter og kjønn får tabellene et ganske annet 

uttrykk. Her klumper de kvinnelige studentenes svar seg i større grad sammen på midten, mens 

mennene i langt større grad svarer at de er ganske eller helt enig i at kvinnelige og mannlige studenter 

har like gode karrieremuligheter. Hele 87,7 prosent av mennene er enige i utsagnet, sammenlignet med 

73,6 prosent av de kvinnelige studentene. Den største forskjellen er at 42,4 prosent av mennene er helt 

enig i at kvinnelige og mannlige studenter har like gode karrieremuligheter, mens kun 14,9 prosent av 

kvinnene svarer det samme. Den statistiske testingen av forholdet mellom kjønn og hva man svarer på 

spørsmålet om kvinnelige og mannlige juristers karrieremuligheter bekrefter et signifikant forhold, med 

en sterk forbindelse, indikert av Cramer’s V. På spørsmål om jurister med ikke-vestlig bakgrunn har like 

gode karrieremuligheter som jurister med etnisk norsk bakgrunn, er en større andel kvinner (79,6 

prosent) enn menn (75,4 prosent) enige i uttalelsen. Andelen menn som er helt uenig i denne uttalelsen 

er nesten 3 prosentpoeng større en andel kvinner som er det.  

 



Sosialt (arrangementer/drikkekultur) 

Det siste punktet jeg vil trekke frem i denne omgang er spørsmålene knyttet til sosiale arrangementer og 

herunder drikkekultur. Drikkekultur er et tema som var oppe til diskusjon i forbindelse med den forrige 

undersøkelsen som ble gjort her ved Juridisk fakultet. Her ble blant annet Juristforeningens «ølmøter», 

med klare assosiasjoner til alkohol tatt opp, til tross for at dette altså er et arrangement der fest og 

alkohol ikke skal være i fokus. Videre ble det diskutert hva slags arrangementer som faktisk finnes og 

viktigheten av å ha arrangementer der studenter med minoritets- og majoritetsbakgrunn kan delta 

under like forutsetninger. Viktigheten av alkoholfrie arrangementer under fadderuken ble også tatt opp. 

På spørsmål om man har deltatt på arrangementer i forbindelse med fadderuken svarer den den 

overveiende majoriteten av alle respondenter at de har deltatt på noen arrangementer. 25 prosent 

deltok på alt. 14 prosent har vært fadder og 15 prosent deltok ikke. Prosenten som deltar er relativt likt 

fordelt mellom de med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, men en noe høyere andel minoritetsstudenter 

svarer at de ikke deltok på arrangementer (18,3 prosent versus 14,6 prosent majoritetsstudenter). Det 

er også en lavere andel (5 prosent) av minoritetsstudentene som har vært fadder. Et påfallende funn er 

videre at 83,8 prosent av alle studentene svarer at de ganske eller svært ofte opplever at det er mye 

fokus på alkohol under sosiale arrangementer. Krysstabellanalysen viser at studenter med 

minoritetsbakgrunn i større grad enn majoritetsstudentene svarer at de ganske eller svært ofte opplever 

det slik, med 92,8 prosent versus 82,9 prosent. Når det gjelder syn på hvorvidt det er greit å delta på 

arrangementer der medstudenter drikker alkohol fordeler resultatene seg litt annerledes. 53,9 prosent 

av majoritetsstudentene og 45,8 prosent av minoritetsstudentene svarer at ja, det er bare gøy. 1,4 

prosent av majoritet og 8,5 prosent av minoritetsstudentene synes ikke det er greit å delta på sosiale 

arrangementer der alkohol er involvert. På spørsmål om drikkekultur blant studenter virker 

ekskluderende svarer 48,3 prosent av minoritetsstudentene at de ikke i det hele tatt, eller ikke så ofte, 

opplever drikkekultur som ekskluderende. 69 prosent av majoritetsstudentene svarer det samme. 16,7 

prosent av minoritetsstudentene opplever svært ofte drikkekulturen ekskluderende, mens 28,3 prosent 

opplever det ganske ofte slik.  26 prosent av majoritetsstudentene krysser av i én av to kategorier. Til 

tross for at mange minoritetsstudenter opplever både et overdrevent fokus på alkohol og en 

ekskluderende drikkekultur under fadderuka svarer flertallet (76,7 prosent) av disse at de har deltatt på 

noen eller alle arrangementer.  
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To blog or not blog? 

 

With this hamletic doubt in mind, I recently joined an interesting seminar arranged by Gender 

equality and diversity committee (LiMU):  

"Communicating research in old and new media – why and how?".  

As a young researcher, I have found myself in a middle of a big debate on the use of new 

ways to communicate research. In academia the most common criticism towards those who 

do engage in public debates, do blogs, tweets and posts on Facebook is that they lower the 

quality of research. What about the other side of the coin? What does civil society think about 

the role of researchers in public debate? During the seminar  we had an informal and open 

discussion with Nina Kristiansen from forskning.no and Audun Farbrot from the Norwegian 

Business School (BI). What came to light is that society asks for more engagement by the 

academic community. Why? Because “we are the experts!”- as Nina reminded us.  

Researchers should not be ashamed to put their our skills and expertise into practice  and by 

doing so reaching out to the public. Is there a risk to lower the quality of academic research?  

On this question both speakers agreed that “content is king”. It is essential to have results to 

present.  Being on stage, means to be espoused and accordingly criticized by a larger audience. 

It could therefore be that the stage is not a safe place. Results are our shields.   

 

During the discussion, Prof. Beate Sjåfjell raised a very good point arguing for a social 

responsibility held by researchers.  I personally think that researchers have a moral duty to be 

part of public debate as our work is closely linked with life.  If there is a reason why we spend 

our days reading tons of pages and footnotes, looking for articles in nasty places is because 

we hope that our research will foster a change in our society. Whatever we research on, we 

explore a piece of life and look for change. We conduct our research with passion and, as 

Audun Farbrot stated, we should communicate our results with the same passion beyond 

academia.  Because our research projects are not just about getting published , but concern life.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektbeskrivelse for undersøkelse av integrering av 

kjønnsperspektiver/likebehandlingsperspektiver i undervisningen 

Mål 1.3 i Handlingsplan for likestilling og mangfold for Det juridiske fakultet 2015-20171 er at 

fakultetet vil være en attraktiv arbeidsplass for kvinner i vitenskapelige stillinger, gjennom å sikre at 

kvinner har gode forbilder og like muligheter til forskning, undervisning og publisering. Et av tiltakene 

for å oppnå målet er å følge opp anbefalingen fra Programutvalget for Master i rettsvitenskap fra 

2011 om integrering av likebehandlingsperspektiver i undervisningen i forbindelse med overgangen 

til ny studieordning. Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) har ansvaret for den konkrete 

oppfølgingen av handlingsplanen. Utvalget ser at det er behov for å ansette en forsker for å 

gjennomføre undersøkelsen som vi er pålagt av handlingsplanen til å gjennomføre. Under følger en 

kort bakgrunn for undersøkelsen, prosjektbeskrivelse og tentativt omfang.   

Bakgrunn 

Undersøkelsen av integrering av likebehandlingsperspektiver i undervisningen ved Det juridiske 

fakultet vil bygge på to tidligere studier som er gjennomført ved fakultetet: 

Cathrine Sørlies rapport Kvinne- og kjønnsperspektivet i rettsstudiet ved UiO fra 20062, er basert på 

en evaluering av integreringen av kvinne- og kjønnsperspektivet i masterstudiet i rettsvitenskap 

foretatt for Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet.  Rapporten konkluderte med at det var 

tilfeldig om det var anlagt et kjønnsperspektiv i pensum, og at kvinne- og kjønnsperspektivet var 

integrert i obligatoriske fag bare i liten grad innholdsmessig og overhodet ikke organisatorisk. 

Rapporten bemerker videre at det daværende systemet manglet oppfølging og ansvarsplassering. 

Sørlie foreslår en liste med tiltak for å bøte på dette, som inkluderer blant annet å konkretisere hva 

integrering av kjønnsperspektiver i undervisningen skal innebære, å plassere oppfølgingsansvaret og 

vurdere krav til rapportering og sanksjoner. 

Ragnhild Sollunds rapport Å være kvinne ved Det juridiske fakultet: En selvfølge - eller en utfordring? 

(1998), ble skrevet på oppdrag av daværende Likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet. 

Rapporten er en kartlegging av situasjonen for kvinner ansatt i vitenskapelige stillinger ved fakultetet, 

med særlig vekt på rekrutteringssituasjonen. Et av Sollunds funn handler om holdninger til temaer 

prioritert av kvinner og temaer knyttet til likestilling og kjønnsperspektiver. Flere av Sollunds 

informanter opplever å bli møtt med manglende interesse for temaene de holder på med, og dette 

antas å gå særlig utover de som arbeider med temaer som kan knyttes til kvinner og barn spesielt, for 

eksempel seksuelle overgrep mot barn og likestilling. «Kjønnsnøytral» forskning oppleves å være den 

mest anerkjente forskningen, og Sollund foreslår at de som forsker på typiske kvinnetemaer, 

utfordrer ikke bare fakultetets tradisjoner men også premissene for hva som er nyttig og viktig juss.  

Prosjektbeskrivelse 

Prosjektet skal inneholde to delmomenter: 1) en gjennomgang av pensum på obligatoriske og 

valgfrie emner på masterstudiet i rettsvitenskap, hvor både kvinneandel blant forelesere og 

pensumforfatter, og kjønnsperspektiver skal identifiseres; 2) en undersøkelse som  1. kartlegger 
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kjønnsrepresentasjon i henholdsvis valgfag og obligatoriske fag og 2. identifisere gjennom en 

kartlegging av synspunkter/oppfatninger hos fakultetets ansatte, eventuelle kjønnede kriterier for 

hvilke fag som defineres som obligatoriske, og om dette påvirker kvinners holdning til å gjøre karriere 

på toppnivå i jussen. 

Gjennomgangen av pensum i obligatoriske og valgfrie emner vil se på kvinneandelen og på innslag av 

kjønnsperspektiver, som en oppfølging av Sørlies rapport. Vi ønsker spesielt å se på forholdet mellom 

valgfri og obligatorisk undervisning på profesjonsstudiet i lys av kjønnsperspektiver; ikke bare antall 

kvinner involvert i undervisningen på de ulike kurstypene, men også kjønnsperspektiver i fagene. 

Siden 2006 har rettsstudiet ved UiO gjennomgått ytterligere en studiereform. Programutvalget for 

Master i rettsvitenskap (PMR) uttalte i 2011 at likebehandlingsperspektiver bør integreres i 

undervisningen i forbindelse med overgang til ny studieordning, men det er uklart i hvilken grad 

dette er blitt fulgt opp.  

En undersøkelse av kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver vil kunne påvirke kvinners muligheter til å 

gjøre karriere på toppnivå. Gjennom intervjuer med ansatte ved fakultetet, vil vi belyse holdninger i 

fagmiljøene til forskning på temaer prioritert av kvinner, om dette videre påvirker hva som defineres 

som sentrale fag, samt om disse kriteriene er kjønnede. Videre ønsker vi også å belyse om dette 

påvirker kvinners karrierevalg etter gjennomført doktorgrad. Ragnhild Sollunds rapport Å være 

kvinne ved Det juridiske fakultet: En selvfølge - eller en utfordring? (1998) viste at det finnes 

manglende interesse for temaer som kan knyttes til kvinner og barn spesielt, og at den mest 

anerkjente forskningen er den som blir sett på som «kjønnsnøytral». Hypotesen er at det er flere 

kvinner i valgfag (typisk kvinnerett, barnerett, flyktningrett, velferdsrett…) enn i de obligatoriske 

fagene, noe som reiser et spørsmål om kriteriene for hva som er sentrale, obligatoriske fag, om disse 

kriteriene er kjønnede, og hvordan dette påvirker kvinners muligheter  til å gjøre karriere på toppnivå 

i jussen?  

I tillegg pågår en diskusjon om rettsstudiet skal legges om til en 3+2-ordning i stedet for en ordning 

med et integrert masterprogram. En slik gjennomgang er derfor nå svært betimelig. 

Mål og omfang  

Det anslås at det vil være behov for å ansette en forsker i 50 % stilling i 1 år. Forskeren bør bistås av 

en vit.ass. i 20 % stilling som har innsikt i pensum og undervisning på masterprogrammet i 

rettsvitenskap.  

Ved utløpet av kontraktsperioden skal forskeren levere en rapport som omhandler de ovennevnte 

temaene til fakultetet. Vi ønsker at rapporten skal ligge til grunn for (a) å vurdere verdien av 

virkemidlene som hittil har vært iverksatt som en konsekvens av tidligere utredninger ved fakultetet 

og UiOs likestillingspolitikk, og (b) å etablere nye og innovative tiltak for å sikre både at likestilling 

gjøres til en systematisk prioritering og en stabil kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger i 

rettsvitenskap. c) å sikre at kjønnsperspektiv og likebehandling integreres i undervisning (og evt 

forskning) der det er relevant og foreslå konkrete endringer, dvs. tema og tekster i de enkelte fag. 
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