
 
 

Likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten for 

2015 
Overordnet mål for UiA er at «Universitetet vil at likestilling skal prege organisasjonens struktur, 

strategi og kultur. UiA har som langsiktig mål å ha en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn 

innenfor alle enheter, stillings-kategorier og verv. Dette omfatter både den faglige, den 

administrative og tekniske siden ved virksomheten, og det omfatter studier så vel som ansatte», 

forankret i Handlingsplan for likestilling og integrering ved UiA for 2012-2015. 

Ny handlingsplan utarbeides for 2016-2020 og kommer til styrebehandling sammen med 

strategiplanen i juni 2016. 
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Tabell 1: Kjønnsbalanse, lønn, midlertidige og deltidsstillinger 

Kjønnsbalansetall totalt ved UiA 

Antallet årsverk i 2015 er 1043 mot 987,3 årsverk i 2014 – en økning på 55,7 årsverk totalt i 

organisasjonen. For første gang er antall årsverk over 1000. Totaltallene over ansatte viser fortsatt 

relativ jevn fordeling mellom antall kvinner og menn ved UiA. Det er nå 50,4 % kvinner og 49,6 % 

menn.  

Av kvinner i lederstillingene innen administrative stillinger er det i år en nedgang fra 40,7 % i fjor, til 

37,0 % i 2015. Selv om nedgangen er liten, er det dessverre en nedgang. Prosentmessig er UiA tilbake 

på 2012-nivå. Det har siden 2012 vært en økning på 5 adm. lederstillinger. Dekanstillinger, 

direktørstillinger og institutt-ledere er inkludert i tallet under administrative lederstillinger. 

Antall mellomlederstillinger har gått ned med 4 siden 2014, og kvinneandelen har dermed økt fra 

47,1 % i 2014 til 53,3 % i 2015. 

Undervisnings- og forskerstillinger 

Når det gjelder undervisnings- og forskningsstillinger har antall årsverk gått fra 573,1 i 2014 til 618,8 i 

2015, en økning på 45,7 stillinger. Andelen kvinner har gått svakt ned fra 44,7 % i 2014 mot 43,3 % i 

2015. Nedgangen er svak, men trenden er negativ. Dette må ses i forhold til en økning på 45,7 

stillinger innenfor undervisning og forskning. 

 

Første-/professor-/dosent-stillinger 

Ser vi nærmere på første-/professor-/dosent-stillingene, oppdager vi at det en svak økning når det 

gjelder kvinner, fra 35,8 % i 2014 til 36,8 i 2015. Antall årsverk er økt med 22,8 på ett år. Ser vi kun på 

professor-/dosent-stillinger ved UiA er totaltallet økt med 10,1 stilling, fra 116,6 årsverk i 2014 til 

126,7 i 2015. Tallet på kvinner er 27,7 årsverk av til sammen 126,7 årsverk i 2015. Det betyr at det er  

21,89 % kvinner i professor-/dosent-stillinger ved UiA i 2015 mot 21,9 % i 2014. Antall 

professorer/dosenter er et viktig tall når vi rapporterer til nasjonalt nivå.   

 

Grunnen til at prosenttallet holder seg stabilt selv om vi har økt antall kvinner med 2, er at det til 

sammen har vært en økning på antall professor-/dosent-stillinger. I 2013 var tallet 23,5 % kvinnelige 

professorer/dosenter, i 2012 var tallet 21,6 % og i 2011 var det 22,4 % kvinnelige professorer. UiA er 

tilbake på 2012-nivå.  

 

UiA har ofte hevdet at siden universitetet i utvikling og oppbygging, har vi en meget god anledning til 

å legge til rette for jevnere kjønnsfordeling i ulike stillinger etter hvert som antall årsverk og stillinger 

øker. Den anledningen brukes ikke godt nok. Det viser utviklingen når det gjelder kvinnelige 

professorer/dosenter ved UiA helt tydelig. 

 

Professor II- stillinger    

UiA har gått fra 5,0 årsverk i 2014 til 5,8 årsverk i 2015.  Menn har 3,8 årsverk og kvinner har 1,9 

årsverk. Dette er en svak økning når det gjelder kvinner i professor II-stillinger, fra 24,2 % kvinner til 

33,0 %. Det er fortsatt en dominerende prosentandel menn i disse stillingene.  

 

Likevel er det viktig å bemerke at antall årsverk for denne type stillinger står nesten på stedet hvil. I 
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tillegg er dette ett av de virkemidlene Handlingsplanen inneholder og som vi bør bruke som et 

verktøy for å få flere kvinnelige professorer knyttet til UiA. I 2012 hadde UiA 6,75 stillinger i denne 

kategorien. 

 

I Handlingsplanen for likestilling og integrering for 2012-2015 står det at «Styret ved UiA må være 

særlig oppmerksom på kallelser til professor II-stillinger. Kallelser skal fortrinnsvis 

brukes til å øke kvinneandelen». 

Kjønnsbalanse – midlertidige stillinger 

UiA har økt antall på midlertidige stillinger fra 245 i 2014 til 267 stillinger i 2015. En økning på 22 

stillinger. Kvinneandelen har gått ned fra 49,8 % i 2014 til 47,2 i 2015. 

  

Kjønnsbalanse – deltidsstillinger  

Antall deltidsstillinger har gått opp fra 233 i 2014 til 244 i 2015. Dette er en oppgang på 11 

deltidsstillinger. Andelen kvinner i deltidsstillinger har økt fra 51,5 % i 2014 til 53,3 % i 2015. I 2012 

hadde UiA 246 deltidsstillinger, m.a.o. stabilt over en 4-års-periode. 

 

Blant administrative deltidsstillinger totalt har kvinner 83,6 %. Dette er en økning. Blant 

undervisnings- og forskningsstillingene er det en økning på 10 deltidsstillinger, fra 159 i 2014 til 169 i 

2015. har 40,2 % av disse. Professor II-stillingene er inkludert i tallene. Professor II-stillingene er alle 

deltids-stillinger i lav prosent, og virker sterkt inn på antall deltidstilsatte. 

 

Kjønn og lønnsfordeling 

Når det gjelder lønn i gjennomsnitt pr. 1.10.15 totalt i virksomheten, ser vi at kvinnenes andel av 

menns lønn i alle grupper ansatte utgjør 90,0 %, mot 89,2 % i 2014. I kroner er dette en differanse på 

kr 57 539,- i 2015, mot kr 62 458,- i 2014. Forskjellen har minket noe. 

 

I administrative stillinger var kvinners andel av menns lønn 86,0 % i 2014 mot 87,3 % i 2015.  

I kroner var differansen 80 527,- i 2014, mot kr. 75 394,- i 2015. Forskjellen minker også her, men det 

går seint. 

 

I administrative lederstillinger går gjennomsnittslønna hos kvinner opp fra 92,3 % i 2014 til 93,9 % i 

2015 av menns lønn. Gjennomsnittslønna for menn innenfor disse stillingene har gått opp fra kr 808 

994,- i 2014 til 811 641,- i 2015. For kvinner er endringen fra 746 546,- i 2014 til 762 180,- i 2015. 

Dette er en økning på i gjennomsnitt kr. 15634,- hos kvinnelige adm. ledere.  

 

I undervisnings- og forskningsstillinger var lønnsgjennomsnittet for kvinner 93,1 % i 2014, mot 94,1 

% i 2015. Som vi ser er dette nesten ingen endring i prosent. Likevel betyr dette en svak økning på 

gjennomsnittslønna hos kvinner og en svak tilbakegang hos menn.  

 

Ser vi på gjennomsnittlig lønn fra 2012, er endringen merkbar, fra 91,1 % for kvinner til 

94,1 % nå i 2015. Det betyr at differansen i forhold til menns gjennomsnittslønn var på kr. 48 355,- i 

2012 og kr. 35 599,- i 2015, dvs kr. 12 756 mindre i differanse. 
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Dersom vi «brekker ned» tallene på f.eks. stillingskategoriene førsteamanuensis/ professor/ 

førstelektor/ dosent/ amanuensis ,  er forskjellene relativt små innenfor de ulike stillingskategoriene. 

Av førsteamanuensisene er kvinnene 1,1 % bedre lønnet enn menn når vi bruker gjennomsnittstall. 

Av dosentene og amanuensisene kommer kvinnene også noe bedre ut, hhv 4,6 % og 4,6 %, men vi 

snakker her kun om 6,5 kvinnelige årsverk. 

 

Når det gjelder professorene og førstelektorene kommer kvinnene ut med hhv 2,3 og 2,8 % dårligere 

enn sine mannlige kollegaer. Vi har til sammen 176,9 årsverk i disse to kategoriene. Antall kvinner 

utgjør 52,1 årsverk.    Se vedlagt EKSTRA TABELL. 

Tabell 2: Kjønnsforskjeller og gjennomsnittslønn på fakultets- og 

avdelingsnivå 

UiA har valgt å vise tallene fra hvert av de 6 fakultetene og en oversikt der fellesadministrasjonen, 

Avdeling for lærerutdanning og biblioteket er samlet. Tallene viser totalt antall årsverk på hvert 

fakultet/avdeling., prosentvis fordeling mellom kvinner og menn, gjennomsnittslønn totalt i kroner 

og i kroner fordelt på kvinner og menn på hvert fakultet/avdeling. 

 

Kjønnsbalanse på fakultets-/avdelingsnivå 

Kvinneandelen varierer fra 30,5 % på Fakultet for teknologi og realfag til 70,6 % på Fakultet for helse- 

og idrettsvitenskap i 2015.  

Ser vi på administrative stillinger er variasjonen fra 53,8 % kvinner på Handelshøyskolen til 86,1 % 

kvinner på Fakultet for humaniora og pedagogikk. Endringene er relativt små i løpet av ett år. For 

undervisnings- og forskerstillinger varierer kvinneprosenten fra 23,1 % (27,0 % i 2014) på Fakultet 

for teknologi og realfag til 70,4 % (69,2 % i 2014) på Fakultet for helse og idrett i 2015. 

 

Ser vi på endringene fra 2014 til 2015 for undervisnings- og forskerstillingene, er det 3,9 % færre 

kvinner i undervisningsstillinger på Fakultet for teknologi og realfag. Fakultetet har økt med 12,3 

årsverk i 2015. Det betyr at fakultetet ikke har brukt anledningen til å beholde eller øke 

prosentandelen for kvinner. Det er ikke flere kvinnelige professorer, heller ikke professor II-stillinger. 

Når det gjelder rekrutteringsstillingene er det nedgang fra 46,6 % kvinner i 2014 til 36,5 % i 2015, en 

tilbakegang på 10,1 prosentpoeng. Prosentandelen kvinner med førstestillinger eller høyere holder 

seg stabilt. Men lavere andel kvinner i rekrutteringsstillinger er bekymringsfullt. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har økt antall årsverk med 8,1 stillinger i 2015. De har økt 

kvinneandelen svakt, men har en økning av menn i rekruttstillinger på 8,2 %. Fakultetet har økt 

kvinneandelen i professor II-stillingene fra 25 % til 50 %. Riktignok er det kun snakk om totalt 0,8 

årsverk, men kjønnsfordelingen er endret.  

 

Fakultet for samfunnsvitenskap har økt med 7,8 årsverk. Kvinneandelen har gått tilbake med 2,1 

prosentpoeng i 2015. Kvinneandelen er i 2015 på 43,1 % innenfor undervisnings- og 

forskerstillingene. Andelen kvinnelige professor II øker svakt med 1,5 prosentpoeng. 

 

Handelshøyskolen har økt med 15,5 årsverk. De har 32,8 % (31,1 % i 2014) kvinner i vitenskapelige 

stillinger i 2015. Ser vi nærmere på førstestillinger og høyere er prosentandelen kvinner stabilt. På 
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rekrutteringsstillingene ser vi en økning på hele 22,2 prosentpoeng, fra 36,1 % i 2014 til 56,3 % i 

2015. Dette er en markert økning som kan love positivt fram i tid. Med bare 32,8 % kvinner i 

vitenskapelige stillinger, er det meget positivt at de øker antall kvinner i rekrutteringsstillingene.  

Det er beklagelig at professor II-stillingene er uten kvinner. De to 20 %-stillingene er begge besatt av 

menn.  

 

Fakultet for kunstfag har totalt økt med 0,9 årsverk. De har en svak økning på 0,2 prosentpoeng når 

det gjelder kvinneandelen innenfor vitenskapelige stillinger. Det er 39,1 % kvinner i vitenskapelige 

stillinger i 2015, mot 38,9 % i 2014. Fakultet for kunstfag har fått en kvinnelig professor II-stilling. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk har 0,9 årsverk mindre i 2015 enn i 2014. Når det gjelder 

vitenskapelige stillinger har fakultetet økt med 4,4 årsverk. Det utgjør 1,3 %. De har økt andelen 

menn i rekrutteringsstillingene fra 33,3 i 2014 til 35,0 % i 2015. Det vil kunne slå ut på lengre sikt. 

Det er i 2015 tilsatt en kvinne i en professor II-stilling.  

 

Studerer vi kjønnsfordelingstallene på instituttnivå viser fire institutter en fordeling dårligere enn  

20/80 prosent mellom kvinner og menn. Ett institutt på 110 personer har f.eks. kun 13 kvinner, noe 

som utgjør 11,8 % kvinner. To institutter har noe over 20 % kvinnelig ansatte.  Dette er dårlige tall, 

som har kommet fram ved alle årsrapporteringene i perioden 2012-2015. Kun ett institutt har en 

skjevfordeling andre veien. Der er det 80 % kvinner og 20 % menn.      

UiA har fått innvilget støtte fra NFR til et eget program, Balanse. Det har som hovedmålsetting å 

rekruttere flere kvinner til forskningsstillinger og forskningsledelse ved UiA.  

Rekruttering av kvinnelige vitenskapelig ansatte til «mannsdominerte» institutter er den største 

utfordringen ved UiA for å kunne oppnå mer likestilling ved institusjonen. De lave andelene kvinner i 

vitenskapelige stillinger slår særlig ut når det gjelder kvinner i førstestillinger, dosent- og 

professorstillinger ved Fakultet for teknologi og realfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, Fakultet for 

kunstfag og Handelshøyskolen.  

Spesielt nedslående er det at antall kvinnelige professorer øker så sakte. UiA har under 22 % 

kvinnelige professorer, kun 27,7 årsverk av totalt 126,6. Det er svakere enn i 2011, og på linje med 

2012.  

Med en aktiv Handlingsplan for likestilling og integrering er dette nedslående resultater. Alle 

ansvarlige og involverte, inkludert likestillingsrådgiveren og likestillingsutvalget, må studere 

utviklingen nøye og stille klarere spørsmål om hva som går galt og hva som må gjøres for å få en langt 

jevnere fordeling mellom kvinner og menn, også når det gjelder professorstillingene. UiA håper at 

Balanse-programmet skal hjelpe, slik at flere med doktorgrad følges opp slik at de kan få opprykk 

relativt raskt. Kandidatene vil bl.a. bli fulgt opp av instituttlederne på en tettere måte enn tidligere. 

Kjønnsfordelingen hos ansatte er viktig i forhold til studentene. Foreleserne er forbilder og 

kjønnsprofilen kan lett påvirke yrkesvalg. Norge har et meget kjønnsdelt arbeidsmarked. 

Stipendiatstillinger innenfor hele UH-sektoren i Norge er viktig. Det er her grunnlaget for framtidens 

rekruttering legges. For UiA trengs det rekrutteringsstillinger for jenter spesielt innen teknologiske og 

økonomiske fagområder. Samfunnet er avhengig av en langt sterkere rekruttering av menn til helse- 
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og omsorgsfagene enn det vi har i dag. I denne forbindelsen er likestillingsperspektivet i forhold til 

rekruttering av menn viktig. 

Kjønn og lønnsfordeling på fakultets-/avdelingsnivå 

 

Det er fortsatt lønnsmessige forskjeller mellom kvinner og menn på UiA. Hos ansatte totalt på 

fakultetene/avdelingene  varierer den gjennomsnittlige lønnsdifferanse fra kr. 19 338,- (kr. 20 614,- i 

2014) på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i 2015 til kr. 97 092,- ( kr.112 688,- i 2014) på Fakultet 

for samfunnsvitenskap, begge i kvinnenes disfavør. Det er de samme fakultetene som har den minste 

og største forskjellen som i 2014, men da med litt andre beløp. 

Gjennomsnittlig lønnsendring har til forskjell fra 2014, da alle tallene gikk opp, variert noe fra fakultet 

til fakultet i 2015. Ser en nøye på lønnsgjennomsnittet til vitenskapelig ansatte er det nedgang ved et 

par av fakultetene, stabilitet ved ett fakultet og økt lønn ved tre av fakultetene. Gjennomsnittlige 

lønnsforskjeller mellom kvinner og menn har stort sett blitt noe mindre i 2015. Det gjelder 

gjennomsnittslønna når en ser alle ansatte under ett, administrative stillinger og vitenskapelige 

stillinger hos Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Fakultet 

for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag. 

Forskjellene har økt litt hos Fakultet for kunstfag for både administrative og vitenskapelige stillinger. 

Det samme gjelder ved Handelshøyskolen når det gjelder gjennomsnittslønn for alle ansatte og for 

ansatte i vitenskapelige stillinger.  

Gjennomsnittlig lønn varierer noe mellom fakultetene. Hos vitenskapelig ansatte varierer det fra et 

snitt på kr. 565 054,- til kr. 623 788,-. Ser vi på førstestillingene og høyere på de ulike fakultetene, 

finner vi variasjoner som er relativt store. Handelshøyskolen ligger høyest når det gjelder 

gjennomsnittslønn hos både kvinner og menn. Fakultet for kunstfag ligger lavest.  

Studerer vi lønnsnivået hos de ulike stillingskategoriene under vitenskapelige stillinger, er det ikke 

store utslag. 

Se vedlegg EKSTRA TABELL.  

Tabell 3: Foreldrepermisjon, fravær pga. syke barn og eget sykefravær 

Oversikten når det gjelder ulike permisjoner er delt i tre grupper; undervisnings- og 

forskningsstillinger, administrativt personale og drifts- og teknisk personale/andre. 

 

Foreldrepermisjon 

Kvinner i vitenskapelige stillinger tar ut 2 513 fraværsdager når det gjelder foreldrepermisjon i 2015.  

Dette er en nedgang på 432 dager. I 2014 var nedgangen 903 dager. Over to år er dette en kraftig 

nedgang, til sammen 1335 dager. Det er 8 kvinnelige ansatte som har hatt foreldrepermisjon.  

Menn tok ut 1660 dager i 2015. Dette er en økning på 230 dager, og en økning på 784 dager over to 

år. Det er 9 menn som har hatt foreldrepermisjon. 

Legger vi sammen nedgangen for kvinner og økning for menn blir det totalt en nedgang på 551 dager 

over to år.  
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Tallene for hvert kjønn vitner om at fedre tar mer av omsorgsansvaret enn tidligere og at det til 

sammen er mindre uttak av foreldrepermisjon hos vitenskapelig ansatte.  

 

Kvinner i administrative stillinger tar i 2015 ut 6504 fraværsdager i foreldrepermisjon, mot 5185 i 

2014. Dette er en stor økning. Menn tar ut mindre foreldrepermisjon i 2015 enn i 2014, hhv 567 i 

2014 og kun 326 i 2015. Det er hhv 18 kvinner og 4 menn som har hatt permisjon.  

Innenfor drift- og teknisk personale/andre tar kvinner ut 331 færre dager med foreldrepermisjon 

enn i 2014. Menn tar ut kun 154 dager i 2015, mot 264 dager i 2014. Det er hhv 3 kvinner og en mann 

som har hatt permisjon. 

 

Ser vi på tallene total sett, er det kvinnene som tar den største delen av foreldrepermisjonsdagene. 

Fraværsdager p.g.a. syke barn 

Antall fraværsdager i forbindelse med barns sykdom går noe opp for menn i vitenskapelige stillinger 

(fra 9 dager til 12), og har fordoblet seg hos kvinner fra 22 dager til 40 dager.  For administrativt 

personale er tallene relativt stabile fra 2014 til 2015, hhv 175 fraværsdager for kvinner og 82 dager 

for menn. Tallene er langt høyere enn for vitenskapelig ansatte. Vitenskapelig ansattes fleksible 

arbeidstid kan også her være en av årsakene til at de registrerte tallene er så forskjellige.  

Vi konstaterer at det er flest kvinner som er hjemme med syke barn.  

Sykefravær med egenmelding 

Antall fraværsdager under sykdom med egenmelding er fortsatt høyest for kvinner. Det er en svak 

nedgang fra 119 dager i 2014 til 111 for kvinner i 2015 innenfor undervisnings-, forsknings- og 

formidlingsstillingene.  Antall fraværsdager for menn i samme kategori er hhv 19 og 57 fraværsdager. 

Det er altså en relativ stor økning for menn, selv om tallene er relativt små i utgangspunktet. 

Tallene for administrativt personale viser 479 dager for kvinner i 2015, mot 471 dager i 2014. 

For menn er antall fraværsdager med egenmelding i 2015 økt noe i forhold til i fjor. Tallene er hhv 

123 i 2014 og 160 dager i 2015.  

Hos menn innen drifts- og teknisk personale/andre  går antall fraværsdager i 2014 fra 111 til 158 i 

2015. Antall fraværsdager med egenmelding for kvinner innen drifts- og teknisk personale, har 

økning fra 184 i 2014 til 215 dager i 2015. 

Konklusjonen er det samme som i 2014. Kvinner tar ut flere sykefraværsdager med egenmelding enn 

menn ved UiA i 2015. Differansen på antall dager har minket. 

Sykefravær med legemelding 

Sykefravær i 2015 med legemelding er fortsatt større hos kvinnelig vitenskapelige ansatte enn hos 

menn, men differansen er den samme. Økningen har gått fra 1984 fraværsdager i 2014 til 2192 i 

2015. Vi konstaterer en økning fra 1152 fraværsdager i 2014 blant menn i undervisnings, forsknings- 

og formidlingsstillinger til 1387 dager 2015. Det er altså økning hos både kvinner og menn i 2015. 

Det er en kraftig nedgang i antallet fraværsdager med legemelding hos kvinner blant administrativt 

personale. Tallene er for kvinner går fra 2749 dager i 2014 til 1554 dager i 2015. En nedgang på 1195 

dager. For menn er tallene hhv 584 fraværsdager i 2014 og en nedgang til 425 dager i 2015. 
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Blant drifts- og teknisk personale/andre er det nedgang hos begge kjønn, fra 2126 dager hos kvinner i 

2014, mot 1232 dager i 2015. En nedgang på 894 dager er mye på ett år. Menn har også en stor 

nedgang på 180 dager, fra 353 dager til 173. 

Vi registrerer altså store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder sykefravær med 

legemeldinger. Både kvinner og menn i administrative og drifts- og teknisk personale/andre har en 

betydelig nedgang, mens vitenskapelig ansatte har en oppgang. 

Tabell 4: Kompetanseutvikling og sentrale personalpolitiske satsinger 

Ingen tabellrapportering 

UiA hadde i 2015 (per 15.10.) 179 deltakere på sine doktorgradsprogrammer. Det er 15 flere enn i 

2014. Det var 76 kvinner og 103 menn blant ph.d.-studentene i 2015.  

 

UiA har ikke delt ut kvalifiseringsstipend i 2015. Det betyr at det ikke er delt ut kvalifiseringsstipender 

i 2014 og 2015.  

 

Tabell 5: Rekruttering 

Ingen opplysninger 

Tabell 6: Ledelse og styring 

Rektor var på valg i 2015, og mange åremålsstillinger ble lyst ut.   

Toppledelsen  

Den daglige ledelsen består fortsatt av rektor, 2 viserektorer og 2 direktører (universitetsdirektør og 

assisterende universitetsdirektør). Kjønnsbalansen er i kvinnenes favør; 3 kvinner og 2 menn. Rektor 

er mann. 

Når det gjelder ledelsen av fakultetene, Avdeling for lærerutdanning og universitetsbiblioteket er 

situasjonen en annen. Til sammen har UiA 7 dekaner. 5 er menn. Av 6 fakultetsdirektører og 1 

avdelingsdirektør er det 2 kvinner og 5 menn. Det betyr at det tross nytt rektorvalg i 2015, mange 

nytilsatte dekaner og direktører, så det fortsatt bare 28,5 % kvinner blant dekanene og direktørene.  

 

Det ble i god tid før tilsettingene bestemt at rekrutteringen og utlysningene skulle starte tidlig og at 

så mange som mulig av lederstillingene skulle utlyses samtidig. På den måten ville det bli lettere å se 

om det ble en jevnere rekruttering av kvinner og menn.  

Nye instituttledere 

UiA har 6 faglige fakultet med til sammen 22 institutter. Etter nytilsettingene i 2015 har UiA en jevn 

og god kjønnsfordeling på instituttlederne. Av 22 institutter har 11 mannlige ledere og 11 har 

kvinnelig ledelse. 

Fakultet for teknologi og realfag har fire institutter, med en kvinne og tre mannlige instituttledere. 

Dekan og fakultetsdirektør er menn. Fakultet for kunstfag har tre institutter. De har en kvinne og to 
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mannlige instituttledere. Dekan og fakultetsdirektør er menn.  Denne fordelingen gir disse to 

fakultetene en svært mannsdominert ledelse.  

 

Likestillingsrådgiveren har registrert at Tilsettingsrådet sendte tilbake to saker for ny vurdering. Det 

gjaldt to instituttlederstillinger der en ønsket ny vurdering av innstillingen. Begge sakene hadde et 

kjønnsperspektiv. Det ble ikke foretatt noen endringer fra fakultets side. Likestillingsrådgiveren var 

involvert i saken og håper tilsettingsrutinene blir klarere og at det for framtiden alltid er begge kjønn 

representert i intervju- og innstillingskomiteene.     

Styret ved UiA 

Styret for UiA har en god kjønnsbalanse og det samme har tilsettingsutvalget. Tilsettingsrådet har en 

fordeling på 4 menn og 7 kvinner. 

Fakultetsstyrene har en relativ god kjønnsbalanse. Fakultet for teknologi og realfag har 11 

medlemmer, der 7 er menn og 4 kvinner. Styret for lærerutdanningene har 16 medlemmer. 10 er 

kvinner og 6 er menn. 

Tabell 7: Opprykk 

Ingen opplysninger. 

Tabell 8: Doktorgrader og opprykk 

Ingen tabell-rapportering 

Det er avlagte 20 doktorgrader i 2015 ved UiA. Det er 7 færre enn i 2014. I 2014 var det 9 kvinner 

som disputerte og 18 menn. I 2015 er det 6 kvinner og 14 menn som har disputert.  

Kjønnsfordelingen er fortsatt skjev. Kun 30 % av de som har disputert i 2015 er kvinner.  

Denne skjevheten vil kunne få betydning for den framtidige kjønnsrekrutteringen ved UiA. 

10 kvinner og 9 menn fått opprykk. Fra lektor til førstelektor er det 2 kvinner og 1 mann, fra lektor til 

førsteamanuensis har 2 kvinner fått opprykk og 1 kvinne har opprykk fra førstelektor til 

førsteamanuensis. Det er 5 kvinner og 8 menn som i 2015 har fått opprykk til professor.    

 

Tabell 9: FoU-publisering og forskningsstipend 

Ingen tabell-rapportering. 

Tallene for publiseringspoeng for 2015 er ikke klare før 1.april 2016. 

  

I 2014 ble tallene totalt for UiA 557,0 poeng. Av disse publiseringspoengene stod kvinner for 159,8. 

I 2013 var tallene totalt for UiA 568,7 poeng. 145 av disse poengene stod kvinner ved UiA for. 

Det var altså en svak nedgang på 11,7 publiseringspoeng i 2014.  Kvinnenes andel økte med 14,8 

publiseringspoeng. Publiseringen var altså relativt stabil fra 2013 til 2014. 
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Tabell 10: Tilstandsvurdering etnisitet, religion/livssyn, nedsatt 

funksjonsevne 

Ingen tabell-rapportering. 

 

Etnisitet 

UiA har et flerkulturelt miljø på alle nivå i institusjonen. Den største innvandrerandelen er blant 

stipendiatene, professorene og renholderne. 

UiA har innarbeidet tiltak for etniske minoriteter i Handlingsplan for likestilling og integrering ved UiA 

for 2012-2015. Planen er delt inn i 3 delplaner og delplan 2 er forbeholdt «Etnisitet». Det ligger inne 

flere konkrete tiltak. Dette gjelde bl.a. rekruttering, integrering og gratis norskkurs. Kvalifiserte 

søkere med innvandrerbakgrunn blir i stillings-annonseringen oppfordret til å søke og blir kalt inn til 

intervju. 

Likestillings- og integreringsutvalget jobber systematisk for å bedre integreringen både blant 

studenter og ansatte. Likestillingskontaktene ved fakultetene og avdelingene er sammen med 

vernetjenesten ressurspersoner i organisasjonen når det gjelder å legge til rette for et godt 

arbeidsmiljø også for etniske minoriteter, enten de er studenter eller ansatte. 

 

Nedsatt funksjonsevne 

UiA har fortsatt lite statistikk når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne. Personene er 

forskjellige i sin funksjonshemming og de fleste er lite synlige. Det gjelder personer med nedsatt 

hørsel, med psykiske problemer eller dysleksi. Disse utgjør de største gruppene. 

UiAs to campuser i Kristiansand og i Grimstad er begge relativt nye, og meget bra tilrettelagt for 

personer med fysiske utfordringer. Alle nye studentboliger har universell utforming. 

UiA har et eget «Tilretteleggingskontor for studenter med funksjonsnedsettelser». Dette kontoret 

brukes også av ansatte. SiA helse, Den norske kirke og «Studier med støtte» er samarbeidsparter 

sammen med UiA. Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har ansatt en psykoterapeut og en psykiatrisk 

sykepleier for å støtte og hjelpe studenter som trenger det.  

«Studier med støtte» er et samarbeid mellom UiA, NAV og to ulike tiltaksbedrifter. Målet er å støtte 

studenter med lettere psykiske lidelser, slik at de mestrer studiene. 

Tilretteleggingskontoret er representert i Likestillings- og integreringsutvalget (LiU). Det har vært et 

eget møte i LiU sammen med to inviterte studentrepresentanter, der fokus utelukket var på 

tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.    

UiA har innarbeidet tiltak for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse i Handlingsplan for 

likestilling og diskriminering ved UiA for 2012-2015. Planen er delt inn i 3 delplaner og delplan 3 er 

forbeholdt «Funksjonsnedsettelse». Det er mange konkrete tiltak i planen. Det handler om verktøy 

for å fange opp dyslektikere og de som trenger støtte av psykolog/psykiatrisk sykepleier. Kvalifiserte 

søkere med funksjonsnedsettelse blir oppfordret til å søke og blir innkalt til intervju. Det finnes også 

tiltak for eldre arbeidstakere som ønsker informasjon og som f.eks. er motivert til å stå lenger i jobb. 
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OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN FRA RAPPORTERING 2015: 

Tabell 1: Kjønnsbalanse, lønn, midlertidige og deltidsstillinger  

Kjønnsfordeling – stillinger 

 Hovedtall for antall årsverk viser fortsatt lik fordeling av kvinner og menn ved UiA. 

 Kvinnelige professorer/dosenter ved UiA utgjør 21,89 % i 2015. Ingen endring fra 2014. 

Prosenttallet er på 2012-nivå. 

 Av 126,7 professor-/dosent-årsverk innehar kvinner kun 27,7 årsverk.  

Det er 10,1 flere professor-/dosent-årsverk i 2015  

 Det er 5,8 årsverk i professor II-stillinger i 2015. 33 % av disse er kvinner.  

1,9 årsverk innehas av kvinner og 3,9 årsverk av menn. 

 Kallelser blir ikke fortrinnsvis brukt til å øke kvinneandelen, slik styret har anbefalt. 

 Antallet midlertidige stillinger har gått opp med 22 stillinger. Andelen kvinner ned til 47,2 %. 

 Antall i deltidsstillinger har gått noe opp. Kvinnedelen har steget fra 51,5 % i 2014 til  

53,3 % i 2015.  

  

Kjønn og lønnsfordeling 

 Gjennomsnittslønn viser at kvinner tjener noe mer i 2015 enn i 2014, 90 % av det menn 

tjener. Differansen minker totalt sett. 

 Differansen i gjennomsnittslønn for administrative stillinger mellom kvinner og menn minker  

 I administrative lederstillinger er differansen mellom menns og kvinners lønn mindre. 

Kvinnene har økt gjennomsnittslønna med kr. 15 634,- i 2015. De har i 2015 94,1 % av menns 

gjennomsnittslønn. 

 For undervisnings- og forskningsstillinger er det en svak økning av gjennomsnittslønna for 

kvinner. Den ligger nå på 94,1 % av menns gjennomsnittslønn. I 2012 utgjorde kvinners 

gjennomsnittslønn for denne gruppen 91,1 % av menns gjennomsnittslønn.   

 Differansen på gjennomsnittslønna minker når vi «brekker» tallene ned på stillingskategori. 

 

Se EKSTRA TABELL-VEDLEGG 

 

Tabell 2: Kjønnsforskjeller og gjennomsnittslønn på fakultets- og avdelingsnivå  

Kjønnsforskjeller 

 Av totalt ansatte på fakultetene er det fra 30,1 % kvinner på Fakultet for teknologi og realfag 

til 70,6 % kvinner på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.  

 I administrative stillinger på fakultetene varierer tallene fra 53,8 % kvinner på 

Handelshøyskolen til 86,1 % kvinner på Fakultet for humaniora og pedagogikk. 

 Av vitenskapelig ansatte på fakultetene er det fra 23,1 % kvinner på Fakultet for teknologi og 

realfag til 70,4 % på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.  

 I undervisnings-/forsknings-/formidlingsstillinger totalt på Fakultet for teknologi og realfag 

har antall kvinner gått ned med 3,9 %. Fakultetet har økt med 12,3 årsverk i 2015. Antall 

kvinner i rekrutteringsstillinger har gått ned med 10,1 prosentpoeng . Antall professorer og 

professor II er stabilt.  
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 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har økt andelen professor II-stillingen for kvinner. 

Antallet er imidlertid lite. 

 På Fakultet for samfunnsvitenskap har kvinneandelen i vitenskapelige stillinger gått tilbake 

2,1 prosentpoeng. 

 Handelshøyskolen har økt med 15,5 årsverk i 2015. De har økt kvinneandelen noe. Ser vi på 

rekrutteringsstillingene er det en økning på 22,2 prosentpoeng, fra 36,1 % kvinneandel i 2014 

til 56,3 % kvinneandel i 2015. Dette er en markert økning. Med kun 32,8 % kvinner i 

vitenskapelige stillinger er dette viktig for rekrutteringen på sikt. Ingen kvinner i professor II-

stilling. 

 Fakultet for kunstfag har fått sin første kvinne i professor II-stilling.  

 På instituttnivå, som ikke er del av rapporteringen, er det fortsatt fire institutt med en 

kvinneandel i vitenskapelige stillinger under 20 %. Tre institutt har mellom 20 og 25 % 

kvinner. Et institutt har 20 % menn.  

  

Kjønn og lønnsfordeling 

 Gjennomsnittlig lønnsdifferanse mellom kvinner og menn på fakultetsnivå er fra  

kr. 19 338 på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap til kr. 97 092 på Fakultet for 

samfunnsvitenskap. Tallene er fortsatt i kvinners favør på begge fakultetene. 

 Gjennomsnittlige lønnsforskjeller mellom menn og kvinner har stort sett blitt mindre i 2015 

når det gjelder administrative stillinger og vitenskapelige stillinger ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Fakultet for samfunnsvitenskap og 

Fakultet for teknologi og realfag. 

 Forskjellene i gjennomsnittlig lønn mellom kvinner om menn har økt litt ved Fakultet for 

kunstfag når det gjelder administrative stillinger. 

 Ved Handelshøyskolen har forskjellene mellom gjennomsnittlig lønn økt noe for totalt antall 

stillinger og for ansatte i vitenskapelige stillinger. 

 Gjennomsnittlig lønn varierer noe mellom fakultetene når det gjelder vitenskapelige 

stillinger. Handelshøyskolen ligger høyest når det gjelde gjennomsnittlig lønn hos både 

kvinner og menn. Fakultet for kunstfag ligger lavest. 

 Studerer vi lønnsnivået hos ulike stillingskategorier under vitenskapelige stillinger, er det ikke 

store utslag. 

Tabell 3: Foreldrepermisjon, fravær p.g.a. syke barn og eget sykefravær 

 I vitenskapelige stillinger fortsetter nedgang i antall forelderpermisjonsdager hos kvinner.  

Økning hos menn. 

 I administrative stillinger tar kvinner ut 6 540 dager med foreldrepermisjon i 2015. Det er en 

økning. Menn tar ut færre dager foreldrepermisjon i 2015 og ligger på 326 i 2015. 

 Hos drift- og teknisk personale er uttaket noe mindre blant både kvinner og menn i 2015.  

 Fraværsdager i forbindelse med barns sykdom er lavt, men doblet hos kvinner i 

vitenskapelige stillinger, men stabilt hos menn. Fraværet er størst blant ansatte i 

administrative stillinger, men ligger stabilt i forhold til 2014. 

 Sykemeldingstallene med egenmelding og med legemelding når det gjelder kjønn er fortsatt 

høyest for kvinner. Det gjelder alle typer ansatte. Tallene holder seg relativt stabile. 
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 Sykemelding med legemelding har gått noe ned for både menn og kvinner i administrative og 

noe opp i vitenskapelige stillinger.   

 

Tabell 4:Kompetanseutvikling 

 UiA hadde i 2015 (per 15.10.) 179 deltakere på sine doktorgradsprogrammer.  

 Det var 76 kvinner og 103 menn blant ph.d.-studentene i 2015. 

 Det er ikke delt ut kvalifiseringsstipend i 2015. 

 

Tabell 6: Ledelse og styring 

 3 av 5 i toppledelsen er kvinner 

 4 av 14 dekaner og fakultets-/avdelingsdirektører er kvinner 

 11 av 22 instituttledere er kvinner.  

  

Tabell 8: Doktorgrader og opprykk 

 20 doktorgrader er avlagt i 2015 

 6 er kvinner tok doktorgrad 

 Av 13 opprykk fra førsteamanuensis til professor var det 5 kvinner 

 

Tabell 9: FOU-publisering  

 I 2014 publiserte kvinner 159,8 poeng av til sammen 557 publiseringspoeng.  

 

Tabell 10: Etnisitet og personer med nedsatt funksjonsevne 

 Stort sett som for forrige år. 

 Det ser ut til at disse får god oppfølging og tilrettelegging fra «Tilretteleggingskontoret for 

studenter med funksjonsnedsettelse». Studentrepresentantene er godt fornøyd. 

 

LIKESTILLINGSTILTAK VED UiA 2015 

«Handlingsplanen for likestilling og integrering ved UiA for 2012-2015» ligger til grunn for arbeidet 

også i 2015. 

Tiltak: Aktivt Likestillings- og integreringsutvalg (LiU) 

Status: LiU hadde 3 møter og behandlet 12 saker i 2015. LiU har fulgt opp arbeidet med Balanse, 
der likestillingsrådgiver er med i referansegruppa. Det har vært planlagt og arrangert en 
nasjonal og en regional konferanse. 8.mars kom på en søndag og ble ikke markert i 2015. 
Det har i tillegg vært mye fokus på rektorvalg og ansettelser av nye dekaner, instituttledere 
og direktører. PO-avdelingen har satt likestilling i organisasjonen på dagsorden i 
ledersamlingene. LiU- medlemmer deltok også på 3 likestillings-arrangement i Arendals-
uka 2015. 
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Tiltak: Nasjonal Nettverkskonferanse 2015 

Status: Kif ønsket at UiA skulle være vertskap for den årlige Nettverkskonferansen.             
Nettverkskonferansen er for likestillingsarbeidere og likestillings-interesserte i UH-sektoren 
i Norge. Vi valgte tittelen «Talenter i spill» på konferansen som ble arrangert for over 100 
deltakere 12. og 13. mars 2015. Målet var å sette søkelyset på rekruttering til fagområder 
som økonomi, teknologi og data, som har få kvinnelige undervisere. Leder i Kif-komiteen 
Curt Rice, professor Gro Alsos fra UiN, dekan Beate Due, professor Tor Grande, 
likestillingsrådgiver Svandis Benediktesdottir og forskerparet Hanne Stensola og Tor 
Stensola var blant foredragsholderne. I tillegg var det debatter, kafedialog og kulturelle 
innslag. 

Opptak kan sees på www.uia.no/likestilling. 

Tiltak: Likestillingskonferansen 18.11.15   

Status: Den 13. Likestillingskonferansen ble arrangert 18.november 2015 med rekordoppslutning 
på 136 deltakere. Også denne gangen ble konferansen planlagt og arrangert i samarbeid 
med regionale organisasjoner og off. samfunnsinstitusjoner. Tittelen var «Trenger vi 
kvinnelige ledere på Agder?». Forfatter Benja Fagerland holdt hovedinnlegget 
«SHEconomy». Ellers deltok direktør Anita Diedrichson, rektor Torunn Lauvdal, 
studentleder Silje W Hammerstad, nestleder Helene Vedal, viserektor Astrid Eggen og flere 
andre med innlegg og som deltakere i paneldebatt. Ordfører Gro Anita Mykjåland ledet 
konferansen. 

Opptak kan sees på www.uia.no/likestilling 

Tiltak: Delta i nasjonalt samarbeid 

Status: UiA deltar aktivt i LUN-nettverket (likestillingsrådgivere ved alle universitetene). Alle 
likestillingsrådgiverne i LUN-nettverket var aktive under Nettverkskonferansen. 
Likestillingsarbeidet som gjøres på de forskjellige universitetene kom godt fram under 
konferansen. 

Tiltak: Arbeide for lik lønn for like kvalifikasjoner / likt arbeid. 

Status: Vi ser av tabellene 1 og 2 at det er noe mindre gjennomsnittlige lønnsforskjeller mellom               
kvinner og menn på UiA i 2015. Forskjellen er liten dersom vi sammenligner ansatte i 
samme stillingskategorier, f.eks vitenskapelig ansatte med ulike grader. Gjennomsnittlig 
lønn har for et par av fakultetene gått ned, tre fakultet har gått moderat opp og ett 
fakultet er stabilt. Se vurderingene under Tabell 1 og 2.  

Tiltak: Rekrutteringsarbeidet for det underrepresenterte kjønn skal aktiveres. Stillingsannonser 
skal appellere til det underrepresenterte kjønn om å søke stillinger. Balanse-programmet 
er satt i gang. 

Status: Det er gjort et systematisk arbeid når det gjelder å få oppfordring kvinner om å søke både 
lederstillinger og vitenskapelige stillinger der det er får kvinner. Det er dette det oftest 
handler om. Vi har passet på at stillingsannonsene helt konkret oppfordrer det 
underrepresenterte kjønn til å søke der ett av kjønnene er i mindretall. Vi ser av tabell 2 at 
det fire fakulteter som har skjev kjønnsfordeling når det gjelder vitenskapelig ansatte. Vi 
ser en ørliten bedring, men det går sakte. UiA har ikke benyttet anledningen vi har til å 
utjevne kjønnsforskjellene når det opprettes nye stillinger. Det er lagt inn 45,5 nye 

http://www.uia.no/likestilling
http://www.uia.no/likestilling
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vitenskapelige stillinger i 2015. Prosentandelen kvinnelige professorer står på stedet hvil. 
Utfordringen er stor for UiA. 
               
UiA fikk kr. 4,5 mill. fra NFR sitt «Balanse-program». UiA legger inn tilsvarende egenandel. 
Det betyr kr. 9 mill. over en 3-årsperiode. Dag Aasland er prosjektleder og Karen Lise S. 
Knudsen sekretær. 

Det er opprettet en «lete-komiteer» for å finne kvalifiserte kvinnelige søkere til stillinger på 
institutt der det er få kvinner i vitenskapelige stillinger. I tillegg er det satt i gang 
realkompetansevurdering av kvinner med doktorgrad, for å se hva disse mangler av 
arbeider for å kunne oppnå opprykk til professor. 

I forbindelse med Balanse-søknaden til NFR ble det gitt en grundig statusinformasjon i 
felles ledermøte. Det ble konkret i møte jobbet med spørsmål vedr. 
likestillingsutfordringene ved UiA. Alle ledersamlingene har i løpet av året hatt tema 
likestilling på dagsorden.  

Helene Uri snakket om «Språk, kjønn og kultur» for alle lederne i mai 2015. Videre har 
likestillingsrådgiveren fra UiT hatt erfaringsutveksling på ledersamling, samt at 
Balanse-programmet er presentert flere ganger.  
  
PO-avdeling har satt likestilling på dagsorden på en ny og mer systematisk måte enn 
tidligere. Fagsjef Bente Guttormsen holder fast i temaet. Hun møter i LiU, er medlem i  
styringsgruppa til Balanse-prosjektet og ansvar for innholdet på ledersamlingene. 

Tiltak: Begge kjønn skal være representert i vurderingskommisjonene og intervjupanelene. 

Status: Dette er ikke gjennomført i alle tilfeller når det gjelder tilsettinger i 2015. Saken bør 
gjennomgås og påpekes når det gjelder alle nye innstillings- og intervjugrupper. 

Tiltak: Tildele «Kvalifiseringsstipend for kvinner» i førsteamanuensisstillinger. 

Status: Det ble ikke delt ut kvalifiseringsstipend i 2015. Det har nå gått to år uten tildelinger. 
Totalt har 36 kvinner fått kvalifiseringsstipend siden 2008. Stipendene skulle motivere og gi 
tid til kvinnelige ansatte med doktorgrad til å få opprykk til professor.  Andelen kvinnelige 
professorer/dosenter ved UiA var 21,6 prosent i 2012, 23,5 prosent i 2013, 21,9 prosent i 
2014 og 21.89 prosent i 2015. UiA er på stedet «hvil» i denne Handlingsplan-perioden. 
Dette er sterkt beklagelig og bekymringsfullt. 

Tiltak: Styret har bedt UiA om at «kallelser skal fortrinnsvis brukes til å øke kvinneandelen». 

Status: 75,8 prosent av professor II-årsverkene er forbeholdt menn.  Andelen kvinner har 
imidlertid steget fra 24,2 prosent i 2014 til 33 % i 2015. Det er kun igjen 5,8 årsverk i 
professor II-stillinger. 

Tiltak: UiA må arbeide for jevnere fordeling av kjønn i valg av studier. 

Status: Flere tiltak er videreført: f.eks. «Jenter og teknologi» / «Gutter og helsefag». Arbeidet har 
gitt positive utslag i noe bedre kjønnsbalanse innenfor et par av ingeniørfagene. Arbeidet 
bør intensiveres i større deler av UiA-organisasjonen. 

Tiltak: UiA har egen  «Tiltaksplan mot seksuell trakassering» 

Status: Denne er gjort kjent, men gjennomgås og oppdateres.  «Balanse-søknaden» til NFR har 
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oppfølgings-tiltak på dette feltet. Det har tidligere vært gjort relativt lite i forhold til 
undersøkelser og ekstra tiltak.  Tema «seksuell trakassering» skal innarbeides i ny 
«Handlingsplan for likestilling og  integrering for UiA 2016-2020».    

Tiltak: Revidering av Handlingsplanen 2012-2015 

Status: Perioden for «Handlingsplan for likestilling og integrering for UiA 2012-2015» har gått ut. 
Det er satt med ei gruppe som arbeider med revidering av ny plan for perioden 2016-2020. 
Per Thomas Westergren, Ingunn Galteland, Christine Alveberg, Hæge Johannessen, 
Margretha  Myhren og likestillingsrådgiver Randi Øverland. Gruppa har hatt 5 møter og tar 
sikte på endelig styrebehandling samtidig med strategiplanen for UiA, i juni 2016. 

Tiltak: Forslag til ny sammensetning av Likestillings- og integreringsutvalget ved UiA. 

Status: Forslaget om ny sammensetning av LiU ble påbegynt i 2015. Det sendes på høring tidlig i 
2016. Hovedgrepet for å få større tyngde i likestillingssakene, er et forslag om at utvalget 
ledes av en av viserektorene. Ellers foreslås det at alle fakultetene skal være representert i 
utvalget sammen med 2 studentrepresentanter.   

 



Tabell 1: personal- og lønnsstatistikk og arbeidsforhold på virksomhetsnivå 

 Kjønnsbalanse  Lønn (gjennomsnittslønn per 01.10.) Midlertidige (prof.II,, stipendiat, 

vikar, åremål, postdoc,  lærling) 

Deltidsstillinger                              

(5 – 96,67 % stilling) 

 % 

Menn 

 

% 

Kvinner 

 

Totalt 

antall 

årsverk 

 

Menn  Kvinner Kvinner

s andel 

av 

menns 

lønn 

(%) 

Total 

gjennom-

snittslønn 

%  

Menn 

% 

Kvinner 

Totalt antall 

midlertidige  

stillinger 

% 

Menn 

% 

Kvinner 

Totalt antall 

deltids-

stillinger 

Totalt i virksomheten I år 49,6 50,4 1043,0 577 757 520 218 90,0 548 784 52,8 47,2 267 46,7 53,3 244 

I fjor 48,8 51,2 987,3 578 386 515 928 89,2 546 418 50,2 49,8 245 48,5 51,5 233 

Administrative stillinger 

totalt 

I år 34,5 655 297,6 568 734 493 364 87,3 521 340 46,6 53,4 58 16,4 83,6 61 

I fjor 35,7 64,3 292,7 574 374 493 847 86,0 552 571 43,5 56,4 55 19,2 80,8 52 

 Lederstillinger I år 63,0 37,0 27,0 811 641 762 180 93,9 793 322 71,4 28,6 7 - - 0 

I fjor 59,3 40,7 27,0 808 994 746 546 92,3 783 552 62,5 37,5 8 - - 0 

 Mellomleder-
stillinger 

I år 46,7 53,3 30,0 686 036 640 450 93,4 661 723 40,0 60,0 15 - - 0 

I fjor 52,9 47,1 34,0 679 878 627 563 92,3 655 259 47,1 52,9 17 - - 0 

 Saksbehandler/ 
utrederstillinger 

I år 29,3 70,7 221,9 487 398 466 665 95,7 472 748 48,5 51,5 33 16,7 83,3 54 

I fjor 28,4 71,6 211,2 486 936 461 919 94,9 469 027 37,0 63,0 27 19,6 80,4 46 

Undervisnings- og 

forskningsstillinger totalt 

I år 56,7 43,3 618,8 600 610 565 011 94,1 585 205 54,5 45,5 202 59,8 40,2 169*) 

I fjor 55,3 44,7 573,1 601 004 559 415 93,1 582 426 52,5 47,5 183 62,3 37,7 159*) 

 Førstestillinger  

 Professor/dosent 

I år 64,0 36,8 355,5 648 699 619 432 95,5 638 174 65,4 34,6 26 68,5 31,5 92*) 

I fjor 64,2 35,8 332,7 664 825 617 205 95,7 634 935 68,2 31,8 22 68,5 31,5 37 



 Kjønnsbalanse  Lønn (gjennomsnittslønn per 01.10.) Midlertidige (prof.II,, stipendiat, 

vikar, åremål, postdoc,  lærling) 

Deltidsstillinger                              

(5 – 96,67 % stilling) 

 % 

Menn 

 

% 

Kvinner 

 

Totalt 

antall 

årsverk 

 

Menn  Kvinner Kvinner

s andel 

av 

menns 

lønn 

(%) 

Total 

gjennom-

snittslønn 

%  

Menn 

% 

Kvinner 

Totalt antall 

midlertidige  

stillinger 

% 

Menn 

% 

Kvinner 

Totalt antall 

deltids-

stillinger 

Rekrutteringsstillinger 
totalt 

(stip.- vit.ass-postdoc) 

I år  46,7 53,3 93,9 452 585 461 195 101,9 457 175 46,5 53,5 99 41,2 58,8 17 

I fjor 43,9 56,1 96,6 460 678 459 003 99,6 459 739 45,1 54,9 102 52,2 47,8 23 

Professor II I år 67,0 33,0 5,8 723 768 685 737 94,4 713 210 67,9 32,1 28 69,7 30,3 33 

 I fjor 75,8 24,2 5,0 718 686 679 369 94,5 709 155 78,3 21,7 23 80 20 30 

 

*) Inkl professor II 



Tabell 2: kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn på avdelingsnivå            

      

 

  

 

Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Fellesadministrasjon, Avdeling for lærerutdanning og Universitetsbibliotek 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

 
M

en
n
 

K
v

in
n

er 
Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 41,5 58,5 268,2 501 749 456 314 475 167 

I fjor 41,6 54,8 257,5 506 187 459 965 479 204 

Administrative stillinger totalt I år 37,1 62,9 160,8 522 371 488 194 500 885 

I fjor 38,3 61,7 158,2 523 457 491 937 504 013 

 Lederstillinger I år 53,3 46,7 15,0 758 100 784 300 770 327 

I fjor 46,7 53,3 15,0 769 372 760 538 764 660 

 Mellomlederstillinger I år 27,3 72,7 11,0 570 767 587 138 582 673 

I fjor 30,8 69,2 13,0 592 426 579 123 583 216 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 35,1 64,9 124,4 480 754 460 237 467 446 

I fjor 35,6 64,4 119,8 482 894 458 460 467 151 

 

 



Tabell 2: kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn på fakultetsnivå   

                

 Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Handelshøyskolen 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 63,9 36,1 81,2 642 859 551 521 609 857 

I fjor 66,5 33,5 65,5 652 164 568 760 624 193 

Administrative stillinger totalt I år 46,2 53,8 13,0 625 300 460 828 536 738 

I fjor 54,5 45,5 11,0 685 051 434 261 571 055 

 Lederstillinger I år   0   0 

I fjor 100,0 0 1,0 824 100  824 100 

 Mellomlederstillinger I år 100,0 0 4,0 683 000  683 000 

I fjor 100,0 0 4,0 681 726  681 726 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 22,2 77,8 9,0 509 900 460 828 471 733 

I fjor 16,7 83,3 6,0 559 301 434 261 455 101 

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 67,2 32,8 68,2 645 155 579 926 623 788 

I fjor 68,9 31,1 54,5 646 903 608 435 634 928 

 Førstestillinger og høyere I år 74,9 25,1 43,9 701 711 654 945 689 987 

I fjor 76,0 24,0 37,5 684 611 653 278 677 081 



 Rekrutteringsstillinger totalt I år  41,7 58,3 9,0 442 960 452 495 448 522 

I fjor 63,9 36,1 9,0 471 400 534 541 494 198 

Professor II I år 100,0 0 0,4 834 723  834 723 

 I fjor 60,0 40,0 0,5 693 972 639 204 672 065 

 

 



Tabell 2: kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn på fakultetsnivå   

                

 Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 29,4 70,6 134,8 577 495 558 169 563 855 

I fjor 30,4 69,4 126,7 574 546 553 932 560 205 

Administrative stillinger totalt I år 28,7 71,3 20,9 631 400 527 576 557 334 

I fjor 28,7 71,3 20,9 619 550 507 987 539 963 

 Lederstillinger I år 50,0 50,0 2,0 847 600 803 600 825 600 

I fjor 50,0 50,0 2,0 846 000 802 100 824 050 

 Mellomlederstillinger I år 66,7 33,3 3,0 694 200 694 200 694 200 

I fjor 66,7 33,3 3,0 666 050 697 900 675 000 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 25,1 74,9 11,9 517 467 458 336 473 201 

I fjor 23,2 76,8 12,9 513 067 453 215 467 098 

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 29,6 70,4 113,9 567 884 563 866 565 054 

I fjor 30,8 69,2 105,8 566 250 563 305 564 211 

 Førstestillinger og høyere I år 27,5 72,5 53,1 630 140 605 895 612 567 

I fjor 28,6 71,4 50,0 626 701 605 222 611 365 



 Rekrutteringsstillinger totalt I år  49,0 51,0 12,3 463 483 461 296 462 367 

I fjor 40,8 59,2 12,3 459 161 453 352 455 723 

Professor II I år 50,0 50,0 0,8 627 102 699 051 663 077 

 I fjor 75,0 25,0 0,8 638 102 733 002 661 827 

 

 



Tabell 2: kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn på fakultetsnivå   

                

 Kjønnsbalanse Gjennomsnittslønn 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 43,2 56,8 165,5 597 316 555 184 573 386 

I fjor 40,6 59,4 166,4 604 561 543 152 568 099 

Administrative stillinger totalt I år 13,9 86,1 21,6 747 833 489 528 525 4040 

I fjor 11,6 88,4 26,0 842 900 490 644 531 367 

 Lederstillinger I år 100,0 0 2,0 899 550  899 550 

I fjor 100,0 0 2,0 897 850  897 850 

 Mellomlederstillinger I år 0 100,0 1,0  734 400 734 400 

I fjor 33,3 66,7 3,0 773 001 704 101 713 734 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 5,7 94,3 17,6 444 400 474 086 472 399 

I fjor 0 100,0 19,0  461 777 461 777 

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 47,6 52,4 143,9 590 724 571 380 580 588 

I fjor 46,3 53,7 139,5 593 492 561 820 576 492 

 Førstestillinger og høyere I år 55,5 44,5 85,5 623 365 617 716 620 850 

I fjor 55,0 45,0 85,1 623 114 610 430 617 410 



 Rekrutteringsstillinger totalt I år  35,0 65,0 20,0 449 800 463 869 458 945 

I fjor 33,3 66,7 18,0 456 767 450 434 452 545 

Professor II I år 85,7 14,3 0,7 713 702 734 400 716 659 

 I fjor 100 0 0,4 737 301  737 301 

 



Tabell 2: kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn på fakultetsnivå  

                

 Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Fakultet for kunstfag 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 56,5 43,5 77,4 578 809 538 388 561 213 

I fjor 57,9 42,1 76,5 576 603 538 982 560 186 

Administrative stillinger totalt I år 44,9 55,1 21,6 553 161 511 625 530 278 

I fjor 49,6 50,4 21,2 537 644 510 866 524 160 

 Lederstillinger I år 66,7 33,3 3,0 757 600 570 500 695 234 

I fjor 66,7 33,3 3,0 756 151 569 400 693 900 

 Mellomlederstillinger I år 33,3 66,7 3,0 734 400 678 950 697 433 

I fjor 50,0 50,0 4,0 621 200 677 650 649 425 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 43,6 56,4 14,0 464 098 464 296 464 210 

I fjor 47,0 53,0 12,6 441 702 454 876 448 682 

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 60,9 39,1 55,8 586 126 553 004 573 190 

I fjor 61,1 38,9 55,4 587 396 552 871 573 950 

 Førstestillinger og høyere I år 75,6 24,4 27,7 616 584 631 318 620 185 

I fjor 76,3 23,7 28,6 618 190 627 067 620 291 



 Rekrutteringsstillinger totalt I år  26,5 73,5 7,5 437 300 456 039 451 068 

I fjor 27,3 72,7 5,5 434 134 458 776 452 055 

Professor II I år 75,0 25,0 0,8 690 966 734 400 701 825 

 I fjor 100,0 0 0,8 655 454  655 454 

 



Tabell 2: kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn på fakultetsnivå   

                

 Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 47,8 52,2 90,5 639 537 542 445 588 845 

I fjor 47,7 52,3 82,7 642 150 529 462 583 217 

Administrative stillinger totalt I år 20,8 79,2 24,0 654 280 504 824 535 960 

I fjor 26,7 73,3 22,5 705 351 485 964 544 467 

 Lederstillinger I år 100,0 0 2,0 852 651  852 651 

I fjor 100,0 0 2,0 851 051  851 051 

 Mellomlederstillinger I år 25,0 75,0 4,0 711 500 699 967 702 850 

I fjor 66,7 33,3 3,0 756 100 710 100 740 767 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 11,1 88,9 18,0 423 300 468 234 463 686 

I fjor 11,4 88,6 17,5 508 901 471 504 475 778 

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 56,9 43,1 65,5 643 540 567 748 610 851 

I fjor 54,8 45,2 59,2 637 436 556 293 600 771 

 Førstestillinger og høyere I år 68,3 31,7 44,2 671 307 624 257 656 388 

I fjor 68,7 31,3 39,3 665 427 627 258 653 472 



 Rekrutteringsstillinger totalt I år  22,9 77,1 8,8 437 300 464 007 457 903 

I fjor 22,2 77,8 11,3 446 861 454 306 452 652 

Professor II I år 33,3 66,7 1,2 649 425 699 474 682 791 

 I fjor 42,9 57,1 0,7 674 836 744 702 714 759 

 

 



Tabell 2: kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn på fakultetsnivå   

                

 Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Fakultet for teknologi og realfag 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 69,5 30,5 225,4 583 994 528 200 566 951 

I fjor 66,7 33,3 212,1 582 042 514 329 559 473 

Administrative stillinger totalt I år 37,3 62,7 35,7 661 853 513 942 569 085 

I fjor 37,3 62,7 33,0 651 180 508 142 561 496 

 Lederstillinger I år 66,7 33,3 3,0 932 950 757 600 874 500 

I fjor 66,7 33,3 3,0 851 101 756 200 819 467 

 Mellomlederstillinger I år 75,0 25,0 4,0 775 300 663 700 747 400 

I fjor 75,0 25,0 4,0 773 834 662 400 745 976 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 27,1 72,9 27,0 550 471 492 294 508 038 

I fjor 23,4 76,6 23,5 531 365 483 768 494 919 

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 76,9 23,1 166,7 585 798 543 021 575 926 

I fjor 73,0 27,0 154,4 589 040 525 373 571 842 

 Førstestillinger og høyere I år 80,8 19,2 96,8 640 505 606 342 633 949 

I fjor 81,6 18,4 88,2 642 115 609 933 636 201 



 Rekrutteringsstillinger totalt I år  63,5 36,5 36,4 454 807 462 686 457 686 

I fjor 53,4 46,6 40,6 462 698 455 845 459 505 

Professor II I år 78,4 21,6 1,9 766 039 608 451 731 966 

 I fjor 77,1 22,9 1,8 801 694 607 302 757 262 

 

 



Tabell 3: uttak av foreldrepermisjoner, fravær pga. syke barn og eget sykefravær         

  

                

Stillingskategori  Foreldrepermisjon Fravær pga.  

syke barn 

Sykefravær 

Egenmeldt 

Sykefravær 

Legemeldt 

 Antall fraværsdager Antall 

fraværsdager 

Antall 

fraværsdager 

Fraværsprosent 

(andel av mulige 

dagsverk) 

Antall 

fraværsdager 

Fraværsprosent 

(andel av mulige 

dagsverk) 

 Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Undervisnings-, 

forsknings- og 

formidlingsstillinger 

I år 2513 1660 40 12 111 57 0,20 0,05 2192 1387 3,6 1,62 

I fjor 2952 1430 22 9 119 19 0,21 0,03 1984 1152 3,52 1,55 

Administrativt 

personale 

I år 6504 326 175 82 479 160 1,4 0,45 1554 425 4,3 1,2 

I fjor 5185 567 170 64 471 123 1,4 0,43 2749 584 8,15 2,06 

Drifts- og teknisk 

personale/andre tilsatte 

I år 744 154 54 22 215 158 1,9 1,0 1232 173 8,6 1,30 

I fjor 1075 264 55 19 184 111 1,43 0,82 2126 353 16,58 2,61 

 

 



Tabell 6: Rapporteringstabell på ledelse og styring      

        

Organ  Medlemmer Menn % menn Kvinner % kvinner 

Styret I år 11 5 45,4 6 54,6 

I fjor 11 5 45,5 6 54,6 

Toppledelse (rektor, 2 

viserektorer, 1 dir. 1 

ass.dir., 7 dekaner og 7 

fak/avd direktører)  

I år 19 12 63,2 7 36,8 

I fjor 
19 12 63,2 7 36,8 

Fakultets-/avdelingsstyrer:  I år      

Avd. for lærerutdanning 16 6 37,5 10 62,5 

Handelshøyskolen 10 4 60,0 6 40,0 

Helse- og idrettsvitenskap 10 4 40,0 6 60,0 

Humaniora og pedagogikk 10 4 40,0 6 60,0 

Kunstfag 10 5 50,0 5 50,0 

Samfunnsvitenskap 11 6 55,0 5 45,0 

Teknologi og realfag 11 7 56,6 4 43,4 

Tilsettingsutvalg: I år 7 4 57,1 3 42,9 

I fjor 6 3 50,0 3 50,0 

Tilsettingsråd: I år 11 4 36,4 7 63,6 

 

 



Ekstra tabell: Lønnsfordeling kvinner/menn etter stillingskategorier 

 

 Kvinne Mann Totalt 

 
Stillingsgruppe 

Lønn  årsv 
GjSn 
Lønn 

GjSn % Årsverk Årsv % Lønn  årsv 
GjSn 
Lønn 

GjSn % Årsverk Årsv % Lønn  årsv 
GjSn 
Lønn Årsverk 

Administrativt personale 96 732 359  496 364  95% 194,9  65,5% 58 408 968  568 734  109% 102,7  34,5% 155 141 327  521 340  297,6  

 
Lederstillinger 7 621 802  762 180  96% 10,0  37,0% 13 797 901  811 641  102% 17,0  63,0% 21 419 704  793 322  27,0  

 
Førstestilling og høyere 694 200  694 200  100% 1,0  100,0%   

   
  694 200  694 200  1,0  

 
Mellomleder 10 247 201  640 450  97% 16,0  53,3% 9 604 500  686 036  104% 14,0  46,7% 19 851 701  661 723  30,0  

 
Saksbehandler 73 164 595  466 665  99% 156,8  70,7% 31 729 604  487 398  103% 65,1  29,3% 104 894 200  472 748  221,9  

 
Andre ansatte 5 004 560  450 861  96% 11,1  66,5% 2 809 562  501 708  107% 5,6  33,5% 7 814 123  467 912  16,7  

 

Andre undervisnings- og 
forskningsstillinger 

     
467 400  467 400  100% 1,0  100,0% 467 400  467 400  1,0  

Drifts- og teknisk pers./andre tilsatte 25 193 538  402 786  93% 62,5  49,4% 29 939 255  467 071  107% 64,1  50,6% 55 132 793  435 322  126,6  

 
Mellomleder 

     
602 500  602 500  100% 1,0  100,0% 602 500  602 500  1,0  

 
Saksbehandler 2 881 601  480 267  100% 6,0  100,0%   

   
  2 881 601  480 267  6,0  

 
Andre ansatte 12 610 609  421 758  94% 29,9  33,4% 27 361 153  459 851  103% 59,5  66,6% 39 971 762  447 111  89,4  

 
Renholdsstillinger 8 708 328  353 306  100% 24,6  100,0%   

   
  8 708 328  353 306  24,6  

 

Undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstillinger 993 000  496 500  94% 2,0  35,7% 1 975 602  548 778  104% 3,6  64,3% 2 968 602  530 108  5,6  

Undervisnings- og forsknings personale 151 287 366  565 011  97% 267,8  43,3% 210 820 223  600 610  103% 351,0  56,7% 362 107 589  585 205  618,8  

 
Førstestilling og høyere 79 181 940  619 432  97% 127,8  36,0% 147 663 442  648 699  102% 227,6  64,0% 226 845 382  638 174  355,5  

 
Rekrutteringsstillinger 23 101 214  461 194  101% 50,1  53,3% 19 845 834  452 585  99% 43,9  46,7% 42 947 048  457 175  93,9  

 

Andre undervisnings- og 
forskningsstillinger 47 486 212  543 072  100% 87,4  54,8% 39 272 891  544 097  100% 72,2  45,2% 86 759 102  543 535  159,6  

 

Hjelpestillinger for undervisning, 
forskning og formidling 215 100  430 200  118% 0,5  12,5% 1 240 000  354 286  97% 3,5  87,5% 1 455 100  363 775  4,0  

 
Professor II (Førstestilling og høyere) 1 302 900  685 737  96% 1,9  33,0% 2 798 057  726 768  102% 3,9  67,0% 4 100 957  713 210  5,8  

Totalsum 273 213 263  520 218  95% 525,2  50,4% 299 168 446  577 757  105% 517,8  49,6% 572 381 708  548 784  1 043,0  

 


