
Rekruttering i et kjønns- og 

mangfoldsperspektiv (med et 

blikk mot åpen forskning)

Kenneth Ruud

Prorektor forskning

Photo: Geir Gotaas



Hva bestemmer suksess? 

Organisasjonsteoretisk perspektiv

http://www.forbes.com/sites/michaelsimmons/2013/12/03/why-being-the-most-connected-is-a-vanity-metric/

Creativity is just connecting things. When 

you ask creative people how they did 

something, they feel a little guilty because 

they didn’t really do it, they just saw 

something.

- Steve Jobs (Wired, 1995)



Den menneskelige natur

Like søker like

Most people spend their careers in closed networks; networks of people who 

already know each other. People often stay in the same industry, the same 

religion, and the same political party. In a closed network, it’s easier to get 

things done because you’ve built up trust, and you know all the shorthand 

terms and unspoken rules. It’s comfortable because the group converges on 

the same ways of seeing the world that confirm your own.
Michael Simmons, Forbes Entrepreneurs, January 15 2015



Mangfold betyr noe
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Per har mer erfaring fra forskningsledelse, og har et enda større
internasjonalt nettverk. Det var derfor naturlig at han var
kandidat for å lede senteret i den første perioden. Og jeg tror at 
nettopp hans erfaring bidro til at vi ble tildelt senteret.

- Siri Håberg, nestleder Centre for Fertility and Health

– Vi vurderte om vi skulle legge opp til delt senterledelse
nå. Men vi rådførte oss med litt forskjellige folk, og kom
fram til at vi hadde størst sjanse til å nå opp om jeg stod
som senterleder alene, ettersom jeg har flest
meritterende publiseringer.

- Harald Stenmark, leder Centre for Cancer Cell 
Reprogramming

– Hos oss kommer lederteamet til å bestå av seks
personer: to kvinner og fire menn. Og nei, det var ingen
opplagte kvinnelige lederkandidater hos oss, noe som
gjenspeiler at vi er et mannsdominert miljø. De to 
kvinnene i lederteamet var ikke aktuelle som ledere
denne gangen.

- Bertil Tungodden, leder Centre for Experimental 
Research on Fairness, Inequality, and Rationality



UiTs strategi for likestilling

2015-2020

Nytt i forhold til tidligere likestillingsplaner: 

Arbeide for å “øke antallet kvinnelige prosjektleder, spesielt i

organiseringen og ledelsen av store forskningsprosjekter”

«Kunnskap om hvordan implisitt bias knyttet til kjønn påvirker både menn og kvinner

må kommuniserer til ansatte i lederstillinger.»
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Kjønnsbalanse i forskningsledelse knyttet til eksterne 

prosjekt ved UiT Norges arktiske universitet
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What is the problem?

Henningsen og Liestøl 2013: Gender balance in academia:

Is excellence for men and  Grand Challenges for women?

• Utfordringene rund lav kvinneandel ... omtales [oftes] uten klar kopling til 
andre sentrale strategiske mål for UoH-sektoren, slik som utvikling av faglig 
kvalitet og en hensiktsmessig fagprofil. Forskningspolitiske prioriteringer 
og strategier fremstilles ofte som kjønnsnøytrale når de ikke inneholder 
elementer som eksplisitt adresserer kjønn eller forhold som nært knyttes til kjønn 
– dette til tross for at kvinner og menn er meget ulikt fordelt over fag og 
forskningstradisjoner...»

• Og hvor på forskningsverdenens verdsettings-hierarkier havner kvinners 
faglige prioriteringer? På gruppenivå, viser Henningsen og Liestøl, «kommer 
kvinner inn i nedre del»

• Likestillingsarbeidets nøytraliserte diskurs er et inntrykk av at kvinner «hjelpes» fram i det 
akademiske system «på grunn av synlige, men ubetydelige kvoteringsliknende tiltak. De 
langt sterkere og motsatt virkende strukturelle og kulturelle barrierer for kvinner forblir 
usynlige. »



Prestisjeprosjektet

Retter seg mot UiT egne forskningsgrupper og forskningsprosjekter

→ Har som ambisjon å få forsknings/prosjektledere til å reflektere over

• Kjønnsbalanse i egne forskningsgrupper

– Koblingen mellom vitenskapelige prioriteringer og kjønnsbalanse

– Prosjektlederes egen påvirkning av disse forholdene

→ En serie dialoger om kjønnsbalanse

og forskningsledelse

→ Utvikle læringsmoduler for UiT sin kurs i

forskningsledelse
Priorities

Quality



Kvalitet og prestisje vs muligheter

Corina Logan. Photo: Dieter Lukas

Trends and comparison of female first 
authorship in high impact medical journals: 
observational study (1994-2014)

Filardo et al. BMJ 2016, 352 



Hvordan evaluerer vi forskningskvalitet?

Hvor mye av dette er “privilegier” og hvor mye er reell forskjell i forskningskvalitet/kapasitet?



San Francisco Declaration

of Research Assessment

• Only three Norwegian higher-
education institutions  has signed 
the declaration

• A promise from UiT to applicants 
applying for positions at UiT

• Gives no safety for our own 
researchers in how they will be 
evaluated by funding bodies (or 
other institutions)

• In principle not difficult to 
implement in routines and 
practices

• Challenge to ensure full 
compliance in practice



Hvorfor DORA? 

5 personlige grunner

• Endringer i måten vi formidler
forskningsresultater

• Tydeliggjøre på hvilket grunnlag
vi vil evaulere forskere

• Pre-seleksjon av artikler av
redaktører

• Vitenskapelige
integritet/redelighet

• Åpen tilgang Khrono, January 7 2019



Åpen forskningsevaluering



Takk for oppmerksomheten


