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Komiteen skal
• Handlingsplaner

• Økte mangfold blant vitenskapelige 
ansatte

Gi anbefalinger 
og støtte

• Hvordan kjønn, etnisitet og sosial
bakgrunn påvirker karriere

• Kritiske overganger
Øke kunnskap

• problemstillinger knyttet til 
mangfold, inkludering og trakassering

Øke bevissthet



Ny Kif-komité 2022-25

Universitets- og høgskolerådet

Forskningsinstituttenes fellesarena

Akademiet for yngre forskere

Stipendiatorganisasjonen i 
Norge

Norsk 
studentorganisasjon

Norges 
ForskningsrådObservatører fra 

Kunnskapsdepartementet & 
HK-Direktoratet

12 medlemmer
7 varaer
2 observatører



Sentrale oppgaver
Politisk og faglig pådriverarbeid

Institusjonsbesøk

Konferanser og workshops

Rådgivning

Nettsider og sosiale medier @#

Internasjonal samhandling



Fra visjon til praksis
- kartlegging av sektorens arbeid 
for kjønnsbalanse og mangfold 



Svar på tre overordnete spørsmål



Hvordan arbeider de ulike institusjonene 
med likestilling og mangfold





Hvilke diskrimineringsgrunnlag inkluderes i handlingsplanene 
til de ulike institusjonene?



Hva er institusjonenes egenvurdering av 
likestillings- og mangfoldsarbeidet?



Oppsummering av funn



Implikasjoner av funn- og forslag til fremtidig 
forskning

Likestillings- og mangfoldsarbeidet bør styrkes 

• Behov for å styrke likestillings- og mangfoldskompetanse blant ledere

• Respondentene etterspør flere kurs for personer som jobber med 
likestilling og mangfold i forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner

• Behov for mer kunnskap om arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold i 
forsknings- og høyere utdanningssektoren



Oppfølging fra komiteen så langt

• Økt innsats mot instituttsektoren

• Flere ressurser for å utvikle handlingsplaner- Kifinfo og filmer

• Brev til rektorer om ressursbruk på likestillingsarbeid

• Utlysning av forskningsoppdrag



• Hvordan arbeider institusjoner innen høyere utdanning og forskning i 
Norge med å fremme likestilling, mangfold og inkludering? Hvordan 
blir institusjonenes mål omsatt i handling?

• En kvalitativ undersøkelse som utforsker «case» ved noen 
universiteter, høgskoler og institutter (UHI)



Bestilling fra Kif

• Andel kvinnelige forskere og faglig FoU-personale totalt i instituttsektoren har økt

fra 40 til 45 % fra 2010 til 2020.

• I forskningsinstitutter under retningslinjene for statlig finansiering og andre forskningsinstitutter og 
institusjoner har økningen vært fra 35 til 40% fra 2010 til 2020. 



Instituttsektoren
Ulik kjønnsbalanse på ulike arenaer

Kjønnsbalanse

Kjønnsbalanse 
på én arena



Store variasjoner 
i kvinneandel per 

institutt



Hvor er de kritiske overgangene?



Filmserie om handlingsplaner

• Film 1 om handlingsplan for likestilling. - YouTube

Film 1- en introduksjon, hvorfor og hvilke krav 
finnes til handlingsplaner

Film 2- utvikling, innhold og faser

Film 3- forankring, strukturering og oppfølging 
av arbeidet

https://www.youtube.com/watch?v=jGsx7AeUqeE



