
 

 

 

Plan for kjønnsbalanse 2022 
 
Dette dokumentet er TØIs Plan for kjønnsbalanse (Gender Equality Plan, GEP). Planen er 
vedtatt av TØIs ledelse (21.06.2022). I dokumentet beskrives TØI sine ambisjoner og mål 
for arbeidet med å utvikle god kjønnsbalanse, samt viktige tiltak for å realisere ambisjonen. 
TØI verdsetter EUs initiativ for å styrke kjønnsbalanse og mangfold i forskning, og i 2021 
fikk TØI statusen «HR Excellence in Research» av EU-kommisjonens ekspertpanel.  For å 
ivareta samfunnsoppdraget, levere de beste resultatene og evne å svare på de store 
samfunnsutfordringene trenger TØI et mangfold i erfaringsgrunnlag, tilnærming, 
perspektiv, fagbakgrunn og ikke minst kjønnsbalanse. TØI jobber for å fremme likestilling 
og hindre diskriminering, og har beskrevet satsingen i likestillingsredegjørelsen som er 
tilgjengelig på TØIs nettside.  
 
 
Mål  
Likestillingsarbeid handler om å se til at det utvikles reelle og like muligheter på alle nivåer 
for alle TØIs forskere. For at vi skal innfri målet om en god kjønnsbalanse iverksetter vi en 
rekke tiltak beskrevet under.  
 
 
TØIs situasjon  
TØI ble opprettet i 1958, og har naturlig nok og i tråd med samfunnet for øvrig, hatt en 
utvikling i kjønnsbalansen siden den gang. I de første tiårene var grunnlaget TØI 
rekrutterte fra preget av skjev kjønnsfordeling. Mennene var i stort flertall på de fleste 
fagområdene. Dette bildet har endret seg, kvinnene har tatt stadig større plass på ulike 
utdanningsretninger, og det har gitt oss muligheter til å oppnå bedre kjønnsbalanse. Vi har 
jobbet aktivt for å rekruttere kvinner, og har en kjønnsandel på 50% kvinner totalt på TØI 
og det sammen i ledelsen. Vi er en attraktiv arbeidsgiver, og får stadig flere kvinnelige 
søkere.  
 
Tiltak 
 

• TØI jobber med å sikre god kjønnsbalanse bl.a. gjennom TØIs rekrutteringspolicy. 
Begge kjønn skal være representert i alle stillinger ved instituttet. Da får man ulike 
rollemodeller som igjen tiltrekker seg alle typer medarbeidere, og skaper et variert 
og godt vitenskapelig miljø. Vi har fortsatt arbeid å gjøre når det gjelder å heve 
kvinneandelen blant Forsker II, Senior rådgivere og Forsker I. Her er både 
rekruttering og intern mobilisering viktige tiltak.  

• Kvinner bidrar i noe mindre grad enn menn når det gjelder publiseringspoeng. 
Dette kan ha sammenheng med punktet over. 
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• For å sikre kjønnsnøytral utbetaling har kvinner 5,1 % høyere pensjonsinnskudd 
igjennom TØIs Hybride pensjonsavtale. 

• TØI tilrettelegger for hjemmekontor, og mulighet til å ha fast fjernarbeid, der det 
ikke er mulig geografisk adskilt fra TØIs kontoradresse. Dette bidrar blant annet til 
å kunne kombinere familieliv og arbeid på en god, balansert måte for begge kjønn. 

• TØI har nulltoleranse overfor alle typer mobbing, kjønnsbasert vold og seksuell 
trakassering. Vi har en etablert rutine for varsling av kritikkverdige forhold. 
TØI skal sørge for et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte bygget på trivsel og 
samarbeid.   

• Instituttet legger stor vekt på kontinuerlig kompetanseheving blant de ansatte. TØI 
har flere store prosjekter hvor doktorgrad inngår. Det er 18 % kvinner med 
doktorgrad på TØI, til sammenligning med menn som har 23 %. I tillegg er det 12 
antall kvinner som nå er i doktorgradsløp noe som vil øke andelen kvinner med 
doktorgrad mye. 

• I første kvartal 2022 har vi gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. I denne 
inngår også en kjønnsinndelt besvarelse. Undersøkelsen vil peke på hvilke områder 
vi skal ha ekstra fokus på framover også når det gjelder kjønnsbalanse. 

 
Ansvar og ressurser 
Instituttets ledelse har hovedansvar for å bygge opp en levedyktig stamme av begge kjønn 
ved TØI. Avdelingsledelse vil ha et overordnet faglig ansvar for å støtte og følge opp 
arbeidet med implementering og oppfølging av TØIs likestillingsredegjørelse for å fremme 
likestilling og hindre diskriminering.  
HR vil sørge for å utvikle og tilrettelegge systemer og verktøy til støtte for ledere og 
medarbeidere i arbeidet med kjønnsbalanse.  
HR vil ivareta ansvaret som rådgiver for instituttet. Det vil innebære å gi råd og støtte til 
instituttets ledere og medarbeidere, fange opp behov og muligheter, og dele disse 
erfaringene. HR vil også ivareta ansvaret for årlig kartlegging av status og måloppnåelse på 
instituttnivå, og rapportering av utvikling i kjønnsbalansen over tid til ledelsen og ansattes 
representanter (samarbeidsutvalget, SU). 
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