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Forsvarets høgskole



Forord ved rektor og sjeF FHs

Kjære alle sammen,

Jeg kom ny i stillingen som rektor og sjef ved Forsvarets høgskole i november 2019. Denne 
årsrapporten reflekterer derfor i all hovedsak likestillings- og mangfoldsarbeidet som var 
gjort under forrige sjef. Mitt inntrykk var den gang, som nå, at dette viktige arbeidet er 
godt ivaretatt og har en sentral plass i FHS’ daglige virke. Som ny sjef ønsker jeg at vi skal 
bygge videre på dette.

Hva er kompetansebehovet om 20 år? 

Når man jobber med strategisk HR må man tenke slik, særlig innenfor Forsvarets 
militære personellstruktur som i stor grad er et lukket kompetansesystem der vi 
rekrutterer mennesker i ung alder, og skal leve med dem frem til pensjonsalder. De vi 
tar opp til offisersutdanning denne sommeren, vil om 20 år ha minst 20 år igjen av sin 
karriere. Særaldersgrensene debatteres, og de vil trolig bli endret, slik at også offiserer 
vil måtte stå lenger i tjeneste. 

Hvis vi ser 20 år tilbake i tid, hadde de fleste av oss relativt nylig tatt i bruk internett og e-post – og kanskje skaffet 
oss vår første mobiltelefon. Vi hadde fortsatt fax og fasttelefon. Ingen snakket om selvkjørende biler. Mye har 
skjedd siden den tid. Vi lever i en tid med rivende teknologisk utvikling, der endringstakten er høy. For 20 år siden 
fylte vi ut selvangivelsen med penn i januar, og den ble behandlet av saksbehandlere frem mot juni. I dag tar vi 
som en selvfølge at dette gjøres elektronisk og i stor grad automatisk. 

Forskere mener at digitalisering vil føre til at opptil 40% av dagens jobber vil kunne bli borte i løpet av få år. Hva vil 
digitalisering, kunstig intelligens og robotifisering føre til for Forsvarets operative struktur? Enn for administrasjon 
og forvaltning? Hvilke prosesser vil bli automatisert? Hvilke systemer vil bli ubemannet? Vi har ikke svarene på 
dette i dag, men vi er nødt til å tenke mer og mer i disse baner. Vi er nødt til å tenke på det i vår rekruttering, i vår 
utdanning og i vår karriereutvikling. Evne til å takle endring, være kreativ og tilegne seg livslang læring vil være 
viktig kompetanse.

Forsvarssektoren har et mangfoldig kompetansebehov. 

For å fylle dette behovet, trenger vi folk som både er ulike og kan ulike ting. Skal vi få til dette må vi lykkes i 
likestillings- og mangfoldsarbeidet. Da må folk bli behandlet rettferdig og godt – og være velkommen som den 
man er.   

Respekt, ansvar og mot er Forsvarets verdigrunnlag. Vi må ha respekt for hverandre, vi må ta ansvar for hverandre, 
og vi må ha mot til å si ifra når vi ser at verdigrunnlaget ikke etterleves. Gode verdier og likeverd må være en 
forutsetning for alt vi gjør ved høyskolen. Vi skal utdanne Forsvarets fremtidige ledere – det er vårt ansvar å sørge 
for at Forsvaret også i fremtiden verner om disse verdiene. 

Henning-A. Frantzen  
generalmajor  
rektor og sjef FHS



Forord leder lUv

Året startet med store overskrifter om Forsvaret. Resultatene fra Forsvarets undersøkelse 
blant ansatte om mobbing og seksuell trakassering (MOST) ble offentliggjort, og hyppig 
omtalt i norske medier. Resultatene var bekymringsfulle. MOST fikk derfor stort fokus 
både i Forsvaret og i resten av samfunnet, og debatten gikk. Resultatene lå på nivå med 
resten av samfunnet generelt og universitets og høgskolesektoren spesielt. LUV mener 
likevel at Forsvarets høgskole må stille strengere krav til sine egne enn til resten av 
samfunnet. Yrket Forsvarets høgskole utdanner til er svært ansvarsfullt. Soldatene skal 
være i stand til å bruke maktmidler på en forsvarlig måte, noe som fordrer gode verdier 
og vurderinger – Forsvaret må derfor stille strenge krav. 

 Det er positivt at Forsvaret er villig til å analysere egen organisasjon på denne   
 måten, og at vi viser åpenhet og transparens. Vi må også se hvilken mulighet 
 undersøkelsen har gitt – Forsvaret er endringsvillig og tar ikke lett på resultatene. Dette 
  gir mulighet for endring der det er behov. Samtidig er det viktig at vi ikke glemmer det 

gode de aller fleste i Fors varet står for, og hvilke verdier vi innehar. Dette må dyrkes videre, og vi må fortsette det 
kontinuerlige arbeidet for mangfold, likestilling og likeverd, og mot mobbing og trakassering. 

Høyskolen har hatt økt fokus på mangfold i 2019, noe som gjenspeiles i den nye handlingsplanen for mangfold, 
likestilling og kjønnsbalanse 2019-2022. Denne ble vedtatt av styret i 2019, og skal dra oss videre i riktig retning 
de neste årene. I tillegg vil navnet på utvalget bli endret til Likestillings- og mangfoldsutvalget for å gjenspeile det 
økende fokuset høyskolen har på mangfold.

Det er mye positivt arbeid som foregår, spesielt etter at hver avdeling har fått sin faste representant i utvalget, og 
det er et kontinuerlig arbeid – skippertak er ikke veien å gå. Organisasjonen er i stadig utvikling, og det er viktig 
med bevissthet rundt hvordan vi skal få satt temaet rundt likestilling og mangfold på agendaen når det er så mye 
annet som må prioriteres.

Høsten 2019 sluttet Louise K. Dedichen som sjef for Forsvarets høgskole. Hun har vært en foregangskvinne i 
arbeidet for likestilling og dratt denne høyskolen i riktig retning. Hun innførte dagens ordning med tildeling av 
likestillingsmidler, som har vært et viktig bidrag til å fremme kvinner og mangold i en mannsdominert sektor. LUV 
ønsker å takke henne for alt det gode arbeidet hun har gjort på området. Vi gleder oss til fortsettelsen med ny sjef, 
Henning-A. Frantzen.  

Eline Sørensen 
Leder LUV



likestillings- og mangFoldsUtvalget ved Forsvarets Høgskole

Likestillings- og mangfoldsutvalget (LUV) ved FHS har en sentral rolle i likestillingsarbeidet ved høyskolen, og 
består av leder, nestleder og representanter fra samtlige av FHS’ avdelinger. 

LUV har som oppgave å revidere handlingsplan for mangfold, likestilling og kjønnsbalanse, og å påse at dens 
mål blir ivaretatt og gjennomført ved alle FHS’ avdelinger. Sjef FHS deler årlig ut midler til mangfolds- og 
likestillingstiltak etter søknadsbehandling og innstilling fra LUV.

LUV rapporterer direkte til sjef FHS og høgskolens styre. 

Øverst fra venstre: Sanna Camilla Wiik, Anders Fongen, Camilla Hoel, Rønnaug Holmøy, Rune Solberg,  
Nederst fra venstre: Thomas Kristoffersen, Eline Sørensen, Vibeke Hoffmann  
Haakon Marius Hjortmo var ikke tilstede da bildet ble tatt



eline sørensen (leder)
Seniorrådgiver i lederstøtte FHS

Sørensen har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i 
Oslo, og har jobbet ved FHS siden 2016. I dag er hun sjef 
Lederstøtte og strategisk rådgiver for sjef FHS. Sørensen 
jobbet på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 
før hun kom til FHS. Hun har vært leder for LUV siden 
april 2018.

vibeke alnæs HoFFmann (nestleder)
Arrangementsansvarlig (rådgiver), FHS/Fagstab

Hoffmann jobber i seksjon for FoU-administrasjon. 
Hun er arrangementsansvarlig for FHS og har arbeidet 
i utdanningssektoren, både internasjonalt og nasjonalt, 
i mange år. Hun var administrasjonsansvarlig for 
organisasjonen International Council for Open and 
Distance Education som fremmer fleksibel utdanning og 
nettbasert undervisning før hun kom til FHS. Hoffmann 
ble medlem av likestillingsutvalget i februar 2017. 

rUne solberg 
Oberst ved FHS/Stabsskolen

Solberg har bakgrunn fra forskjellige lederposisjoner 
i Forsvaret, blant annet Telemark Bataljon og Nord-
Hålogaland Heimevernsdistrikt. Han har også ledet flere 
operasjoner i Afghanistan i rollen som QRF-sjef og PRT-
sjef. Solberg fikk sin FN-erfaring i stillingen som stabssjef 
i UNMISS i Sør-Sudan. I dag er han tilsatt ved Stabsskolen. 
Solberg har vært medlem av LUV siden 2018.

anders Fongen

Førsteamanuensis ved FHS/Cyberingeniørskolen

Fongen har siden 2017 vært ansatt ved 
Cyberingeniørskolen som førsteamanuensis i militære 
IKT-systemer. Han har sin doktorgrad fra University of 
Sunderland i 2004 og forsker i dag på programvarestyrte 
datanettverk (SDN) for bruk på taktisk nivå innen 
koalisjoner. Han har vært medlem av LUV siden 2018.

Camilla Hoel 
Førsteamanuensis ved FHS/Luftkrigsskolen

Hoel har siden 2012 jobbet ved Luftkrigsskolen som 
førsteamanuensis i engelsk. Hun har doktorgrad i 
engelsk litteratur fra University of Edinburgh, og forsker 
blant annet på kjønn og makt i science fiction. Hun har 
vært medlem av LUV siden 2018.

tHomas kristoFFersen

Løytnant ved FHS/Befalsskolen

Kristoffersen har siden 2015 jobbet ved Hærens 
befalsskole som troppsjef og som hovedinstruktør 
ledelse. Fra 2018 har han hatt stillingen som planoffiser 
på befalsskolen. Han har vært medlem av LUV siden 
2018.

sanna Camilla Wiik

Kvalitetsmedarbeider (rådgiver) ved FHS/SKSK

Wiik har en mastergrad i administrasjon og 
organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 
og har jobbet ved FHS/Sjøkrigsskolen siden 2019. I 
dag er hun kvalitetsmedarbeider (rådgiver) i seksjon 
for drift og studiestøtte og ikke seksjon for kvalitet 
og studieadministrasjon. Tidligere jobbet Wiik som 
seniorkonsulent på Institutt for lingvistiske, litterære 
og estetiske studium ved Universitetet i Bergen. Hun er 
medlem av likestillingsutvalget fra januar 2020. 

rønnaUg Holmøy

Førstelektor ved FHS/Krigsskolen

Holmøy er førstelektor ved FHS/Krigsskolen. I tillegg 
til undervisningsbidrag innen bl.a. utdanning og 
ledelse, har Holmøy de siste årene hatt ansvar for 
tredejeårskadettenes studiereiser til Europa, Brussel. 
Holmøy er tilknyttet forskningsnettverket Effectiveness 
of Peace Operations Network (EPON), der hun spesifikt 
skal se på FN Res 1325; Kvinner, fred og sikkerhet. Hun er 
medlem av likestillingsutvalget fra januar 2020

Haakon mariUs Hjortmo

Major ved FHS/Krigsskolen

Hjortmo er hovedlærer i ledelse av landmilitære 
operasjoner ved FHS/Krigsskolen. Som hovedlærer har 
Hjortmo ansvaret for fagene ledelse og lederutvikling på 
FHS/Krigskolen. I tillegg til undervisningsbidrag innen 
ledelse og tilrettelegging for kadettenes lederutvikling, 
har han ansvar for å utvikle et gjennomgående 
treårig lederutviklingsprogram tilpasset det nye 
utdanningsprogrammet på Krigsskolen. Han er medlem 
av likestillingsutvalget fra januar 2020.



statistikk 2019

totalt ved FHs
alle ansatte, midlertidig og Faste:

sivile: totalt 199 ansatte, 79 kvinner og 120 menn

militære: totalt 207 ansatte, 33 kvinner og 174 menn

FHs/Fagstab

Totalt 31 ansatte i staben, 11 menn og 20 kvinner

FHs/driFtsstab

Totalt 29 ansatte i staben, 16 menn og 13 kvinner

FHs/lUFtkrigsskolen

o Totalt 40 ansatte ved avdelingen,  
291 menn og 112 kvinner

o Mannlige ansatte adm/støtte: 93

o Kvinnelige ansatte adm/støtte: 4
o Mannlige vitenskapelig ansatte: 164

o Kvinnelige vitenskapelig ansatte: 75

 I tillegg kommer ledergruppen, lærlinger 
og vernepliktige. 

o Kullsjefer: 1 mannlig sersjant, 1 kvinnelig offiser 
med halv stilling kullsjef/vitenskapelig, og 2 
mannlige offiserer hentet fra de faglige ansatte på 
roterende ordning. 

o Menn med førstekompetanse: 86

o Kvinner med førstekompetanse: 47

o Mannlige professorer: 2
o Kvinnelige professorer: 0
o Faglig råd: 2 kvinner, 2 menn
o Ledergruppen: 0 kvinner, 6 menn
o Avdelingsledere: 0 kvinner, 4 menn
o HMS-utvalg: 1 kvinne, 5 menn 
o ATO-utvalg: 2 kvinner, 5 menn
o Professor II: 1 kvinne, 3 menn

1 Herunder 26 faste ansatte i stilling, 2 i permisjon (ny jobb) og 1 i prosjektstilling.
2  Herunder 9 fast ansatte og 2 midlertidige. I tillegg sitter to kvinner som er ansatt henholdsvis ved 
Forsvarsbygg og 
  FHS sentralt ved skolen. 
3 Inkluderer kjøkkenet.
4 Herunder 13 fast ansatte i stilling, 2 i permisjon, og 1 i prosjektstilling. 2 av de fast ansatte fungerer imidlertid 
   som kullsjefer og er avgitt til VTØ, og er altså ikke på fagavdeling. Tallet inkluderer ikke avdelingsledere. 
5 Herunder 5 fast ansatte i stilling og 2 midlertidig ansatte. 1 av de fast ansatte fungerer imidlertid som kullsjef 
   og er avgitt til VTØ, og er altså ikke på fagavdeling.  
6 Herunder 1 avdelingsleder, 1 på permisjon og 1 i prosjektstilling.
7 Herunder 1 i midlertidig stilling.

FHs/sjøkrigsskolen 

o Totalt 77 ansatte ved avdelingen, 62 menn 
og 15 kvinner

o Kjønnsdeling i ledergruppen: 14 totalt, 
12 menn og 2 kvinner

o 20 ansatte i vitenskapelige og administrative 
stillinger, 19 menn og 10 kvinner

o Totalt 43 offiserer, 40 menn og tre kvinner
o Totalt ni spesialister, syv menn og to kvinner
o Totalt 54 i militære stillinger, 49 menn og 5 

kvinner
o Totalt 25 i sivile stillinger, 15 menn og ti kvinner

FHs/institUtt For ForsvarsstUdier

o Totalt 47 ansatte ved avdelingen, 32 menn 
og 15 kvinner

o Kjønnsdeling i ledergrupper: 2 av 6 er kvinner
o Kjønnsdeling mellom vitenskapelig ansatte og 

administrativt ansatte: 8 av 23 er kvinner (faglig 
ansatte), 0 av 2 er kvinner (adm. ansatte)

o Kjønnsdeling mellom militær og sivil: 1 av 2 er 
kvinner (offiserer)



FHs/krigsskolen

o Totalt 72 ansatte ved avdelingen, 54 menn 
og 18 kvinner

o FHS/KS ledergruppe: 7menn og 1 kvinne militære 
(1 sivil)

o Kullsjefer: 4 menn og 1 kvinne alle militære
o Vitenskapelig ansatte totalt 41 menn og 

7 kvinner 
34 militære og 14 sivile Totalt 48

o Administrativt ansatte 10 menn og 4 kvinner 
7 militære og 7 sivile, inkl 2 lærlinger

o Kjøkkenpersonale 6 menn og 4 kvinner 
1 kvinnelig og 1 mannlig vikar, pluss

o 1 kvinnelig lærling i tillegg
o Spesialister 5 menn og 0 kvinner
o Offiserer 28 menn og 4 kvinner
o FHS/KS var representert på likestillingskonferanse 

i Stockholm med 4 kadetter – alle kvinner.
o FHS/KS deltok på seminar for Nettverk for 

Kvinnelig Befal med 6 kadetter, hvorav 5 
var kvinner og 1 mann.

o FHS/KS har et nært samarbeid med Hæren mtp 
rekruttering og seleksjonsarbeid.

FHs/stabsskolen

o Totalt 39 ansatte ved avdelingen, 34 menn 
og 7 kvinner 

o Ledergruppen: 5. Menn: 3. Kvinner: 2 
o Antall offiserer: 28 menn. 4 kvinner 
o Vitenskapelig ansatte: 28 menn. 5 kvinner 
o Førstekompetanse: 6 menn. 2 kvinner. I tillegg er 

det ansatt 2 menn og to kvinner som professor II
o Blant masterstudentene er det 52 studenter 

fordelt på åtte kvinner og 44 menn

FHs/beFalsskolen

o Total 19 ansatte ved avdelingen, 16 menn og 3 
kvinner.

o Kjønnsdeling i ledergruppen på BS: 25% 
(1 av 4 er kvinner)

o Kjønnsdeling lokalt HMS-utvalg: 1 av 3 er kvinner.

FHs/Cyberingeniørskolen

o Totalt 22 ansatte ved avdelingen, 17 menn og 5 
kvinner 

o Mannlige ansatte administrasjon/støtte: 10
o Kvinnelige ansatte administrasjon/støtte: 3
o Mannlige vitenskapelig ansatte: 7
o Kvinnelige vitenskapelig ansatte: 2
o Sammensetning av ledergruppen: 3 kvinner og 3 

menn, 2 vitenskapelig (1 mann og 1 kvinne) og 4 
administrasjon støtte (2 kvinner og 2 menn)



mangFold og likestilling ved FHs

FHS har jobbet aktivt for mangfold og likestilling gjennom 2019. 

Ny handlingsplan for mangfold, likestilling og kjønnsbalanse ved Forsvarets 
høgskole ble vedtatt av styret i 2019. 

FHS har som mål å være en god arbeidsplass og skole for medarbeidere med 
ulik bakgrunn og livsorientering. Høyskolen skal oppfattes som en attraktiv 
arbeidsplass og utdanningsinstitusjon for å kunne trekke til seg de beste 
søkerne. For å oppnå dette skal FHS være en inkluderende arbeidsplass 
med fokus på mangfold og likestilling, og med vern mot diskriminering og 
trakassering. 

Handlingsplanen omhandler først og fremst tiltak som er konkrete og 
målbare. Effekten av tiltakene skal inngå i relevant rapportering.

avdelingsvis Fremstilling av prioriteringer Forankret i 
Handlingsplanen

Avdelingene har ulikt ansvar, ulike kulturer og ulike utfordringer, og 
prioriterer derfor ulike tiltak i handlingsplanen. 

FHs/institUtt For ForsvarsstUdier 

FHS/Institutt for forsvarsstudier (IFS) prioriterte følgende tiltak i 2019 innenfor utdanning, forskning og formidling:

1. Være bevisst på mangfolds- og kjønnsperspektivet ved valg av pensumlitteratur. 
2. Aktivt søke etter og oppmuntre kvinner, seniorer og minoriteter til deltagelse i seminarer, konferanser   
 og som foredragsholdere. 
3. Sørge for mangfold i sammensetning av paneler til konferanser og seminarer, spesielt med hensyn til   
 kjønnsbalansen. 
5. Ha lik tilgang for forskere til å utvikle sine forskningsporteføljer.

Disse tiltakene ble prioritert fordi dette var tiltak IFS faktisk kunne gjøre noe med (mange av de andre tiltakene 
retter seg mot rekruttering av studenter, omhandler militære forhold eller er på annen måte mindre relevante for 
IFS).

Måloppnåelse: Ansatte ved IFS har bare delvis påvirkning på de endelige pensumlitteraturlistene. Det er derfor 
vanskelig å konkretisere/kvantifisere måloppnåelse. IFS’ ansatte har aktivt lett etter kvinnelige forfattere i sine 
innspill til litteraturlistene. På tiltak 2 og 3 har IFS hatt kvinnelige innledere på de aller fleste seminarer og 
konferanser. Ikke minst har IFS’ egne kvinnelige ansatte deltatt der det har gitt faglig merverdi. Når det gjelder 
tiltak nr. 5, praktiserer IFS full likestilling for alle sine vitenskapelig ansatte, uansett kjønn. 

FHs/stabsskolen

Generelt er rekruttering av kvinnelige offiserer (ansatte og studenter) til FHS/Stabsskolen (STS) en utfordring. 
Hovedutfordringen er at det potensielle søkergrunnlaget fortsatt er for lite (for få kvinnelige offiserer på riktig 
gradsnivå). Dersom det skal være flere offiserer (ansatte og studenter) ved STS, må flere kvinner tas opp som 
studenter ved bachelorutdanningen på krigsskolene. 

Det er lagt til rette for at alle ansatte ved seksjonen kan utvikle sine forskningsporteføljer, og resultatet er at det ble 
produsert flere fagfellevurderte artikler og en bok i 2019. 

I etterkant av resultatene fra MOST-undersøkelsen satte sjef Stabsskolen fokus på utfordringene som 
undersøkelsen avdekket. Det ble gjennomført et seminar der alle ansatte deltok, og ledergruppen gikk i dybden 
for å analysere hvilke tiltak som kunne iverksettes ved STS og ved FHS forøvrig. 



FHs/sjøkrigsskolen 

Rekruttere og beholde  

o FHS/Sjøkrigsskolen (SKSK) sendte kvinnelige kadetter og ansatte til kvinnekonferanse i Sverige.
o Skolen søkte og fikk tildelt likestillingsmidler for utbedring av kvinnegarderobe og omgjøring av 

eksisterende toalett til unisex toalett. Begge tiltakene ble ferdigstilt i 2019, med unntak av manglende skap i 
kvinnegarderoben.

o Skolens ledelse gjorde grep for at kvinner ble prioritert på lokallønn.
o Skolen tok hensyn til undervisningspersonellets familiesituasjon i ressursfordelingen knyttet til emnet MILM 

1301 (emne 5/toktet med Statsråd Lehmkuhl) samt hvilke undervisningsressurser som er gjort tilgjengelig for 
felles førstesemester (GOU1) ved Heistadmoen.

Utdanning, forskning og utvikling 

o Ved gjennomføring av emne MILM1301 (emne 5/toktet med Statsråd Lehmkuhl) ble det lagt av tid til et 
undervisningsopplegg med fokus på MOST. Undervisningsopplegget var knyttet til et forskningsprosjekt 
drevet av en midlertidig ansatt ved SKSK. Opplegget ble ikke videreført ettersom den ansatte ikke fikk fast 
stilling ved skolen, og prosjektet ble derfor terminert.

Organisasjon og ledelse 

o Skolen inkluderte i 2019 en kvinnelig underviser i ledergruppen. Dette for å bidra til en større grad av 
kjønnsbalanse.

o Skolen la til rette for at flere kvinnelige kadetter og ansatte fikk mulighet til å delta på arrangementer og 
seminarer i regi av Nettverk for kvinnelige befal (NKB).

FHs/krigsskolen

Rekruttere og beholde  
Det var liten utskifting av personell ved FHS/Krigsskolen (KS) i 2019, og kjønnsbalansen forble uendret. Høsten 
2019 var det fokus på å rekruttere flere kvinnelige ansatte, spesielt ifm. beordringsomgangen og søknadsrunde 
2/2019. Det ble identifisert ca. 20 potensielle kvinnelige kandidater og disse mottok en e-post fra sjef Krigsskolen, 
der de ble oppfordret til å søke stillinger som instruktører og kullsjefer. Resultatet ble negativt, og ingen kvinner 
søkte stilling ved avdelingen. I ettertid tyder det på at det likevel vil tilføres kvinnelige instruktører ved hjelp av 
midlertidige beordringer. KS anser det som viktig at det skjer målrettet rekruttering av begge kjønn.

Den kvinnelige andelen kadetter er økende, og var for 19-22 kullet på 26%, men det er fortsatt et mål å øke 
kvinneandelen ytterligere. Da er det nødvendig med rollemodeller og mangfold også blant ansatte.

Arbeid med stillingsannonser er en løpende prosess, og i nært samarbeid med FHS/stab. Avdelingen vurderer 
det som særlig viktig for å ha rett person med rett og nødvendig kompetanse i stillingene. Samtidig er det 
ønskelig med en bred, variert og mangfoldig sammensetning, og målrettet rekruttering vektlegges tungt i alle 
ansettelsesprosesser.

KS er også opptatt av at personellet ved skolen skal oppleve at deres kompetanse er relevant og etterspurt, 
samtidig som det skal gi karrieremessig uttelling å tjenestegjøre på avdelingen.

Utdanning, forskning og formidling 
Ved FHS er det stor overvekt av mannlige ansatte. Det gjør det utfordrende å få mangfold mtp. emneansvarlige 
og forskere. KS er svært bevisst på at det bør rekrutteres flere kvinnelige ansatte som kan påta seg slike roller, og 
rekrutteringsarbeidet er pågående.

Kvalitetsarbeider ved avdeling legger ned et formidabelt arbeid for å kartlegge læringsforholdene blant kadetter 
og ansatte. Spørreundersøkelser utarbeides ofte på vegne av hele FHS, og gir kadetter og ansatte god anledning 
til å evaluere og gi tilbakemelding på alt fra utdanningsopplegg, læringsmiljø og forhold knyttet til mobbing, 
trakassering og seksuell trakassering.



Kultur og holdninger 
I 2019 var det stort fokus på tiltak mot mobbing og seksuell trakassering ved KS. Avdelingen ble tildelt likestillings- 
og mangfoldsmidler, og det ble gjennomført seminarer for første avdeling i to omganger ila. første semester, samt 
et tilpasset opplegg for ansatte ved KS. Deltagelsen var oppløftende og tilbakemeldingene udelt positive. 

Det har blitt innvilget likestillingsmidler for å gjennomføre tilsvarende opplegg også for kullet som starter i 2020.

FHs/Cyberingeniørskolen

Ved FHS/Cyberingeniørskolen (CIS) jobbes det kontinuerlig med å fremme likestilling og mangfold. 

Det er fokus på rekruttering, og det er etablert en ordning hvor potensielle kandidater til utdanningen ringes før 
seleksjon og opptak skal gjennomføres. I tillegg er det fokus på språkbruk og hvordan man skal snakke om rollen 
som kvinne og menn i kullene.

10 kvinnelige studenter og skolesjef deltok på “Militært Kvinnelig Nettverk” i januar 2019. Videre sto SKYNET 
ved CIS for et kadettarrangement mellom skolene, og det ble gjennomført HACKATON i oktober. De to siste 
arrangementene ble tildelt likestillingsmidler.

FHs/lUFtkrigsskolen

Prioriteringer og måloppnåelse i 2019 
FHS/Luftkrigsskolen (LKSK) ønsket å bedre kjønnsbalansen i organisasjonen, da de hadde flere ledige stillinger 
som følge av omstillingen, og avdelingen hadde mistet flere unge kvinner i den forbindelse. Prosessene for 
ansettelse er imidlertid ikke godt tilrettelagt og forstått, sentralt og lokalt, noe som gjør det vanskeligere å jobbe 
lokalt for bedre kjønnsbalanse. Man har imidlertid opprettholdt et godt fokus på hensyn til familieliv, og den 
enkeltes hjemmesituasjon i forbindelse med øvingsaktiviteter har blitt godt ivaretatt. I rekrutteringen av kadetter 
har man også hatt kvinner tilstede ved FOS, og en av fire kullsjefer er kvinne. 

Videre har man hatt fokus på kultur og holdninger. Det har vært en klar forståelse for at det starter på toppen, og 
at ledelsen ved skolen må sette kjønn på dagsorden og være tydelig når det gjelder. 

Seksuell trakassering og mobbing var et prioritert område for skolen som en følge av MOST-undersøkelsen. 
Undersøkelsen var tema for en ansatt-dag, og det ble avholdt en sjefens time med alle kadettene for å diskutere 
funnene i undersøkelsen. Videre ble det gitt informasjon om hvordan man varsler og rutiner for oppfølging for å 
sikre at alle ansatte og kadetter har mulighet til å informere om hendelser. 

I undervisningen har LKSK fått to kvinner med emneansvar, og avdelingen har hatt fokus på at alle vitenskapelig 
ansatte skal ha forskningstid i jobben. Man har også jobbet for å få flere kvinnelige mentorer i forbindelse med 
Forsvarets mentorprogram. I forbindelse med skolens to konferanser har man jobbet aktivt for bedre mangfold 
i sammensetningen av paneler. Ved Luftmaktskonferansen var 5 av 23 foredragsholdere kvinner, og ved 
Lederskapskonferansen var det 5 av 17. Med hjelp fra likestillingsmidlene ble det også avholdt et dagsseminar 
med fokus på kjønnsforskjeller i forbindelse med trening, noe som var lærerikt for både ansatte og kadetter. Der 
var det 5 kvinner blant 7 foredragsholdere. 

FHs/beFalsskolen

FHS/Befalsskolen (BS) har som en nyopprettet avdeling i første omgang prioritert rekrutering av kvinnelige ansatte 
for å bedre kjønnsbalansen i avdelingen. Deretter har BS prioritert å få likestilling og mangfold inn som temaer i 
utdanningen til elevmassen.

Temadag 
I 2019 ble det gjennomført en temadag med likestilling og mangfold som tema. Her hadde BS søkt om midler og 
fått innvilget 30.000 til foredragsholdere etc.

Et øyeblikkelig tiltak BS gjennomførte i 2019 etter temadagen for kull 19-3 var å innføre tilsvarende midler i 
budsjettet til temadager for fremtidige kull.

BS vil også i 2020 ha fokus på likestilling og mangfold på sine temadager.



aktiviteter 2019 – lUv 

2. og 3. april avholdt Komité for kjønnsbalanse og mangfold 
i forskning (Kif ) sin årlige nasjonale nettverkskonferanse for 
mangfold og likestilling i norsk universitets- og høyskolesektor 
og instituttsektor. UiT Norges arktiske universitet var vertskap og 
konferansen ble avholdt ved Universitet i Tromsø. 

Hvordan jobbe for å realisere mål i handlingsplaner, hva skjer 
med likestillingsarbeid i perioder med store omstillinger, hvordan 
følge opp seksuell trakassering, kjønnsperspektiv i undervisning 
og rekruttering i et kjønns- og mangfoldperspektiv var blant 
temaene på konferansen. Eline Sørensen, Anders Fongen, Rune 
Solberg, Kristine Storesund, Camilla Hoel og Vibeke Hoffmann 
deltok fra LUV. 

23. august avholdt Kif en workshop om lederutvikling, 
mangfold og likestilling ved Oslo Kongressenter. Hovedtemaet var likestillings- og mangfoldsledelse og erfaringer 
med lederutvikling i UHI-sektoren.

Workshopen satte fokus på hvordan man kan realisere økt kjønnsbalanse og etnisk mangfold i 
forskningsvirksomhetene, og hva dette krever av god ledelse. Hvordan få flere kvinner i professor- og andre 
toppstillinger i forskningen sto også på agendaen. Eline Sørensen deltok fra LUV.

27. august avholdt Norges forskningsråd lanseringen av Forskningsrådets 12 anbefalinger for bedre 
kjønnsbalanse i akademia ved Stratos, Yongstorget i Oslo. Her var anbefalingene basert på erfaringer fra 
Forskningsrådets BALANSE-program som har dokumentert positiv effekt for bedre kjønnsbalanse hos norske 
forskningsinstitusjoner. Vibeke Hoffmann deltok fra LUV.

25. september arrangerte Forsvarets Fellestjenester Forsvarets Likestillings- og mangfoldskonferanse 2019 i 
Gamle Logen i Oslo. Konferansen hadde fokus på blant annet mangfoldledelse for økt verdiskapning, likestilling 
og mangfold, økt kvinneandel i internasjonale oppdrag, kvalitativ forskning på kjønnsbalanse i Forsvaret. En 
redegjørelse og oppfølging av og tiltak etter MOST-rapporten ble også presentert. Under konferansen ble 
Forsvarets Likestillings- og Mangfoldspris for 2019 tildelt major Svein Erik Vangen for hans engasjement i 
forbindelse med Forsvarets deltakelse under Oslo Pride. Eline Sørensen, Vibeke Hoffmann og Camilla Hoel deltok 
fra LUV. 

19. november hadde LUV juleavslutningsmiddag på Engebret Cafe i etterkant av LUV-møte, med markering av 
FHS’ nye handlingsplan for mangfold, likestilling og kjønnsbalanse. Eline Sørensen, Camilla Hoel, Anders Fongen 
og Vibeke Hoffmann deltok. 

Rektor og sjef FHS har deltatt på og holdt foredrag ved en rekke arrangementer knyttet til mangfold og likestilling i 
2019. Blant annet ble det gjennomført flere frokostmøter.

Frokostmøter #videler i regi av Sjef FHS 2019:

Februar 2019:

Berit Svendsen, utenlandssjef i VIPPS ga et innblikk i sin eventyrlige karriere og om hvordan hun skulle få Vipps ut i 
verden. 

Professor Øystein Tunsjø ved FHS/IFS ga en orientering om Kinas globale posisjon.

April 2019: 

Dr. Saira Basit, visedekan ved FHS ga et innblikk i India/Pakistankonflikten. 

Generalmajor John Maxfield Steineger, tidligere sjef Forsvarets sanitet, lege og psykiater ga sine perspektiver på 
ledelse og likestilling.

September 2019: 

Dr. Lena Kvarving (Forsvarsstaben) ga utdrag fra sitt doktorgradsarbeid der genderperspektivet sto i fokus.

Førsteamanuensis Johannes Rø ved FHS/IFS ga et innblikk i NATO-verdenen.



likestillingsmidlene 2019

Forsvarets høgskole setter hvert år øremerkede midler (750 000 kroner) til likestillingsfremmende arbeid. Midlene 
fordeles av sjef FHS, etter innstilling fra LUV. Alle ansatte, studenter og elever ved FHS kan søke om midler. 
Tildeling gis basert på beskrevne prosjekter eller tiltak, som etter sjef FHS sin vurdering vil bidra til økt likestilling 
ved avdelingene. Midlene blir fordelt etter følgende kriterier: «fremme likestilling, skape engasjement blant 
arbeidstakere, sikre trygge og gode arbeidsvilkår, bidra til en aktiv arbeidsplass». I 2019 kom det inn totalt 13 
søknader. Åtte av disse fikk tildelt midler. 

gjennomFørte tiltak i 2019
styrke relasjoner mellom stUdentene ved FHs/Cyberingeniørskolen og krigsskolene

Kadettene ved CIS fikk tildelt midler til å avholde et arrangement på 
Jørstadmoen. Målet var å styrke båndene mellom kadettene ved CIS 
og de andre krigsskolene, og å gi de andre kadettene kunnskap om 
tematikken som undervises ved avdelingen, samt å eksemplifisere 
hvilke stillinger en ferdigutdannet cyberingeniør kan inneha.

Helgearrangementet ble avholdt for totalt 28 eksterne kadetter fra 
de forskjellige krigsskolene.

Arrangementet besto av testing av prosjekter som f.eks. 3D-printing, 
elektroprosjekter og caseoppgaver om reaksjoner på hendelser i 
cyberdomenet. I tillegg fikk deltakerne en omvisning rundt i leiren, 
samt en brief fra en ansatt ved Cybersikkerhetssenteret (CSS). Det 
ble også arrangert stafett og annen sosial aktivitet for å styrke det 
sosiale samværet mellom de forskjellige skolene.

Av de 28 eksterne deltakerne deltok det kun tre kvinner. Flere av       
    kadettene som bidro internt fra CIS var kvinner, noe som medførte 

økt kjønnsfordeling. Andelen kvinner som deltok på arrangementet ble derfor grovt regnet 20 %.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var utelukkende positive. De hadde fått en større forståelse for CIS’ 
undervisningsaktiviteter, og relasjonene mellom kadettene fra de forskjellige avdelingene ble styrket.

kompetanseHeving innenFor ledelse

Professor Katarzyna Zysk ved IFS fikk tildelt likestillingsmidler for å videreføre sitt arbeid med å heve egen 
kompetanse innenfor ledelse.

Siden september 2019 har Zysk vært både stedfortredende direktør og leder for Senter for sikkerhetspolitikk, 
noe som innebærer personalansvar, strategisk rådgivning og faglige prioriteringer, samt å fremme faglig kvalitet, 
internasjonalisering og mangfold.

Zysk benyttet seg av et 20 timers kurs med veiledning innen ledelse ved Moment organisasjon og ledelse 
som var relevant i forhold til målet i handlingsplanen om å prioritere kvinnelige ansatte til mentor- og 
ledelsesutviklingskurs.

Kurset har gitt Zysk støtte til å utvikle sin lederkompetanse og hun har blitt mer bevist på en rekke 
problemstillinger, deriblant håndtering av dilemmaer knyttet til lederrollen. Som kvinnelig ansatt med 
minoritetsbakgrunn har hun også fått et stort utbytte av kurset gjennom en økt forståelse av ledelseskultur ved 
en norsk organisasjon.



temadag om Ulike aspekter ved likestilling, likeverd og mangFold

BS ble tildelt midler til å gjennomføre en temadag på Sessvollmoen om ulike aspekter ved likestilling, likeverd og 
mangfold.

Hensikten med temadagen var å bevisstgjøre elevene om språkets kraft, herunder seksualiserte huskeregler, 
pridearbeidet i Forsvaret og hvordan rekruttere og beholde kvinner i Forsvaret. Hvordan den enkelte er nødt til 
aktivt å forholde seg til forskjellene mellom spesialist og offiser når det kommer til alder og erfaring for å sikre 
likeverd var også en del av tematikken. Videre var hensikten å skape bevissthet rundt hvilke synlige og usynlige 
egenskaper som skaper mangfold i en gruppe.

Temadagen besto av forelesninger av ulike foredragsholdere, debatt mellom gruppene og et innslag med skjult 
teater. 

Temaene var valgt av elevmassen på BS for å dekke dagsaktuelle problemstillinger og eventuelle utfordringer 
i Forsvarets avdelinger, på tvers av grenene. Ved å operasjonalisere og knytte disse til RAM opplevdes det som 
håndgripelig for den enkelte. Det å trives og å føle seg trygg på jobb uavhengig av alder, erfaring, legning og 
etnisitet er svært viktig for å kunne levere i Forsvaret, noe som bekrefter at tiltaket hadde direkte relevans for 
Forsvarets operative evne.

arrangement «HaCkatHon»
CIS fikk tildelt midler til å gjennomføre et hackathon på 
Jørstadmoen 24. – 26. oktober 2019. Arrangementet fikk også 
støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarets 
materiellavdeling (FMA). Det var totalt 60 deltakere med 
representasjon fra CIS, FHS/Seksjon for studieadministrasjon, 
FHS/Fagstab, FHS/Driftsstab, SKSK, LKSK og KS.

 Tiltaket var et tverrfaglig arrangement som skulle 
 stimulere til innovativ tenkning. Det ble gjennomført som en 
 konsept-/idéutviklingskonkurranse hvor lagene ble satt 

sammen av personell med ulik kompetanse og på tvers av avdelinger. Formålet var nettverksbygging mellom 
ansatte og studenter fra ulike avdelinger i FHS, og å gi økt forståelse for nytten av mangfold i et team. Underveis i 
arrangementet fikk deltakerne faglig påfyll gjennom foredrag fra FFI, FMA, Forsvarets spesialstyrker, sivil industri 
og CIS. De tre beste ideene fikk tilbud om et besøk til FFI for å se om ideene kunne brukes videre.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i etterkant av arrangementet for å få tilbakemelding fra deltakerne. 
Svarprosenten var høy, og viste at deltakerne var svært fornøyd med arrangementet. 

seminar: kjønnsForskjeller i Utvikling av robUstHet? myter og Fakta

Seksjon for Veiledning, Trening og Øving (VTØ) ved LKSK søkte om likestillingsmidler til gjennomføring av et 
dagsseminar i Militær Idrett og Trening (MIT). Tema for seminaret var Kjønnsforskjeller i utvikling av robusthet? 
 Myter og fakta. Seminaret var planlagt som et samarbeidsprosjekt med Olympiatoppen Midt-Norge, og ble 
gjennomført ved LKSK fredag 22. november 2019. 

Et moderne forsvar preges av mangfold. Hvordan kan vi tilrettelegge for kjønnstilpasset utvikling av robusthet i 
Forsvarets organisasjon?

Dagens idrettslitteratur og treningspraksis reflekterer i liten grad kjønnsmessige forskjeller. Litteraturen beskriver 
ofte en ideell metode for utvikling av fysisk og metal robusthet uavhengig av kjønnsmessige forskjeller. Siden det 
er åpenbare biologisk forskjeller mellom kjønnene, er det naturlig å anta at det også vil være forskjellige metoder 
for optimal utvikling, mentalt og fysisk.

Hensikten med tiltaket var derfor å sette søkelys på kjønnsmessige forskjeller innenfor MIT, slik at man kan endre 
praksis i Forsvaret basert på ny kunnskap og erfaringer fra praksisfeltet.

Basert på muntlige tilbakemeldinger fra deltakerne, opplevde arrangørene at temaet var særdeles aktuelt, og 
behovet for seminar innenfor Militær Idrett og Trening anses som veldig interessant internt og eksternt.



Seminaret fikk i etterkant fått meget gode tilbakemeldinger, særlig på grunn av seminarets tema som oppleves 
å være særdeles tidsriktig og relevant. I lys av årets gjennomføring, vurderer arrangørene tilsvarende tiltak som 
fortsatt meget relevant for kommende år. FoU-tematikk er i vekst innenfor idrettsforskning, og det er dermed en 
forventning til at fremtiden vil avdekke ny og relevant kunnskap, som også er relevant for Forsvaret. 

kUrs om mobbing og seksUell trakassering

#metoo ble en stor mediesak i oktober 2017, og bekreftet at seksuell trakassering er en sentral utfordring for 
likestilling i samfunnet. En viktig årsak til at seksuell trakassering er vanskelig å håndtere, er at selve tematikken 
ofte skaper usikkerhet og en betent stemning. Forskerne Anja Sletteland og Hannah Helseth har i boka «Det jeg 
skulle sagt – en håndbok mot seksuell trakassering» vist hvordan dette problemet kan løses, ved å utvikle et presist 
språk og gi konkrete verktøy for ledere og tillitsvalgte. 

For å imøtekomme problematikken i Forsvaret og ved KS bevilget LUV midler til en kurspakke for kadetter og 
ansatte. På oppfordring fra utvalget ble kurset gjennomført som en pilot for kadetter og studenter i løpet av 
oppstart av første semester ved FHS.

Hensikten var å gi kadetter og ansatte en felles forståelse av hva seksuell trakassering er for å øke forutsetningene 
for at man i fellesskap skal hindre denne typen hendelser ved avdelingen.

Kadettenes tilbakemelding vitnet om at kurset traff sin intensjon. Det var spesielt nyttig å gjennomføre kurspakken 
tidlig i utdanningen. På den måten vil bevissthet rundt tematikken videreføres når kadettene begynner sin 
offisersutvikling.



baCHeloroppgave om Ubevisste Holdninger

LUV tildelte midler til to studenter ved LKSK som skulle skrive bachelor- 
oppgave om ubevisste holdninger, slik at de kunne reise til ulike avdelinger 
og hente inn data.

Funnene beskrevet av studentene

Resultatene fra studentenes undersøkelse skiller seg i ganske stor 
grad fra tidligere forskning, noe de fant veldig interessant, men også 
bekymringsverdig. 

 For å ikke bare skissere en utfordring om å selektere og rekruttere 
 de beste, har studentene sett til forskning og sentrale personer innenfor 
 likestilling for å finne gjennomførbare og konkrete tiltak for Forsvaret. Deres 
 forskning viser at vernepliktige og kadetter har ubevisste fordommer,  
 og favoriserer stereotypiske maskuline egenskaper. Professor Iris Bohnet  
 ved Harvard University har utarbeidet ulike tiltak som skal bidra til å hindre 
 ubevisst diskriminering. Dette kan for eksempel være å ta vekk navn og 
 kjønn i søknader og CV-er, ettersom det tar vekk mange av fordommene. 
 Det gir muligheten for å vurdere personen uten å ta kjønnet til etterretning. 
 Hun påpeker også på at istedenfor å sammenligne kandidatene mot 

 en stereotypisk og tenkt kandidat, bør man i større grad sammenligne 
kandidatene med hverandre. På den måten påvirker man hjernen til å velge den beste kandidaten heller enn å lete 
etter den som ligner den stereotypiske (Harvard University, 2019).

Et annet moment er å se på rollemodeller, som for eksempel å se kvinner i lederrollen, og da er Tonje Skinnarland 
som verdens første kvinnelige sjef for et luftforsvar, et godt eksempel. Ved å se kvinner i «utradisjonelle» stillinger 
endrer man synet på hva man tror er mulig å oppnå. Det støtter opp under uttrykket «seeing is believing». Mange 
organisasjoner og bedrifter har tidligere hatt overvekt av bilder av mannlige rollemodeller på veggene, men flere 
har nå prioritert å henge opp flere bilder av flere kvinnelige rollemodeller for å støtte opp under kvinner (Harvard 
University, 2019). Dette er også noe FHS kan gjøre. På Luftkrigsskolen har så og si samtlige rom blitt oppkalt 
etter en sentral person, og det er per dags dato bare ett rom som er oppkalt etter en kvinne. Det å synliggjøre 
kvinnelige rollemodeller er en god mulighet for å vise at det er mulig for kvinner å nå opp og frem også!

Professor Bohnet presiserer at istedenfor å bruke kjønnsladede ord kan man enten bytte ordene ut med mer 
kjønnsnøytrale ord, eventuelt bruke cirka like mange ord som appellerer til hvert kjønn. For eksempel kan man 
veksle mellom å bruke «bygge» eller «skape» (Knight, 2017). Forskning hevder at strukturerte intervjuer kan hindre 
ubevisst diskriminering. Dersom man blir stilt de samme spørsmålene, vil det gi mulighet til å score kandidatene 
etter hvor godt de besvarer hvert enkelt spørsmål. (Bohnet, 2016, s. 145; Knight, 2017).  Dette er tiltak som er mulig 
å implementere også i Forsvaret.

Silje Dalhaug og Karoline Nilsen ble ved graduasjonen i 2020 tildelt Luftmilitært samfunds pris for årets beste bachelo- 
roppgave.

nytt toalett ved FHs/sjøkrigsskolen

LUV tildelte midler til utbedring av toalett ved SKSK for å endre toalettene fra herretoaletter til fellestoaletter. 
Dametoalettene var lokalisert så langt unna undervisningsrommene at det var utfordrende for de kvinnelige 
studentene med et toalettbesøk mellom undervisningstimene. 

Det er viktig at eiendom, bygg og anlegg er tilrettelagt for begge kjønn slik at alle vil trives like godt. LUV 
understreker at det er Forsvarsbygg som har ansvaret for å utføre EBA-utbedringer tilpasset begge kjønn. 
Søknaden ble innvilget denne gangen for å påpeke behovet. 



veien videre

FHS fikk i 2019 en ny handlingsplan for mangfold, likestilling og kjønnsbalanse. Den skal brukes på alle nivåer i 
organisasjonen og ligger som vedlegg til virksomhetsplanen. 

I begynnelsen av 2019 kom resultatene fra Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). 
Tallene viste at også FHS har en vei å gå på dette området. Som en direkte følge av undersøkelsen vil sjef FHS gi 
Lauget ved FHS oppdrag om å jobbe med temaet på de forskjellige avdelingene, og utarbeide konkrete tiltak for å 
operasjonalisere handlingsplanen. FHS har en viktig rolle og funksjon som kultur- og identitetsbærer i Forsvaret og 
samfunnet, og et særskilt ansvar for å integrere likestillings- og mangfoldsarbeidet i utdanningsvirksomheten.

FHS ønsker et sterkt vern mot trakassering og mobbing. Tydelige holdninger, klare varslingsrutiner og klare 
konsekvenser ved overtredelser vil bidra til et slikt vern. Tallfesting av problemer og skjevheter i systemet gjør det 
lettere å identifisere problemområder, og er et viktig steg på veien til å få bukt med problemer som dette. 

I forlengelsen av dette vil FHS i tillegg til den årlige medarbeiderundersøkelsen utvikle en studentundersøkelse 
for å kartlegge kadetter og studenters psykososiale arbeidsmiljø. Dette er spesielt nødvendig fordi kadettene ikke 
lenger omfattes av medarbeiderundersøkelsene i Forsvaret. Spørsmål om trakassering og mobbing kommer til å 
være en viktig del av begge disse undersøkelsene.

Sammenhengen mellom alkoholbruk og tilfeller av seksuell trakassering bør belyses. MOST-undersøkelsen gir ikke 
separate tall for å indikere en slik sammenheng, men anekdotiske data gir en pekepinn om at mange tilfeller av 
seksuell trakassering oppstår i forbindelse med alkoholkonsum. Det bør oppfordres til etablering av gode rutiner 
for kontroll, ansvarliggjøring og tilstedeværelse på arenaer hvor alkohol konsumeres. 

Større mangfold og bedre kjønnsbalanse har stor egenverdi, men er også i seg selv et virkemiddel for å redusere 
mobbing og seksuell trakassering. FHS skal derfor vektlegge gode rekrutteringsrutiner for å stimulere til søknader 
fra kvinner og minoriteter, og man bør jobbe for å beholde de man allerede har.

Likestillingsmidlene 2019 gikk blant annet til et forskningsprosjekt om ubevisst diskriminering i Forsvaret. Funnene 
viser at vi også her har et forbedringspotensiale. LUV ønsker å oppmuntre til flere forskningsprosjekter på kjønn og 
mangfold i Forsvaret, og likestillingsmidlene vil fortsette å være et nyttig virkemiddel i så måte. Bedre forståelse for 
utfordringene vil være avgjørende for gjennomføring av mer målrettede og effektive tiltak. 

Det foreligger nå tall om kjønnsfordeling i stillinger ved FHS, men det har vist seg vanskelig å oppdrive 
andre tall som beskriver graden av mangfold blant studenter og ansatte, forfremmelser, lønn, fagområder, 
gjennomføringsgrad på studiet og lignende. Det er heller ingen rapporterte tilfeller av diskriminering eller 
trakassering av personer som omfattes av et minoritetsbegrep knyttet til etnisitet, seksuell orientering, alder 
eller helseutfordringer. Det er derfor viktig å sikre seg at tilfeller av slik diskriminering blir varslet og behandlet 
forsvarlig. 

Til tross for at varslingsrutiner finnes og det oppleves fra sentralt hold at de er grundig annonsert, blir vi fortalt 
av kadetter at det oppleves som utrygt å benytte seg av dem. Dette kan bunne i frykt for hvilke konsekvenser en 
varslingsprosess vil medføre for begge parter. Derfor bør det legges større vekt på informasjon om hvordan en 
varslingsprosess vil foregå, og hvilke konsekvenser og rettigheter som gjelder for begge parter (både varsleren og 
den det varsles om).

For å øke forståelsen for problemet og trekke på kompetanse på området, skal LUV samarbeide med likestillings- 
og diskrimineringsombudet (LDO). Forsvaret innleder et samarbeid med LDO om forebyggende tiltak mot seksuell 
trakassering. FHS inngår i dette samarbeidet og vil motta veiledning og kursopplegg for dette arbeidet. 

LUV vil fremme organisasjonens ryggmargsrefleks mot diskriminering, og et regelverk preget av tillit til den 
enkeltes endringsevne.



Ansvarlig utgiver: Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Forsvarets høgskole

kontaktperson:

Eline Sørensen

Leder for Likestillings- og mangfoldsutvalget

e-post: elsorensen@fhs.mil.no
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