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Summary 

This report contributes with empirical inputs to Aarhus University’s current work on the 

development of a new gender equality policy, which in the best suitable way addresses the complex 

and multifaceted problem of women’s underrepresentation in academia.  The report is the result of 

three years of intensive research activities focusing on the cultural and structural obstacles keeping 

women from gaining the same academic status as their male colleagues. With a comprehensive data 

material combining gender balance- recruitment statistics, interviews with department heads, 

gender specific data on the 2012 psychological workplace assessment, a websurvey on work/life-

issues, as well as a bibliometric analysis of AU researchers’ scientific performance, the report 

contributes with central points and perspectives that will both serve to qualify and clarify the 

subsequent steps of the management’s work to promote gender equality. In the following, we will 

briefly sum up the main points and perspectives addressed in the report.   

Chapter 1 opens with a discussion on the leaky pipeline phenomenon.  Drawing on 

the most recent data on the gender distributions across scientific ranks and fields at Aarhus 

University, combined with information on the share of women students at the university in the mid-

1990s, this part provides clear indications that the inequality problem will not solve itself over time. 

In addition, it highlights that some scientific fields are leaking more than others. While Computer 

Science, for instance, has a proportional representation of women from student to professor level, 

the Life Sciences – despite gender parity at the student level for more than two decades – are still 

facing crucial challenges in retaining women at the upper ranks of the profession. 

 The second part of Chapter 1 compares the gender equality situation at Aarhus 

University with the situation at our neighbor universities in Denmark, Sweden and Norway. In 

addition, this part of the report provides an overview of the different efforts made by six selected 

Scandinavian Universities (including Aarhus University) to promote women in academia. More 

specifically it shows that the Swedish and Norwegian universities are making a bigger effort to 

commit the local departments and faculties to engage in the university’s gender equality work, than 

what is the case in Denmark. In addition it highlights the importance of anchoring the university’s 

gender equality work in the overall management strategy and making the top level management’s 

commitment and support of the issue more visible and clear.   

  Chapter 2 revolves around the question of gender and scientific performance. On the 

basis of a bibliometric analysis of approximately 2000 Danish researchers’ publication rates and 

approximately 3500 Aarhus researchers’ citation rates, this part of the report illustrates that while 
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younger women researchers in the Danish Natural and Health Sciences are still not quite at the same 

publication level as their male colleagues (which at least to some extent may be due to maternity 

leave periods and domestic responsibilities),  Aarhus researchers, in general, are at gender parity 

when it comes to the question of normalised citation rates and contributions to the top10 most 

cited articles in the world. These findings clearly illustrate that the gender segregating mechanisms 

should not be interpreted as effects of women’s lower scientific performance.  Rather they are the 

result of factors adhering to the current structures and academic cultures of the university. For 

instance, it is crucial that the university becomes better at taking into account the structurally 

conditioned gender differences in the publication rates of younger researchers when scientific 

merits are evaluated within the natural and health sciences.   

 Chapter 3 addresses the current gender equality challenges at Aarhus University. The 

chapter opens with a discussion of the department heads’ views and interpretations of the problem. 

On the basis of an analysis of 24 qualitative interviews, this part of the report illustrates how women 

still - to some extent - are described as outsiders in academic environments characterized by a high 

degree of individualism and competitiveness. Several of the department heads, for instance, 

highlight allegedly positive employee features (e.g., women are less egoistic and more social than 

men, better at networking, more collectivistic, better at communicating and more exhaustive and 

thorough in their publication approach), which in the context of the prevailing research cultures can 

be viewed as a gendered disadvantage. Women are, in others words, not always provided with the 

necessary conditions to utilize their qualifications and prove their worth. These results illustrate the 

crucial importance of placing greater policy emphasis on the question of how Aarhus University can 

create more gender inclusive work cultures and reward systems that to a higher extent recognize 

and value work related efforts that feed into the overall functioning and social cohesion of the 

organization. 

 The second part of Chapter 3 focuses particular attention on the department heads’ 

views on issues of gender and recruitment practices at Aarhus University, and illustrates that the 

interviewees (i.e. department heads) by sticking to the idea of objective and gender neutral 

evaluation criteria, in some cases may put early career women researchers at a disadvantage due to 

gender differences in domestic responsibilities and length of parental leave periods. While the 

department heads strong reliance on evaluative measures and techniques such as publication 

counts, H-indexes and productivity trends over time without much doubt may lead to the 

recruitment and selection of highly active researchers with strong CVs, it may at the same time 



Ligestilling ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab  
 

5 
 

prevent many talented - and in the long run potentially better – researchers from proving their 

worth. 

 The third part of Chapter 3 uses ten years of recruitment statistics from Aarhus 

University to illuminate potentially gendered patterns of recruitment in the organization. This part of 

the analysis reveals that women researchers are put at a disadvantage when recruitments for 

associate and full professorships take place under closed procedures (i.e. recruitment without 

announcement in open competition) which is the case for 19% of the appointments during this 

period.  In addition, we focus attention on the surprising fact that 47% of all professor recruitments 

and 37% of the appointments for associate professorships, taking place during the last ten years, 

merely had one applicant. Furthermore, this part of the report illustrates that women applying for 

professorships at the university are much more likely to end up in temporary positions than their 

male competitors.  All in all, this part of the analysis highlights the potential gender equality effects 

of creating more open and transparent recruitment procedures at the university. 

 The last Chapter of the report revolves around the particular question of gender and 

career-life issues. Drawing on a gender specified analysis of the 2012 psychological workplace 

assessment (APV) and a websurvey on work-life aspects, this part provides new insights into gender 

differences in how Aarhus University researchers perceive and live professional lives in the 

organisation. 

First, the APV and websurvey illustrates that women tend to find the research 

profession more stressful than their male colleagues. They spend less of their weekly work time on 

activities directly related to research output, and to a higher extent than their male colleagues 

request more flexible work conditions as regards both time and space. These findings all serve to 

highlight the importance of focusing more managerial attention the question of how different types 

of work activities are prioritized and rewarded in the organisation, as well as the question of how the 

departments can create more flexible and family-friendly work structures.   

 Second, this part of the analysis also shows that women tend to be less satisfied with 

their future career prospects at the university than their male colleagues. They also feel less secure 

in their current positions, and are more likely to consider opting out of a research career due to 

issues of unclear career paths and feelings of job insecurity. A stronger policy emphasis on creating 

better opportunities of career-guidance, postdoc supervision, as well as more secure and clear 

scientific career paths for women are, in other words, much needed.   
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 Third, the websurvey indicates that the increased institutional emphasis on 

international research mobility as assessment criteria, when researchers are selected for associate 

professorships, to some extent counteracts the university’s other gender equality activities. More 

specifically, a considerably larger share of the female than male postdoc and PhD respondents states 

that institutional requirements for a long-term stay abroad have/or will make them consider opting 

out of a career at the university. These results point to the crucial necessity of creating more flexible 

requirements for research stays abroad as well as better support systems for young researchers to 

bring their families when such exchange programs take place.   

 Finally, the APV and websurvey provide indications that women at some ranks and in 

some fields feel less satisfied, lonelier and less socially included in their local research environments 

than their male colleagues. In tune with the current draft of the new gender equality policy, we can 

thus conclude that increased institutional awareness and cultural change for the development of 

more gender inclusive work environments, where everyone feels welcomed, supported and 

recognized for their efforts is of crucial importance if Aarhus University aspires to attract and retain 

a larger share of the overall talent pool. 
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Indledning 
Det indeværende år, 2014, har været kendetegnet ved en stigende politisk såvel som 

universitetspolitisk interesse for kvinders repræsentation og status i forskningsverdenen. 

Ligestillingsspørgsmålet indgår eksempelvis som en integreret del af Europa Kommissionens 

målsætning om at skabe mere ansvarlige forsknings- og innovationssystemer (Responsible Research 

and Innovation). Dette afspejler sig bl.a. i kommissionens erklærede mål om at fremme 

kønsbalancen i beslutningsorganer relateret til forskningsplanlægning og finansiering (herunder 

bedømmelsesudvalg under ERC og Horizon 2020), såvel som i beslutningen om at gøre kvinders 

repræsentation i forskningsteam til et evalueringskriterie når forskningsansøgninger evalueres og 

rangeres af ERC og i forbindelse med ansøgninger til Horizon 2020. Det Frie Forskningsråd har med 

YDUN-programmet givet nyt liv til den ligestillingspolitiske debat herhjemme, og Uddannelses og 

Forskningsministeriets nyligt afholdte arrangement om køn og ligestilling i akademia indikerer, at der 

også fra politisk hold er øget fokus på problemstillingen. Aarhus Universitets aktuelle arbejde med 

ligestillingsspørgsmålet kan således anskues som en del af en større national og international trend 

med sigte på at skabe mere kønsinkluderende forskningsmiljøer og institutioner.  

 Med denne rapport ønsker forskningsgruppen under det FP7-finansierede projekt 

STAGES (Stuctural Transformations to Achieve Gender Equality in Science) ved Dansk Center for 

Forskningsanalyse (Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet), at bidrage med fakta-baserede 

indspark til universitetsledelsens arbejde med udviklingen af en ny ligestillingspolitik, der på bedste 

vis formår at adressere problematikkens komplekse og mangefacetterede årsager. Rapportens 

resultater udspringer af tre års intensivt forskningsarbejde med særligt fokus på de 

organisationsstrukturelle og -kulturelle betingelser, som til stadighed afholder kvinder fra at opnå de 

højeste stillingsniveauer i et omfang tilsvarende deres repræsentation i talentpoolen. Med et 

omfattende datamateriale der kombinerer både kønsfordelingsstatistik, rekrutteringsstatistik, 

interviews med institutledere, kønsopdelte APV-resultater, et websurvey om arbejdslivsspørgsmål, 

såvel som analyser af AU forskeres performance, bidrager rapporten med centrale pointer og 

perspektiver, som vil kunne medvirke til at kvalificere og nuancere arbejdet med udviklingen og 

implementeringen af en ny ligestillingspolitik.  

Rapportens struktur 
Rapporten indledes med en diskussion af den nuværende ligestillingssituation ved Aarhus 

Universitet og en kort belysning af universitetets ligestillingsarbejde i et skandinavisk komparativt 

perspektiv. I andet kapitel rettes fokus mod spørgsmålet om køn og performance. Med afsæt i en 

bibliometrisk analyse vil dette kapitel skitsere og diskutere betydningen af performancespørgsmålet 

for kvindelige forskeres avancering til toppositioner ved AU. Kapitel 3 udgør med sine mange 
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konkrete empiriske eksempler rapportens hovedbidrag.  Kapitlet vil kredse om følgende temaer: 

Institutledernes syn på ligestillingsproblematikken, køn og rekruttering, arbejdsbelastning og fritid, 

karriere og mobilitet, samt fremstillingen af excellente forskere i AU medier.   

1. Den lækkende rørledning 
Den lækkende rørledning er en ofte benyttet metafor til at beskrive den vedblivende 

ligestillingsudfordring i dansk akademia. Alt imens kvinder i løbet af de seneste 30 år i stødt stigende 

omfang har gjort deres indtog på de danske kandidat og Ph.d.-uddannelser, afspejles dette langt fra 

proportionelt i de eksisterende kønsfordelinger på lektor- og professorniveau. En langt større andel 

kvinder end mænd forsvinder (eller lækker) med andre ord ud af karrierepipelinen før de opnår 

fastansættelse som seniorforskere (lektorer og professorer).  Som illustreret i Figur 1 nedenfor, 

udgør Aarhus Universitet et typisk eksempel på netop denne problemstilling. Hvor kvinder i dag 

repræsenterer omtrent halvdelen af de Ph.d.-studerende, er deres andel blandt lektorerne og 

professorerne blot 33% og 17%.  

Figur 1: Kønsfordelinger ved Aarhus Universitet (2014) 

 

 

Figur 2 giver et overblik over de nuværende kønsfordelinger på områdeniveau1 og angiver samtidigt 

kvinders andel blandt de optagne på Aarhus Universitetets forskellige uddannelser i 1996. 

Studenteroptaget fra 1996 er medtaget for at illustrere områdernes manglende evne til at fastholde 

kvinderne proportionelt med deres repræsentation i pipelinen. Som illustreret i figuren, har den 

enorme tilstrømning af kvindelige studerende til de teologiske, erhvervssproglige og humanistiske 

                                                           
1
 En udspecificering af kønsfordelingerne på institutniveau kan findes i STAGES-rapporten ”Horizontal Gender 

Segregation at Aarhus University” (Nielsen, Kalpazidou Schmidt & Graversen, 2013).  
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uddannelser i 1996 (og årene omkring) eksempelvis ikke medført tilsvarende andele kvindelige 

lektorer ved ARTS 18 år efter. Samme tendens synes at gøre sig gældende for både HEALTH og S&T, 

hvor andelen af lektorer også langt fra står mål med tilstrømningen af kvindelige studerende for 18 

år siden. Repræsentationen af kvinder i lektorstillinger ved BSS synes omvendt mere på linje med 

studenteroptaget i 1996 (40% vs. 36%). Dette kan dog skyldes den stigende tilgang af kvinder til de 

samfundsvidenskabelige og handelsorienterede uddannelser op igennem 2000erne. Eksempelvis 

udgjorde kvinder i 2004 48% af de optagne studerende på fag knyttet til det nuværende BSS.   

Figur 2: Kvindeandelen på områdeniveau i 2014 og optag af studerende inden for de forskellige 

områder i 1996 

 

Data: AU Human Resources 2014 og Uddannelses og Forskningsministeriet
2 

I denne sammenhæng er det særligt relevant at have øje for variationerne på institutniveau, da visse 

rørledninger (institutter) lækker mere end andre. Figur 3 angiver kønsbalancetallene for fire 

udvalgte institutter ved S&T. Som illustreret i figuren, er andelen af kvindelige professorer inden for 

både Computer Science og Matematik højere end andelen af postdocs, hvorimod andelen af 

kvindelige professorer og lektorer ved Biologi og Molekylær Biologi langt fra står mål med deres 

repræsentation på postdocniveau. I øvrigt kan det tilføjes at tilstrømningen af kvindelige studerende 

til Biologi og Molekylær Biologi i 1996 udgjorde henholdsvis 58% og 57%3, hvilket tydeligt illustrerer 

den særlige udfordring inden for netop disse naturvidenskabelige områder.  

                                                           
2
 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-

uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/ansogere-og-optagne-fordelt-pa-kon-alder-og-adgangsgrundlag 
3
 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-

uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/ansogere-og-optagne-fordelt-pa-kon-alder-og-adgangsgrundlag 
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Figur 3: Kvindeandelen ved udvalgte institutter ved S&T (2012 data)4  

 

 

 

 

 

 

1.1 AUs ligestillingsarbejde i et komparativt perspektiv 
Figur 4 giver et overblik over de nuværende kønsbalancetal på universitetsniveau. Som angivet i 

figuren er den lave repræsentation af kvindelige lektorer og professorer ved AU udtryk for en mere 

overordnet tendens ved landets 8 universiteter. AU klarer sig dog dårligere end både KU, AU og RUC. 

KUs relative andel af kvindelige professorer (23 procentpoint) ligger eksempelvis 35% over det 

nuværende niveau på AU, hvilket skal ses i lyset af Københavns mere aktive ligestillingsindsats de 

seneste seks år (vi vender tilbage til dette).   

 

 

 

 

 

                                                           
4
 STAGES-rapporten ”Horizontal Gender Segregation at Aarhus University” (Nielsen, Kalpazidou Schmidt & 

Graversen, 2013).  
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Ovenstående eksempler illustrerer med al tydelighed vigtigheden af løbende at 

monitorere og dokumentere udviklingen i kønsfordelinger helt ned på institutniveau, da de 

enorme forskelle institutterne imellem udviskes når data analyseres på et aggregeret niveau. 

Universitetet kan med en løbende dokumentation af situationen på institutniveau med andre ord 

fokusere og adressere ligestillingsindsatsen derhen, hvor problemerne findes. 
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Figur 4: Kvindeandelen ved de danske universiteter  

 

(Kilde Ståhle 2013) 

I 2012 gennemførte Ph.d.-stipendiat ved Dansk Center for Forskningsanalyse, Mathias Wullum 

Nielsen, en komparativ policyanalyse5 af 6 skandinaviske universiteters ligestillingsaktiviteter. Det 

overordnede mål med analysen var at undersøge hvorledes de danske universiteters arbejde med 

ligestillingsfremme i akademia adskilte sig fra det tilsvarende arbejde i Norge og Sverige. Tabel 1 

angiver kønsbalancetallene for de 6 udvalgte universiteter for året 2012, og som illustreret var 

Aarhus Universitet på dette tidspunkt, som det også stadig er tilfældet, flere skridt bagefter sine 

søsteruniversiteter i Danmark, Norge og Sverige.  

Tabel 1: Andel kvindelige forskere ved 6 udvalgte Skandinaviske Universiteter, 2012. 

 Aarhus       København       Bergen  Oslo           Uppsala        Lund   

PhD  51%       56%                     57%   55%               48%           46% 

Postdoc  43%        45%                     55%   47%               44%           49%  

Lektor  31%                        34%                     39%   43%               40%           40% 

Professor            15%       21%                    24%   27%               24%           23%  

 

 

Nielsens policyanalyse (Nielsen 2015a) fokuserer på både ligheder og forskelle i de mange 

ligestillingstiltag iværksat ved de seks universiteter, men belyser samtidigt også variationerne i de 

måder hvorpå universiteterne rent strategisk har tilgået problemstillingen. Tabel 2 nedenfor giver et 

                                                           
5
 Policyanalysen er pt. under review ved tidsskriftet Scandinavian Journal of Educational Research og forventes 

ude i 2015. 
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overblik over de institutionelle variationer i de seks universiteters strategiske tilgange. Som angivet i 

figuren er AU’s 2009 strategi på linje med KUs indsats på området de seneste fem år. Begge 

universiteter har i perioden iværksat enkelte konkrete ligestillingsrettede initiativer kombineret med 

et idékatalog som skal inspirere fakulteter og institutter til også selv at sætte relevante aktiviteter i 

søen. Som det fremgår i anden række af tabellen overgår KUs økonomiske prioritering af 

ligestillingsindsatsen dog markant Aarhus Universitets, hvilket som nævnt ovenfor kan være 

medvirkende til at forklare KU’s markant højere andel kvindelige professorater. De svenske og 

norske universiteter adskiller sig i øvrigt fra de danske i kraft af deres mere direkte strategiske 

arbejde for at engagere og forpligte fakulteter og institutter på selv at tage ansvar for arbejdet med 

ligestillingsspørgsmålet. Som illustreret i første kolonne bygger Bergen og Oslos ligestillingsarbejde 

på en incitamentbaseret tilgang, hvor universiteternes centraladministration medfinansierer 50% af 

fakulteternes samlede udgifter til lokale ligestillingsinitiativer. Medfinansieringen er dog betinget af 

fakulteternes løbende forpligtelse på at udvikle opdaterede lokale ligestillingshandlingsplaner. Ved 

Lund og Uppsala forpligtes universiteternes decentrale enheder direkte på ligestillingsarbejdet 

igennem de overordnede ligestillingshandlingsplaner. Eksempelvis indeholder Uppsalas 

handlingsplan fra 2011 klart udspecificerede mål, tiltag og ansvarsområder for både centrale og 

decentrale organisationsniveauer, og som angivet i række 3, kolonne 4, publicerer universitetet en 

årlig rapport som monitorerer og dokumenterer de seneste 12 måneders aktiviteter og indsatser på 

fakultets- og institutniveau. Samtidigt indeholder Uppsala universitetets overordnede årlige 

strategiske afrapportering detaljerede refleksioner omkring det forgangne års ligestillingsindsats. 

Således fastholder Uppsala et fokus på ligestillingsarbejdet gennem et systematisk opfølgnings- og 

dokumentationsarbejde, som fortløbende engagerer og forpligter både centrale og decentrale 

organisatoriske niveauer. 

  

 

 

 

 

 

 

Et omfattende amerikansk studie som undersøger effekten af forskellige typer af 

ligestillingsindsatser og tiltag understreger i øvrigt vigtigheden af, at sådanne indsatser tydeligt 

forankres i universitetets overordnede ledelsesstrategi og at den øverste ledelse klart tilkendegiver 

vigtigheden af området og løbende understøtter og bakker op om indsatsen (Kellough & Naff 2004). 

En af de helt centrale styrker ved AUs nuværende udkast til en ny 

ligestillingspolitik ligger netop i den konkrete niveaudelte udspecificering af mål, tiltag og 

handlingsområder. Denne udspecificering vil gøre det langt nemmere løbende at dokumentere, 

monitorere og følge op på hvorvidt både centrale og decentrale niveauer ved organisationen har 

levet op til deres forpligtelser og mål i handlingsplanen. 
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Dette er på linje med erfaringerne fra STAGES-projektet og implementeringen af skræddersyede 

”action plans” ved forskellige europæiske forskningsinstitutioner, hvor ledelsesengagementet har 

vist sig at være af afgørende betydning for udfaldet af tiltagene (Kalpazidou Schmidt 2014). 

Tabel 2: Strategiske tilgange til det ligestillingsfremmende arbejde ved de skandinaviske 
universiteter (2007-2012)  

 Aarhus  Copenhagen Lund  Uppsala Bergen  Oslo 
GE govern-
ance model 
 
 

A few concrete 
actions initiated 
at the central 
level 
 
An ‘inspirational 
catalogue’ pre-
sents ideas for 
actions at the fac-
ulty and de-
partment levels. 
The document 
obligates faculties 
to develop action 
plans 
(AU, 2009). 

A few comprehensive 
actions initiated at 
the central level 
(UC, 2008). 
 
An ‘inspirational 
catalogue’ presents 
ideas for actions at 
the faculty and 
department levels 
(UC, 2007). 

A number of 
main area 
actions 
create the 
basis for 
sys-
tematized 
strategic 
work at the 
faculty level 
 
GE adheres 
to the 
university’s 
decentralise
d model for 
decision 
making 
(LU, 2011). 

A few actions 
initiated at the 
central level 
 
The main GE 
action plan 
assigns respon-
sibilities to the 
decentralised 
level by speci-
fying institu-
tional targets 
and measures 
(UU, 2011). 

Several actions 
initiated at the 
central level 
 
Incentive-based 
compliance 
(50/50) 
(UB, 2011). 

Several actions 
initiated at the 
central level 
 
Incentive-based 
compliance 
(50/50) 
(UO, 2010). 

Allocation 
of funds 

No funding for 
decentralised 
activities. 
 
Incentive- 
programme 
offering financial 
support (1.1 
million €) for 
faculties hiring fe-
male professors 
and associate 
professors: 20 
research positions 
altogether (2010-
2014). 
(AU, 2010). 
 

268,000 €  
for faculty-based 
talent development 
initiatives  
(2008-2013) 
 
Reward principle 
releasing extra 
professorships for 
faculties appointing 
female professors 
(2008-2012) 
 
Reward principle 
distributing resources 
(905,000 €) 
for faculties 
increasing the share 
of female professors 
  
1.6 million € for 
internationalisation 
scholarships directed 
at female researchers 
(2008-12)  
(UC, 2008). 

No strategic 
resources 
allocated 
for faculty 
or 
department 
activities 
(LU, 2011)  
 
0.54 million 
€ for co-
financing 
visiting 
professors 
of the un-
derrepresen
ted gender 
(LU, 2013). 

21,600 € 
distributed for 
local initiatives 
(2011) 
 
An annual 
amount of 0.54 
million € 
allocated as 
direct financial 
support to 
female re-
searchers in 
academic envi-
ronments with 
a skewed gen-
der distribution, 
including the 
initiation of an 
incentive 
programme for 
entities hiring 
female 
researchers. 
(2008-2011) 
(UU, 2012) 

A 50/50 co-fi-
nancing 
incentive- 
structure 
(UB, 2012). 
 
0.55 million € 
spent on central 
initiatives and 
0.45 million € 
spent by facul-
ties (2012) 
 
Incentive 
programme 
offering 50% of 
first year 
expenses for 
entities hiring 
female 
professors. 
Offering 13.430 
€ for entities 
hiring female 
senior 
researchers 
(2007-2009). 
(UB, 2007). 

50/50 co-fi-
nancing 
incentive- 
structure 
 
335,000 € for 
local initiatives 
in 2011 
 
200,000 € for a 
financial 
incentive pro-
gramme pro-
moting female 
senior re-
searchers 
(2011-2012) 
(UO, 2012). 

Faculty 
Action 
plans  

No online faculty 
action plans 
available 

Online action plans 
available at 1/3 of the 
faculties 
 
 

Online 
action plans 
available at 
all faculties 
and some 
department 

Online action 
plans available 
at most of the 
faculties and 
some 
departments 

Online action 
plans available 
at half of the 
faculties 
 
GE visions inte-
grated into the 
faculty strategy 
plans 

Online action 
plans available 
at most facul-
ties 
 
All faculties 
hold specified 
action plans 
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Documenti
ng activities 
on faculty 
level 

No specified 
annual report on 
faculty level 
activities 
  

A 2011 report follows 
up on faculty 
activities for the 
period 2009-2011 
(UC, 2011) 
 

No specified 
annual 
report on 
faculty level 
activities 

Detailed annual 
report outlining 
faculty and 
department 
activities 
(UU, 2012). 

No specified 
annual report 
on faculty ac-
tivities 
 

Detailed annual 
report outlining 
faculty activi-
ties 
(UO, 2012). 

GE in 
annual 
University 
reports 

No reflections  
(UC, 2013). 

No reflections  
(AU, 2013). 

Detailed 
reflections 
(LU, 2013b) 

Detailed 
 reflections  
(UU, 2013). 

Detailed  
reflections  
(UB, 2012). 

A few 
 reflections 
 (UO, 2013). 

 

2. Køn og Performance ved AU 
I mere end tredive år har spørgsmålet om køn og videnskabelig performance udgjort et centralt 

interesseområde i den videnskabssociologiske forskningslitteratur. De kønsbaserede 

sammenligninger af performance har hovedsageligt fokuseret på publiceringsrater og citationsrater. 

Eksisterende studier har påvist at kvinder gennemsnitligt publicerer 15-30% færre artikler end deres 

mandlige kolleger, hvorimod litteraturen om køn og videnskabelig gennemslagskraft (citationer) er 

kendetegnet ved mere varierende og modsatrettede resultater. En række studier har påvist et 

kønsgab i videnskabelig gennemslagskraft til fordel for mænd, mens andre har påvist 

citationsforskelle i kvindernes favør.  Langt størstedelen af den eksisterende litteratur har dog ikke 

formået at påvise nogen form for statistisk signifikante variationer i kønnenes performance hvad 

angår citationer (Nielsen 2015c). I det følgende vil vi kort belyse udvalgte forskningsresultater af 

relevans for Aarhus Universitet.  

Nielsen (2015b) undersøger i et endnu ikke udgivet bibliometrisk studie 

kønsforskellene i 2052 danske forskeres publiceringsrater over en treårig periode og finder ingen 

bemærkelsesværdige variationer for forskere inden for de samfundsvidenskabelige og humanistiske 

områder. Dog påviser studiet at kvindelige naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige forskere 

på lektor og postdoc-niveau til stadighed publicerer lidt færre publikationer end deres mandlige 

kolleger (gennemsnitligt 11 procent for lektorer og 22 procent for postdocs). I denne sammenhæng 

er det dog vigtigt at understrege at Nielsens analyse ikke tager højde for barsels- og 

familieorlovsperioder, hvilket i særdeleshed må betragtes som værende udslagsgivende for 

publiceringsraterne blandt kvindelige lektorer og postdocs (vi vender tilbage til dette).  

 I et relateret studie undersøger Nielsen kønsforskelle i den videnskabelige 

performance blandt AU forskere (i alt 3160 forfattere) med publikationer i internationalt peer 

reviewede tidsskrifter i 20096.  Analysen benytter sig af en normaliseret citationsoptælling, som gør 

det muligt at sammenligne videnskabelig gennemslagskraft med et treårigt citationsvindue på tværs 

                                                           
6
 Data er trukket fra Thomas Reuters Web of Science. 
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af videnskabelige områder.  Som angivet i Tabel 3 har det på trods af en forholdsvis stor population 

ikke været muligt at identificere statistisk signifikante forskelle i kvinder og mænds citationsrater ved 

AU. Det medicinske område udgør dog en undtagelse i denne sammenhæng, men også her synes 

kønsforskellene relativt små. Disse resultater indikerer overordnet set, at det ikke er den 

videnskabelige gennemslagskraft der afholder de kvindelige forskere fra at nå til tops ved 

universitetet.  

 Tabel 3: Kønsforskelle i Mean Normalized Citation Scores fordelt på områder 

 
 

Heller ikke hvad angår andelen af AU-forskere som har bidraget til de top 10% mest citerede artikler 

i verden i løbet af 2009, kan der spores nogle bemærkelsesværdige forskelle i kvinder og mænds 

performance. På det aggregerede niveau har 20% af mændene og 19% procent af kvinderne haft et 

hoved- eller medforfatterskab på top10 citerede publikationer (Nielsen 2015c).  

 

 

 

 

 

 

 

Dette understøtter yderligere pointen om at de kønssegregerende mekanismer ved 

AU ikke skal findes i kvaliteten af kvindernes videnskabelige arbejde, men snarere udspringer af 

organisationsstrukturelle- og kulturelle faktorer. Vi må med andre ord flytte fokus fra ’fix the 

women’ til ’fix the system’ hvis ligestillingsarbejdet ved Aarhus Universitet for alvor skal have 

gennemslagskraft og langsigtede effekter. Eksempelvis er det helt centralt at der mere 

systematisk og eksplicit tages højde for kønsvariationer i yngre forskeres publikationsrater når de 

videnskabelige meritter vurderes inden for de naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige 

områder (vi vender tilbage til dette).  
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3. Eksisterende ligestillingsudfordringer  
Som nævnt i indledningen udgør nærværende kapitel rapportens hovedbidrag. Kapitlet indledes 

med en diskussion af institutledernes syn på ligestillingsproblematikken. Efterfølgende vil vi med 

afsæt i 10 års rekrutteringsstatistik belyse en række udvalgte spørgsmål om køn og selektion ved AU. 

Herefter vil vi med udgangspunkt i kønsopdelte APV-data, kombineret med et websurvey om 

arbejdslivstemaer belyse spørgsmål om arbejdsbelastning og fritid, karriere og mobilitet såvel som 

social integration i fagmiljøerne.    

3.1.  Institutledernes syn på ligestillingsudfordringen 
I efteråret 2013 gennemførte Nielsen kvalitative interviews med 24 af universitetets i alt 277 

institutledere. Disse interviews havde blandt andet til formål at afdække ledernes eget syn på den 

vedvarende ligestillingsproblematik i dele af organisationen8. Eksempelvis blev institutlederne bedt 

om direkte at forholde sig til, hvad de anså som værende de centrale forklaringer på hvorfor kvinder 

til stadighed ikke i samme omfang som deres mandlige kolleger opnår fastansættelse i stillinger på 

lektor og professorniveau. I besvarelserne adresserede 14 af de 24 informanter specifikt spørgsmål 

relateret til kønsroller og konflikten mellem kvindelige karaktertræk og forskningsmiljøernes 

kendetegn. Som udfoldet i Tabel 4, mangler en del af kvinderne, ifølge informanterne, 

selvsikkerheden, mobiliteten og det nødvendige konkurrencedrive for at kunne finde sig til rette og 

nå til tops i en organisation kendetegnet ved en individualistisk og konkurrencepræget arbejdskultur. 

Ligeledes fremhæves kvindernes større prioritering af ansvar uden for arbejdspladsen (f.eks. 

familieansvar) og deres behov for sikkerhed i ansættelsen som centrale forklaringer på de 

vedvarende ubalancer på de højeste niveauer i organisationen. Disse udgør i et sociologisk teoretisk 

perspektiv illustrative eksempler på hvorledes kønsrollemønstre formes og fastholdes i akademiske 

organisationer gennem symbolsk grænsedragning (se f.eks. Lamont 2001 og Epstein 2007). Kvinder 

beskrives (i et vist omfang) som ’afvigere’ i lokale forskningsmiljøer, der i høj synes præget af 

kendetegn der knytter sig til idealtypen på den mandlige forsker. Særligt interessant er det i denne 

sammenhæng i øvrigt, at en række institutledere fremhæver (i udgangspunktet) positive 

medarbejderegenskaber ved kvinderne (herunder; en mindre grad af egoisme, større ansvarstagen 

for fællesskabet, bedre netværks- og kommunikative kompetencer og en publiceringsstrategi som er 

mere dybdegående og kvalitetsorienteret). Disse egenskaber synes dog i konteksten af de 

eksisterende forskningsmiljøer ugunstige for en fremtidig karriere i akademia, da de konflikter med 

succeskriterierne i en udpræget individualistisk og konkurrencepræget performancekultur. 

                                                           
7
 Tre institutledere valgte ikke at deltage i undersøgelsen.  

8
 Fem af institutlederne (Erhvervskommunikation, Uddannelsesforskning, Odontologi, Fødevarevidenskab og 

Retsmedicin) har allerede kønsbalance på de højeste stillingsniveauer og visse tilfælde faktisk en 
overrepræsentation af kvinder.  
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Institutledernes refleksioner medvirker således til at optegne et billede af Aarhus Universitet som en 

organisation der ikke i tilstrækkeligt omfang formår at skabe de nødvendige betingelser og rammer 

for at kvinder på bedst mulig vis får mulighed for at sætte deres kvalifikationer og kompetencer i spil 

og anerkendes for disse.  

 

 

 

 

 

Tabel 49: Institutlederes refleksioner omkring kønsroller i forskningsmiljøerne10  
 

Forskningsmiljøer Mænds kendetegn Kvinders kendetegn 

 Konkurrencepræget kultur 

(a, f, j) 
 Individualistisk kultur (a, j) 

(fokus på individuelle 

CVer) 

 Macho-kultur (a) 
 Højt publikations pres (b, j) 
 Videnskab som elitesport 

(c) 
 Usikre karriereveje  

(c, f, h, j, n) 
 En barsk verden (j) 
 Egoistisk kultur (f) 
 Selvcentreret kultur (f) 
 Forskningen som et kald (f) 
 Flydende tidsnormer for 

arbejde 
(Ikke 8 til 4 arbejdsdag) (c) 

 
  

 

 

 Alpha-hanner (a) 
 Konkurrencedrevne (a) 
 Egoistiske (b, c, f) 

Videnskab som 

elitesport (arbejde over 

familie) (c) 
 Flere, men mindre 

gennemarbejdede 

publikationer (l) 
 Samfundsstrukturer: 

Mænd har traditionelt 

set haft letttere ved at 

forfølge en karriere I 

akademia (b, g, k, m)  
 Den nye mandetype 

(holistisk / netværks-

orienteret/tager 

institutionelt ansvar (c) 
 Lever fra hånden til 

munden (c) 
 
 

 

 Mindre selvsikre (a) 
 Mindre konkurrrence-orienterede (a, g ) 
 Større behov for jobsikkerhed (c, n ) 
 Mere sociale (c, j) 
 Mindre egoistiske (c, f ) 
 Bedre til netværk (c) 
 Mere fælleskabsorienterede (c, d) 
 Bedre kommunikative kompetencer (c, 

d) 
 Familie prioriteter  

(b, c, f, g, h,) 
 Større behov for økonomisk sikkerhed 

pga. familieansvar 
        (e, h) 
 Nogle kvinder ønsker ikke 

ledelsesansvar (i) 
 Mere indgående og dybdegående i deres 

tilgange til publicering (l) 

 Mere holistisk verdenssyn  (work-life 

balance) (b) 
 Mindre mobile (e, n, c, g)  
 ”Mandekvinderne” (konkurrencedrevne, 

høje publikationsrater) (c)  
 

 

                                                           
9
 Mere specifikt er interviewene gennemført af Mathias Wullum Nielsen som en del af hans PhD-afhandling. 

10
 Hvert af bogstaverne i parenteserne repræsenterer en bestemt institutleder. Bogstaverne giver med andre 

ord et overblik over hvem (og hvor mange) som har fremhævet de forskellige kendetegn og karakteristika ved 
kønnene og forskningsmiljøerne 

Herved illustreres vigtigheden af, at ledelsen i arbejdet med en ny ligestillingspolitik 

sætter mere direkte fokus på spørgsmålet omkring, hvorledes vi ved AU kan skabe mere 

kønsinkluderende arbejdskulturer, og at det i øvrigt mere eksplicit bliver adresseret på hvilket 

grundlag meritter for forskningsarbejdet måles, evalueres og anerkendes i det ledelsesmæssige 

arbejde. Sidstnævnte peger mod spørgsmålet om køn og rekruttering, som vi vil berøre yderligere 

i følgende afsnit. 
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3.2.  Institutledernes syn på køn og rekruttering ved AU 
I sine interviews med institutlederne, bad Nielsen dem også mere direkte forholde sig til på hvilke 

måder kønsrelaterede spørgsmål kan spille ind når forskningsmeritter måles og evalueres og 

medarbejdere rekrutteres til lektorater og professorater. Som illustreret med citaterne nedenfor 

forekommer dette spørgsmål, ifølge en række af informanterne, ikke at være af nogen betydning:  

   Det er OVERHOVEDET ikke noget, man ser… ikke en brik på om det er en mand eller 

en kvinde, når man begynder at udvælge. Det har intet med det at gøre. Der kigger man 

altså kun på kvalifikationerne, og det vil jeg vove at påstå, men det er klart nok, at 

kvinder har nogle gange nogle andre vilkår, end vi har som mænd i det der 

karrierevejs… så sådan er det jo… eller det kan man så godt gøre noget ved. Det kan vi 

da arbejde på… eller det… hvis det er det, du mener. Der er ikke nogen her, der kigger 

på, om det er en mand eller en kvinde. Man tænker ikke ”Vi vil hellere have en mand” 

eller ”Vi vil hellere have en kvinde”, sådan er det aldrig (Institutleder)  

   Altså, jeg må ærligt tilstå, at det kigger jeg ikke på. Det er den bedste. Det er den, der 

passer bedst ind i billedet. Nogle gange er det piger, nogle gange er det drenge… eller 

damer og mænd… hvad man nu kalder det. Altså, det er ikke et issue og jeg ved godt, 

at der er nogen der synes, at det skal det være (pause)(…) Vi har rigtig mange dygtige 

kvindelige forskere og altså… det er en tough verden og det tror jeg, det bliver man 

nødt til at erkende, og hvis man ikke kan leve med de der... jeg tror især, det er den der 

manglende sikkerhed mens man… man når jo at blive halvgammel, inden at man har 

noget sikkerhed for, hvor man kan blive, som så ender med et karriereskift. Og det 

handler måske mere om… jeg ved det ikke, men at kvinderne har et (pause) enten en 

større bekymring for det, eller at i familieenheder… at det er der hvor sikkerheden så 

var en god ide. Jeg ved det ikke men… når JEG kigger på rekruttering, så er det ikke 

noget som… vi vil gerne have dygtige piger, og det har vi også, men det er ikke noget 

som… Vi kigger primært på kvalifikationer (Institutleder) 

Citaterne ovenfor anskueliggør på tydelig vis, at der ved institutterne er stor opmærksomhed på ikke 

direkte at forskelsbehandle kandidater på baggrund af kønsspørgsmål. Begge institutledere antyder 

dog samtidigt at avanceringen i det nuværende akademiske karrieresystem kan fremstå mere 

udfordrende for kvinderne pga. karriere- og familielivsproblematikken. Således illustreres et clash 

mellem institutledernes ambition om at tilstræbe kønsneutralitet og objektivitet i vurderingen af 

individuelle forskermeritter, og de ulige vilkår som kendetegner kvinder og mænds muligheder for 

oparbejdelse af disse forskningsmeritter særligt i de indledende faser af forskningskarrieren11.  

Vægtningen af kønsneutralitet og objektivitet får med andre ord den konsekvens, at der i de 

                                                           
11

 Her tænkes i særdeleshed på postdoc-perioden som jo ofte er kendetegnet ved høje forventninger om 
publikationsoutput og samtidigt udgør en punkt i mange unge forskeres liv hvor både kvinder og mænd starter 
familie.  
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eksisterende vurderings- og bedømmelseskriterier (herunder særligt S&T og Healths udprægede 

vægtning af publikations og citationsrater såvel som Journal Impact Factors H-index) ikke skabes 

tilstrækkeligt rum for at tage højde for disse ulige vilkår når kandidater udpeges til videnskabelige 

stillinger. Alt imens en sådan tilgang uden tvivl fører til ansættelsen af kompetente (mandlige) 

forskere med prangende CVer, vil den samtidigt afholde talentfulde – og i det lange løb potentielt 

bedre - kvindelige kandidater fra at vise deres værd i organisationen. Med udgangspunkt i den 

sociologiske ny-institutionalistiske forskningstradition kan denne pointe tolkes som et illustrativt 

eksempel på hvorledes dominerende kuturopfattelser og skematiske strukturer i organisationer 

tilskynder bestemte typer af habituel og ikke-reflekteret adfærd, som vanskeliggør andre mulige 

måder at begribe og tilgå verden (DiMaggio 1997). 

 Dette leder os videre til spørgsmålet om hvorledes der i rekrutterings- og 

selektionsprocesser korrigeres for karrierepauser i form af barselsorlovsperioder og lignende.  Hvad 

angår denne tematik er institutledernes besvarelser forholdsvis klare. En af informanterne noterer 

sig:  

Altså, det er jo mange faktorer, som vi startede med, som afgør, hvem vi nu satser på. Og så 

om man har haft et hul i sit CV på et år eller to, det betyder altså ikke ret meget. Det der 

betyder noget, det er, altså har man lavet, hvor mange artikler har man lavet, og er det gode 

artikler, og hvordan ser CV’et ud sådan overordnet. Og så ja, der tager man også lidt hensyn til 

nå, de har også fået børn osv. Men altså det, jeg synes ikke, det betyder så meget egentlig. Så. 

(pause). Jeg ved, der er nogen af fondene, de har ligesom, de forsøger ligesom at kompensere 

for det, men altså – det gør vi ikke på samme måde. Øh, på instituttet ift. ansættelser. Altså, vi 

skal bare, handler bare om at få det bedste, og hvis det så er nogle kvinder, som har børn og så 

er det jo fantastisk på, at det kan lade sig gøre, men det kigger vi mindre på, end vi kigger på, 

hvordan er det kvalificeret forskningsmæssigt, undervisningsmæssigt osv..(Institutleder)  

Som illustreret i citatet, korrigerer institutlederne for barselsperioder når videnskabelige meritter 

sammenlignes og vurderes. På nuværende tidspunkt er håndhævningen af AUs formaliserede regler 

for dette spørgsmål dog meget uklare12, hvilket ville kunne afhjælpes med et øget fokus på 

problemstillingen i udarbejdelsen af den nye ligestillingspolitik.  

 Interviewmaterialet giver i øvrigt det indtryk at meget få af institutlederne direkte 

tager højde for de efterfølgende perioder med øgede omsorgsansvar, som ofte følger i kølvandet på 

en barsels/forældreorlovsperiode og således vil afspejle sig i særligt kvindelige forskeres 

forskningsproduktivitet. I øvrigt vil sådanne ’karrierepauser’ selvsagt efterfølges af arbejdsperioder 

                                                           
12

 Følgende formulering kan i denne sammenhæng fremhæves fra universitetets personalepolitik: ”Afholdelse 
af barselsorlov og forældreorlov har ikke negativ indflydelse på fremtidige karrieremuligheder på AU. For 
videnskabelige medarbejdere betyder det blandt andet, at der i den faglige egnethedsvurdering skal indgå 
publikationseffektivitet og ikke kun – kvantitet” (AU 2011: 18). 
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med lidt lavere kadence end normalt, da det ofte tager tid på ny at dykke ned i sit forskningsfelt og 

opdatere sig på den nyeste viden inden for ens område. Med blik for postdoc-fasens forholdsvis høje 

krav om videnskabeligt output vil dette udgøre en særlig strukturel barriere kvindernes avancering til 

lektorniveau.  

 

  

 

 

3.3.  Køn og rekrutteringsstatistik ved AU 
Figur 4 nedenfor sidestiller andelen af kvindelige ansøgere til lektorstillinger ved AU i tidsperioden 

2008-2013 med poolen af potentielle postdoc-kandidater til disse stillinger inden for samme 

tidshorisont, og afslører at en betydelig andel yngre kvindelige forskere (8-16 procentpoint 

afhængigt af år) tøver med at ansøge de tilgængelige jobopslag ved universitetet. Til sammenligning 

er den relative andel af kvindelige kandidater og ansøgere til professorstillinger, som angivet i Figur 

5, mere på linje. Dette understreger AUs centrale udfordring i forhold til fastholdelsen af kvinder i 

overgangsfasen fra postdoc- til lektorniveau. 

Figur 4. Andel kvinder som ansøger stillinger på lektor niveau relativt til andelen af potentielle kvindelige AU 

kandidater til disse stillinger
13

. 

 

 

Figur 5: Andel kvinder som ansøger stillinger på professorniveau relativt til andelen af potentielle kvindelige 

AU kandidater til disse stillinger. 

 

                                                           
13

 Disse resultater er gengivet fra Mathias Wullum Nielsens PhD-afhandling som forventes færdiggjort i foråret 
2015.  
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Det er således af stor vigtighed at ledelsen i arbejdet med en ny ligestillingspolitik aktivt sætter 

fokus på at fremme en evaluering som sætter spørgsmålet om forskningspotentiale over 

spørgsmålet om publiceringsrater, særligt når yngre forskeres CV’er er under bedømmelse.  
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Der kan være flere forklaringer på denne trend. Som vi skal vende tilbage til, forekommer kvinder 

overordnet set at være mindre tilfredse med tilværelsen som AU-forskere end deres mandlige 

kolleger, hvilket også må forventes at slå igennem i ovenfor præsenterede resultater. En del af 

forklaringen må dog også henvises til institutternes eksisterende rekrutteringsprocedurer. Tabel 5 

giver et overblik over andelen af lektorater og professorater afsat under henholdsvis åbne og 

lukkede rekrutteringsprocedurer ved AU i perioden 2004-201214. Til trods for universitetets stigende 

fokus på gennemsigtighed i alle former for organisatoriske processer, er andelen af ansættelser 

under lukkede procedurer overraskende steget siden 2004. Nielsen har i sin PhD-afhandling 

gennemført en binær logistisk regressionsanalyse med henblik på at måle effekten af de lukkede og 

åbne rekrutteringsprocedurer på kvindelige kandidaters chance for at opnå ansættelse i lektorater 

og professorater ved universitetet. Analysen tager højde for variationer på både stillingsniveau og 

områdeniveau, og viser at kvinders chancer for ansættelse forøges markant (N: 999, Exp (B): 1.790, 

p.0.01, R-square: 0.432) når forskningsstillinger slås op i åben konkurrence fremfor under lukkede 

procedurer. En plausibel forklaring på dette mønster kunne ligge i mænds generelt større sociale 

netværk og synlighed i mange af forskningsmiljøerne. Institutlederne må i forbindelse med 

ansættelser under lukkede procedurer i høj grad forventes at trække på deres egne sociale netværk 

og kendskab til fremtrædende lokale forskere, og dette må åbenbart særligt komme de mandlige 

aspiranter til gode. I arbejdet med den nye ligestillingspolitik kunne denne kønsskævvridning 

overkommes ved at sættes øget fokus på betingelserne for ansættelser under lukkede procedurer.  

I denne sammenhæng er det i øvrigt relevant at fremhæve at 47% af alle 

professoransættelser og 37% af lektoransættelserne i perioden 2004-2013 blot havde én ansøger. 

Dette indikerer at også stillinger som opslås i åben konkurrence i et vist omfang er udgangspunkt for 

preselektering af bestemte kandidater. Lektor og professorstillinger kan eksempelvis formuleres i 

snævre vendinger og opslås på strategisk bestemte tidspunkter, så de forekommer mere oplagte at 

søge for visse kandidater end andre, hvilket potentielt også kan bidrage til at forklare noget af 

kønsvariationen på de øverste stillingsniveauer.  

 

 

 

 

  

                                                           
14

 Med lukkede rekrutteringsprocedurer mener vi i denne sammenhæng ansættelser som ikke er blevet 
opslået i åben konkurrence og i langt de fleste tilfælde derfor også udelukkende har haft én ansøger. 

 

Mere åbne og transparente ansættelsesprocedurer synes med andre ord en nødvendighed, hvis 

repræsentation af kvinder på lektor og professorniveau i større grad skal tilsvare deres 

repræsentation i pipelinen.   
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Tabel 5: Udviklingen i andelen af rekrutteringsprocedurer under åbne og lukke opslag over tid (2004-

2013)  

 

Som et afsluttende perspektiv i dette afsnit, vil vi rette fokus mod skellet mellem benyttelsen af 

midlertidige (herunder MSO) og permanente professorater ved universitetet. Alt imens 48% (31/65) 

af de kvinder som blev ansat i professorstillinger ved AU i perioden 2004-2013 blev udpeget til 

midlertidige professorater, var dette blot tilfældet for 30% (81/267) af mændene. Kvinderne synes, 

med andre ord, selv i de tilfælde hvor de opnår universitetets højeste stillingsniveauer, at være i 

mere udsatte stillingskategorier end deres mandlige kolleger. Et særligt ledelsesfokus på at fremme 

de kvindelige professorkandidaters mulighed for at ’glide’ over i mere permanente stillinger efter 

endt ’prøvetid’, må således forventes at kunne sikre mere ligelige kønsfordelinger blandt de 

fuldgyldige professorer.     

 

3.4. Køn og arbejdsliv for AU forskere 
I denne afsluttende del af rapporten redegøres med udgangspunkt i AUs Psykiske 

arbejdspladsvurdering (APV) fra 2012 og et websurvey om arbejdslivsspørgsmål gennemført i 2014, 

for en række punkter, hvor ligestillingsproblematikken forekommer særlig aktuel ved AU. Konkret 

har denne del af rapporten til formål at afdække de steder, hvor APV’en afspejler en tydelig variation 

i kvinders og mænds vurdering af arbejdet og arbejdspladsen. Disse APV-tendenser vil undervejs 

blive underbygget og diskuteret yderligere på baggrund af resultaterne fra websurveyet. Dette gøres 

med henblik på at anskueliggøre de strukturelle, organisatoriske forhold, som plausibelt kan 

forventes at være udslagsgivende for de identificerede kønsforskelle i APV-resultaterne. Denne del 

af rapporten beskæftiger sig således ikke med undersøgelsernes absolutte værdiers størrelse, men 

med den relative fordeling imellem kvinder og mænd. Rapporten er inddelt i en række overordnede 

temaer, og vil være struktureret således, at væsentlige variationer i APV’en indenfor det enkelte 

tema præsenteres først, og udfoldes yderligere med en diskussion af websurveyets mest centrale 



Ligestilling ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab  
 

23 
 

resultater kredsende om samme tema. Information om samplestørrelse og svarprocenter for 

websurveyet kan findes i Tabel A, Appendix15. 

Overordnet interesse i arbejdet 

Et blik på APV’ens hovedtal afslører, at kvindelige og mandlige forskere på tværs af de fire 

stillingsniveauer gennemsnitligt finder deres arbejde lige interessant. Kvinderne synes således ikke at 

være mindre motiveret af arbejdet, hvorfor årsagerne til den kønsvariation, vi har identificeret på 

forskellige aspekter af arbejdstilfredshed skal findes i de strukturelle og kulturelle betingelser under 

hvilke forskningsarbejdet udføres. 

Arbejdsbelastning og fritid 

I APV’en adspørges respondenterne eksempelvis til hvor ofte arbejdet giver stærke 

stresssymptomer. Figur 1 afspejler en tydelig tendens til, at de kvindelige forskere – på tværs af 

ansættelsesniveauerne (PhD, postdoc, lektor, professor) – i højere grad end deres mandlige kolleger 

oplever stresssymptomer. Konkret viser tabellerne, at andelen af kvindelige forskere der angiver, at 

de Altid/Næsten Altid eller Ofte oplever stresssymptomer er væsentligt større end andelen af 

mandlige. Forskellen er mest udtalt på PhD-, lektor- og professorniveau. 

 

Figur 6: Giver arbejdet dig stærke stress symptomer? (Altid, næsten altid, ofte) (APV-data) 

  

 

I websurveyet har vi forsøgt at elaborere på dette resultat ved at bede respondenterne markere det 

udsagn der passer bedst på dem, varierende fra om nuværende arbejdstid anses som værende for 

                                                           
For mere baggrundsinformation omkring APV-survey se: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Arbejdsmiljoe/Arbejdsmiljoe/Psykisk_arbejds

miljo2012/09.pdf 
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stor, tilpas eller for lille. Den enkeltes opfattelse af arbejdsbelastningens størrelse er et forhold som 

plausibelt afspejler sig i hendes/hans følelse af stress. Således kan vores survey bidrage til 

forståelsen af, hvorfor kvinder i højere grad end mænd angiver, at de føler sig stressede i APV-

undersøgelsen. Som illustreret i Tabel 6, viser websurveyet ingen bemærkelsesværdige kønsforskelle 

for PhD’ere og Postdocs, hvad angår dette spørgsmål. Omvendt synes gruppen af både kvindelige 

lektorer og professorer i højere grad end deres mandlige kolleger at være belastet af arbejdspresset 

ved AU. Hvor 53% kvindelige lektorer og 60% af de kvindelige professorer svarer at omfanget af 

arbejdstiden er for stor, er dette tilfældet for henholdsvis 35% og 41% af deres mandlige kolleger på 

samme stillingsniveauer.   

Tabel 6: Opfattet omfang af arbejdstid (Websurvey) 

Stilling Køn N For stor Tilpas For lille 

PhD 

 

K 138 23% 75% 2% 

M 113 22% 75% 3% 

Postdoc K 111 25% 72% 3% 

 M 130 25% 71% 4% 

Lektor K 183 53% 46% 1% 

 M 196 35% 63% 2% 

Professor K 31 61% 39% 0% 

 M 111 41% 56% 3% 

 

En statistisk kørsel af fordelingerne på områdeniveau afslører i øvrigt at tendensen for lektorer er 

gennemgående for alle områder (Tabel B, Appendix), men særligt udtalt på BSS og Health, hvilket 

tilsvarer mønsteret i APV’ens hovedtal (Figur 6). På professorniveau er kønsforskellen stærkest på 

Health og S&T, hvor sammenlagt 80% af de adspurgte kvindelige professorer anser arbejdstiden som 

værende for stor, hvorimod dette blot gør sig gældende for 55% af de adspurgte mandlige 

professorer. I øvrigt har vi i belysningen af disse variationer undersøgt hvorvidt kønsforskellene i 

arbejdstidspres samvarierer med at de omfattede forskere har børn i 0-6-årsalderen, hvilket dog ikke 

viste sig at være tilfældet. 

Ovenstående fund i den opfattede arbejdsbelastning understøttes af APV’ens tal over forskernes 

angivne ugentlige tidsforbrug (Se tabel 7, nedenfor). Her ser vi, at kvindelige lektorer og professorer i 

gennemsnit angiveligt har en længere arbejdsuge end deres mandlige kolleger. Kvindelige lektorer 

angiver at de arbejder i gennemsnit 47,2 timer, mens de mandlige lektorers arbejdstid ligger på 46 

timer. På professorniveau er forskellen større; hhv. 53,4 timer for kvinderne og 50,5 timer for 

mændene. På PhD- og postdocniveau er de mandlige forskeres gennemsnitlige arbejdsuge omvendt 

lidt længere end deres kvindelige kollegers. 
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Tabel 7: Ugentlig arbejdstid i antal timer (APV data) 

I øvrigt illustrerer Tabel 7 nogle bemærkelsesværdige forskelle i kvinder og mænds gennemsnitlige 

ugentlige arbejdstid afsat til forskning og øvrige opgaver. På tværs af samtlige stillingsniveauer 

bruger mandlige forskere – absolut men også relativt til deres samlede ugentlige arbejdstid - mere 

tid på forskning end deres kvindelige kolleger (PhD: ♀ 58% vs. ♂ 62%; Postdoc: ♀ 39.30% vs. ♂ 

48.9%; Lektor: ♀ 23.4% vs. ♂ 27.2; Professor: ♀ 21.7% vs. ♂ 26.73%). Kønsforskellene er mest 

udtalte på postdoc-niveauet efterfugt af lektor og professorniveauet. En mulig forklaring på dette 

resultat kunne være, at mænd overordnet set er bedre til at prioritere deres ugentlige arbejdstid i 

forskningsøjemed. En alternativ fortolkning kunne dog lyde, at kvindelige forskere påtager sig et 

større arbejdsansvar for fællesskabet og løser flere arbejdsopgaver som ikke direkte fører til 

forskningsaktivitet men omvendt bidrager til organisationens fortsatte sammenhængskraft og 

funktion, hvilket som nævnt tidligere illustrerer vigtigheden af, at man rundt omkring ved 

institutterne mere klart og tydeligt får taget diskussionen om hvorledes forskningsmeritter står mål 

med andre typer af aktiviteter, når kandidater sammenlignes og evalueres til lektorater og 

professorater.  

Kønsforskelle i behovet for fleksibilitet i tid og rum 

Med ønsket om yderligere at belyse årsagerne til kvinders højere stressniveau angivet i APV-

undersøgelsen, har vi i websurveyet også sat fokus på kvinder og mænds vurderinger af 

mulighederne for at kunne flexe i både tid og rum (dvs. arbejde hjemmefra i det omfang de ønsker, 

samt placere deres arbejdstid på det tidspunkt af døgnet det passer dem bedst). Som angivet i Tabel 

8, er der inden for ARTS og S&T ingen nævneværdig kønsvariation hvad angår dette spørgsmål, 

hvorimod en større andel kvinder end mænd ved både BSS og Health angiver at de ville arbejde 

mere flextid, hvis de havde muligheden for det. Mere specifikt har 14 procentpoint flere kvindelige 

end mandlige forskere ved BSS svaret, at de i høj eller nogen grad ville gøre mere brug af flextid, hvis 

det var muligt. Omvendt angiver 18 procentpoint flere mandlige forskere, at de slet ikke ville benytte 

sig af en sådan mulighed. På Health bekræftes denne tendens. Her er andelen af kvindelige forskere, 

der i høj eller nogen grad ville benytte sig mere af flextid 12 procentpoint større end for mændenes 
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vedkommende, og ligeledes angiver 8 procentpoint flere mænd her, at de slet ikke ville benytte sig 

af en sådan mulighed.  

Tabel 8: Mere brug af flextid hvis det var muligt (Websurvey) 

Område Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke 

BSS 

 

K 97 6% 23% 39% 32% 

M 119 3% 12% 35% 50% 

ARTS K 102 6% 19% 40% 35% 

 M 89 6% 22% 36% 36% 

S&T K 130 5% 18% 42% 35% 

 M 236 4% 17% 44% 35% 

Health K 130 11% 31% 33% 25% 

 M 118 8% 22% 38% 32% 

 

Kønsforskellen er som angivet i Tabel 9 særligt udtalt på postdoc-niveau ved både BSS og Health. 

Mere konkret angiver 9 procentpoint flere af de kvindelige postdoc’er på BSS, at de i høj grad ville 

benytte sig yderligere af muligheden for flextid, hvis det var muligt. Andelen af mandlige postdoc’er 

som angiver, at de slet ikke ville gøre brug heraf, er ligeledes 20 procentpoint større. På Health er 

kønsvariationen endnu mere iøjnefaldende, idet hele 22 procentpoint flere kvindelige postdoc’er 

angiver, at de i høj eller nogen grad ville benytte sig mere af flex-tid, hvis de havde muligheden. 

Tabel 9: Mere brug af flextid hvis det var muligt, postdoc (Websurvey) 

Område Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke 

BSS 

 

K 22 9% 18% 46% 27% 

M 19 0% 21% 32% 47% 

ARTS K 19 5% 26% 27% 42% 

 M 25 8% 24% 32% 36% 

S&T K 31 10% 16% 35% 39% 

 M 62 0% 29% 50% 21% 

Health K 38 21% 32% 18% 29% 

 M 23 9% 22% 43% 26% 

       

Hvad angår spørgsmålet om fleksibilitet i rum, finder vi på samtlige områder en tendens til, at 

kvindelige forskere i højere grad end mandlige forskere ville arbejde mere hjemmefra, hvis det var 

en mulighed. Som angivet i Tabel 10 nedenfor er kønsforskellene størst på BSS og S&T.  
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Tabel 10: Ville arbejde mere hjemme, hvis det var en mulighed, Område (Websurvey) 

Område Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke 

BSS 

 

K 97 7% 20% 35% 38% 

M 115 4% 12% 40% 44% 

ARTS K 101 7% 31% 35% 27% 

 M 86 8% 29% 29% 34% 

S&T K 129 9% 26% 37% 28% 

 M 230 1% 21% 37% 41% 

Health K 126 12% 33% 30% 25% 

 M 113 8% 30% 37% 25% 

På BSS angiver 11 procentpoint flere kvindelige forskere end mandlige, at de i høj eller nogen grad 

ville arbejde mere hjemmefra, hvis det var en mulighed. Samtidig svarer 6 procentpoint flere 

mandlige forskere, at de slet ikke ville arbejde mere hjemmefra, hvis de havde muligheden. På ARTS 

er kønsforskellen mindre entydig men stadig i overensstemmelse med den overordnede tendens. 

Her angiver 7 procentpoint flere mandlige end kvindelige forskere, at de slet ikke ville arbejde mere 

hjemmefra hvis de havde muligheden. På S&T er andelen af kvinder der i høj eller nogen grad ønsker 

at arbejde mere hjemmefra 13 procentpoint større end andelen blandt de mandlige forskere. 

Omvendt angiver 13 procentpoint flere af de mandlige forskere, at de slet ikke ville benytte sig af en 

sådan mulighed. På Health er kønsvariationen mindre i øjnefaldende, men ikke desto mindre i 

overensstemmelse med de ovenfor beskrevne tendenser. Her angiver 7 procentpoint flere 

kvindelige forskere, at de i høj eller nogen grad ville benytte sig mere af hjemmearbejde, hvis det var 

muligt. Som angivet i Tabel 11, er kønsforskellene ligeledes udtalte på tværs af stillingsniveauer og i 

særdeleshed på blandt PhDere, postdos og professorer.  

Tabel 11: Ville arbejde mere hjemme, hvis det var en mulighed (Websurvey) 

Stilling Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke 

PhD 

 

K 136 7% 25% 44% 24% 

M 112 6% 21% 38% 35% 

Postdoc K 115 10% 30% 30% 30% 

 M 133 4% 21% 40% 35% 

Lektor K 183 8% 28% 31% 33% 

 M 194 4% 28% 33% 35% 

Professor K 29 14% 24% 31% 31% 

 M 109 4% 19% 33% 44% 

Stilles den nødvendige teknologi til rådighed? 

 I denne sammenhæng er det i øvrigt relevant at fremhæve, at 10 procentpoint færre kvindelige and 

mandlige ARTS forskere giver udtryk for at universitetet stiller den nødvendige teknologi til rådighed 

for at forskerne kan arbejde hjemmefra. Det drejer sig mere konkret om 63% af de mandlige 
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forskere vs. 53% af de kvindelige forskere. 32% kvindelige forskere ved Health giver ligeledes udtryk 

for, at den nødvendige teknologi ikke i tilstrækkeligt omfang stilles til rådighed, mens dette blot er 

tilfældet for 25% af de mændene. Der forekommer ingen nævneværdige kønsvariationer hvad angår 

dette spørgsmål ved BSS og S&T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilfredshed med fremtidsudsigterne i arbejdet 

APVen åbner også en mulighed for at belyse kønsforskelle i AU-forskeres tilfredshed med 

fremtidsudsigterne i deres arbejde. Mere specifikt adspørges respondenterne til i hvor høj grad de er 

enige i udsagnet: ”Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i mit arbejde”. Som angivet i Tabel 12 

svarer kvindelige forskere, på tværs af alle stillingsniveauer, i mindre grad end deres mandlige 

kolleger positivt på dette spørgsmål. På PhD-niveauet er kønsforskellen særligt stor. Her erklærer 17 

procentpoint færre kvinder end mænd sig ”Enige” eller ”Delvist enige” heri. Kønsforskellen er i øvrigt 

mest udtalt på Science & Technology med en variation på 17 procentpoint. På de resterende 

stillingsniveauer varierer forskellen mellem kønnene fra 5 til 11 procentpoint, men alle i retning af 

en større tilfredshed hos mændene. 

Tabel 12: Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet (Helt enig/Delvist enig) (APV-data) 

Stilling Køn Total Health S&T BSS ARTS 

PhD 

 

K 66% 60% 57% 38% 30% 

M 49% 65% 74% 52% 33% 

Postdoc K 47% 27% 32% 49% 39% 

 M 36% 56% 43% 55% 45% 

Lektor K 55% 59% 43% 58% 46% 

 M 50% 58% 56% 66% 42% 

Professor K 64% 58%  77% 53% 

 M 83% 72%  69% 68% 

 

Websurveyet indeholder en række spørgsmål som kan bidrage til at belyse årsagerne til disse 

kønsforskelle yderligere. Spørgsmålene kredser om følgende temaer og gennemgås i nedenstående 

Opsummerende kan vi med udgangspunkt i APV’en og websurveyet konkludere at: 

a) Kvinder finder forskningstilværelsen mere stressende end deres mandlige kolleger; b) Kvinder 

benytter gennemsnitligt en bemærkelsesværdig mindre andel af deres samlede ugentlige 

arbejdstid på forskning end deres mandlige kolleger; og c) Kvinder efterspørger i højere grad end 

mændene fleksibilitet i arbejdet hvad angår både tid og rum. Disse punkter bidrager alle til at 

understrege vigtigheden af, at man rundt omkring i de lokale forskningsmiljøer får sat fokus på 

spørgsmålet om prioriteringen af forskellige typer af arbejdsopgaver, og får taget diskussionen 

om, hvorledes forskningsarbejdet kan gøres mere fleksibelt og familievenligt. 
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afsnit i nævnte rækkefølge: 1) den enkeltes følelse af ansættelsessikkerhed, 2) overvejelser om 

karriereskift; og 3) overvejelser om institutionelle krav til mobilitet.  

Sikkerhed i nuværende ansættelse 

Vi har under dette tema spurgt ind til, i hvor høj grad respondenterne føler sig sikre i deres 

ansættelse ved AU. Som angivet i Tabel 13 viser resultaterne at 12 procentpoint flere mandlige end 

kvindelige PhD’ere enten i høj grad eller i nogen grad føler sig sikre i deres job ved AU. Ligeledes 

svarer 8 procentpoint flere kvindelige end mandlige PhD’ere, at de ”slet ikke” føler sig sikre i 

ansættelsen. Substantielt synes tallene altså at afspejle, at følelsen af jobsikkerhed er markant 

mindre blandt kvindelige end mandlige PhD’ere.  

Tabel 13: Følelse af ansættelsessikkerhed (Websurvey)
16

 

Stilling Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

PhD 

 

K 138 17% 19% 18% 38% 8% 

M 112 26% 22% 14% 30% 8% 

Postdoc K 113 1% 12% 31% 54% 2% 

 M 131 5% 15% 25% 53% 2% 

Lektor K 182 14% 43% 23% 18% 2% 

 M 195 23% 43% 18% 15% 1% 

 

Tendensen er i øvrigt som angivet i Tabel B (Appendix) særligt udtalt for PhD’ere på S&T, hvor 

ovennævnte forskelle udgør hhv. 20 og 12 procentpoint, hvilket understøtter APV’ens tal over 

tilfredshed med fremtidsudsigter i arbejdet, hvor kønsvariationen ligeledes synes at være størst på 

PhD-niveau og herunder på S&T (Se Tabel 12). Tendensen gør sig i vores eget survey desuden 

gældende på postdoc- og lektorniveau, hvor den dog er mindre iøjnefaldende. Som angivet i Tabel C 

(Appendix) tilkendegiver 9 procentpoint flere mandlige end kvindelige lektorer eksempelvis, at de i 

høj grad føler sig sikre i ansættelsen. Kigger man nærmere på hvilke lektorer det drejer sig om, er 

tendensen i særdeleshed udtalt for lektorer på S&T. Her udgør kønsvariationen 21 procentpoint 

(Tabel C). Dette resultat understøttes af APV’ens tal på lektorniveau, hvor kønsforskellen i 

tilfredshed med fremtidsudsigterne i jobbet også er markant størst ved S&T (Tabel 12).  

Ansættelsesvilkår og overvejelser om karriereskift  

Under dette tema har vi bedt respondenterne forholde sig til i hvor høj grad deres nuværende 

ansættelsesvilkår har givet dem anledning til at vælge en anden karrierevej. Det synes rimeligt at 

antage at respondenternes overvejelser omkring dette spørgsmål relaterer sig direkte til deres 

følelse af jobsikkerhed, eftersom følelsen af jobsikkerhed – eller mangel på samme – plausibelt er et 

forhold, der kan være udslagsgivende for overvejelser om karriereskift. 

                                                           
16

 Der findes i vores survey ikke tal for professorniveauet hvad angår dette spørgsmål. 
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Websurveyets resultater angående dette spørgsmål fremstår som angivet i Tabel 14 

umiddelbart tvetydige, idet ingen af kønnene entydigt betoner, at de i høj- eller nogen grad har 

oplevet, at ansættelsesvilkår har givet anledning til karriereskift. Imidlertid svarer 13 procentpoint 

flere mandlige end kvindelige PhD’ere, at de enten i mindre grad eller slet ikke har gjort sig sådanne 

overvejelser.  

   

Tabel 14: I hvilken grad har ansættelsesvilkår givet anledning til overvejelser om karriereskift? 

(Websurvey) 

Stilling Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

PhD 

 

K 138 23% 31% 19% 17% 10% 

M 111 24% 22% 26% 23% 5% 

Postdoc K 113 37% 38% 10% 13% 2% 

 M 131 40% 30% 14% 14% 2% 

Lektor K 182 12% 37% 26% 23% 2% 

 M 195 15% 27% 27% 28% 3% 

Ved en nærmere undersøgelse af kønsfordelingerne på områdeniveau finder vi, at det i særdeleshed 

er hos PhD’erne på S&T, at udfordringerne findes. Her svarer 8 procentpoint flere kvindelige end 

mandlige PhD’ere at deres ansættelsesvilkår i høj grad har givet anledning til overvejelser om et 

karriereskift (Se Tabel 15). Ligeledes svarer 11 procentpoint flere mandlige end kvindelige PhD’ere 

inden for dette område, at de slet ikke har overvejet at skifte karriere. 

 

Tabel 15: I hvilken grad har dine nuværende ansættelsesvilkår givet anledning til overvejelser om 

karriereskift? PhD (Websurvey) 

Område Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

BSS 

 

K 28 29% 29% 21% 14% 7% 

M 18 22% 22% 33% 17% 6% 

ARTS K 17 12% 41% 6% 29% 12% 

 M 10 30% 20% 30% 20% 0% 

S&T K 42 26% 26% 21% 17% 10% 

 M 43 18% 28% 21% 28% 5% 

Health K 45 24% 27% 20% 18% 11% 

 M 36 31% 17% 25% 22% 5% 

        

 APV’en finder, som tidligere nævnt, at variationen i tilfredshed med fremtidige jobudsigter på PhD-

niveau ligeledes er størst på netop S&T. S&T’s institutionelle krav om at postdoc’ere, som betingelse 

for fastansættelse som lektor/seniorforsker, skal have haft et længerevarende forskningsophold i 

udlandet fremstår i denne sammenhæng som en plausibel årsag til, at det netop er ved dette 

område at denne store kønsvariation gør sig gældende (Vi vender tilbage til dette spørgsmål).  
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Som angivet ovenfor forekommer kvinderne ved AU i højere grad end deres mandlige 

kolleger at have gjort sig konkrete overvejelser om en karriere uden for AU. Men hvorfor er dette 

tilfældet? På baggrund af de 2 følgende spørgsmål, som rent spørgeskemateknisk ligger i forlængelse 

af spørgsmålet om karriereskift, vil vi i de følgende afsnit elaborere yderligere på dette resultat. 

Spørgsmålene betoner følgende potentielle forklaringer: 1) Uklarhed omkring fremtidige 

karrieremuligheder ved AU; og 2) Usikkerhed i ansættelsen. 

a) Uklarhed omkring fremtidige karrieremuligheder: Under dette tema har vi konkret 

spurgt respondenterne ind til, i hvor høj grad deres overvejelser om karriereskift har været afledt af 

uklare karrieremuligheder ved AU. Svartendenserne i websurveyet varierer betydeligt på tværs af de 

respektive stillingsniveauer. På postdocniveau kan der imidlertid findes væsentlige kønsforskelle. 

Mere konkret angiver 70% af de kvindelige postdocforskere, at overvejelser om karriereskift i høj 

grad skyldes uklarhed omkring fremtidige karriereudsigter, hvorimod dette ’blot’ er tilfældet for 60% 

af de mandlige postdoc’er (Se Tabel 16, nedenfor). Denne kønsvariation stemmer udmærket overens 

med resultaterne fra APV’en, hvor 11 procentpoint færre kvindelige postdoc’er end mandlige 

erklærer sig enige eller delvist enige i, at de er tilfredse med fremtidsudsigterne i arbejdet (Se Tabel 

12).  

Tabel 16: Overvejelser om karriereskift grundet uklarhed om fremtidige karrieremuligheder ved AU 

(Websurvey) 

Stilling Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

PhD 

 

K 101 44% 29% 16% 8% 3% 

M 79 48% 22% 16% 13% 1% 

Postdoc K 96 70% 21% 8% 1% 0% 

 M 109 60% 27% 10% 2% 1% 

Lektor K 135 24% 36% 24% 14% 2% 

 M 135 24% 39% 25% 11% 0% 

 

I APV’en er forskellen mellem kvindelige og mandlige postdoc’ers tilfredshed med 

fremtidsudsigterne i arbejdet størst ved Health- og S&T end ved de øvrige områder (hhv. 11- og 29 

procentpoints forskel). Dette mønster går igen i websurveyet, hvor hhv. 14 (S&T) og 19 procentpoint 

(Health) flere kvinder angiver at uklare karrieremuligheder ved AU i høj grad har givet anledning til 

overvejelser om at forfølge andre karrieremuligheder (Se Tabel D, Appendix). 

b) Usikkerhed i ansættelse: Ligeledes angiver en relativt større andel af de kvindelige 

end mandlige postdoc’er, at overvejelser omkring karriereskift skyldes usikre ansættelsesforhold. 

Mere specifikt har 16 procentpoint flere kvindelige end mandlige postdoc’er, svaret at usikkerheden 

i høj eller nogen grad har spillet en rolle (Se Tabel 17, nedenfor). Derimod forekommer der ikke at 
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kunne spores nogle bemærkelsesværdige forskelle blandt PhD’ere og lektorer hvad angår dette 

spørgsmål.  

Tabel 17: Overvejelser om karriereskift grundet usikkerhed i ansættelse (Websurvey): 

Stilling Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

PhD 

 

K 100 28% 31% 18% 20% 3% 

M 79 30% 28% 20% 19% 3% 

Postdoc K 95 60% 32% 4% 3% 1% 

 M 109 51% 25% 17% 5% 2% 

Lektor K 136 18% 27% 31% 22% 2% 

 M 133 19% 18% 38% 24% 1% 

 

En undersøgelse af postdoc’ernes kønsfordelinger på områdeniveau afslører at denne tendens er 

mest udtalt på BSS, hvor forskellen på andelen af mænd og kvinder der angiver at usikkerhed i 

ansættelsen i høj eller nogen grad har været en årsag til overvejelser om karriereskift udgør hele 31 

procentpoint (Se Tabel 18 nedenfor). På S&T og Health udgør forskellen hhv. 20 og 17 procentpoint 

på postdoc-niveau. 

Tabel 18: Overvejelser om karriereskift grundet usikkerhed i ansættelse, Postdoc (Websurvey) 

Område Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

BSS 

 

K 15 66% 27% 0% 7% 0% 

M 16 38% 25% 25% 6% 6% 

ARTS K 16 63% 25% 6% 6% 0% 

 M 20 65% 20% 5% 10% 0% 

S&T K 27 63% 30% 7% 0% 0% 

 M 50 48% 24% 24% 4% 0% 

Health K 32 59% 41% 0% 0% 0% 

 M 27 59% 23% 12% 6% 0% 

 

 

 

 

 

 

Opsummerende kan vi konkludere at kvinder overordnet set synes mindre tilfredse 

med deres fremtidige karrieremuligheder ved AU end deres mandlige kolleger. De føler sig mindre 

sikre i deres ansættelser, og har gjort sig flere overvejelser om at fravælge AU-forskerkarrieren 

som et resultat af uklare karriereveje og usikre ansættelsesforhold. AU-ledelsens overvejelser om 

at tilbyde alle postdoc’er en vejleder på seniorniveau forekommer i denne sammenhæng som 

værende en oplagt mulighed for yderligere at understøtte både mandlige og kvindelige forskeres 

karriereplanlægning og strategiske valg. Herudover kan ligestillingspolitikkens ambition  

 



Ligestilling ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab  
 

33 
 

 

 

 

 

 

Institutionelle mobilitetskrav og overvejelser om karriereskift 

Som fremhævet i den eksisterende litteratur omkring ligestilling i akademia (se f.eks. Ackers 2005) 

synes kvinder i højere grad end deres mandlige kolleger at være udfordret af universiteternes øgede 

vægtning af international forskningsmobilitet som et meriteringskriterie når lektorater og 

professorater afsættes. I websurveyet har vi ønsket at belyse dette tema med et spørgsmål som 

specifikt beder gruppen af PhD’ere og postdoc’er vurdere, i hvilket omfang et evt. krav/kravet til 

postdoc’ere om et længerevarende ophold ved en udenlandsk forskningsinstitution, som betingelse 

for en fastansættelse som seniorforsker/lektor, har fået/ville få dem til at overveje at fravælge 

forskerkarrieren ved AU17. Resultaterne er angivet i Tabel 19 og 20 og vil blive diskuteret nedenfor.  

Tabel 19: Har mobilitetskrav for postdoc’er ført til overvejelser om karriereskift (Websurvey) 

Stilling Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke Ved ikke 

PhD & 

Postdoc 

 

K 238 29% 20% 17% 24% 10% 

M 229 21% 20% 14% 40% 5% 

Som angivet i Tabel 19 svarer 40% af de mandlige PhD’ere og postdoc’ere,  at mobilitetskrav slet ikke 

har fået/kunne få dem til at overveje at vælge forskerkarrieren fra. Til sammenligning er dette kun 

tilfældet for 24 % af de kvindelige PhD’ere og postdoc’ere, hvilket tydeligt illustrerer at de 

institutionelle mobilitetskrav opleves som mere omkostningsfulde for de adspurgte kvindelige 

forskere end for de mandlige, hvilket både kan skyldes et større familieansvar såvel som logistiske 

udfordringer ved at kombinere et udlandsophold med en partners karriere. Som fremhævet i 

adskillige internationale studier, finder kvinder oftere partnere med samme eller højere jobstatus 

                                                           
17

 Før vi præsenterer resultaterne er det dog nødvendigt at påpege, at disse svar er behæftet med en vis 
usikkerhed, hvilket skyldes, at dette spørgsmål i udgangspunktet kun var tiltænkt PhD’ere og postdoc’er ved 
S&T, hvor et sådan krav allerede er indført. Imidlertid er spørgsmålet ved en fejl i opbygningen af websurveyet 
ligeledes blevet stillet til PhD’ere og postdoc’er fra de resterende områder. Den resterende gruppe skulle reelt 
kun have haft et efterfølgende spørgsmål vedrørende én hypotetisk introduktion af et sådan krav. 
Implikationen af denne fejltagelse er, at de forinden at have besvaret det hypotetiske spørgsmål således også 
har besvaret det forudgående spørgsmål, hvilket kan have ført til forvirring. Vi vurderer imidlertid, at man 
fortsat meningsfuldt kan fortolke på de tendenser tabellerne 19 og 20 afspejler – ikke mindst fordi mønsteret 
er så klart som det er. På denne baggrund afspejler S&Ts fordeling således PhD’ere og postdoc’er fra S&Ts svar 
på det først beskrevne spørgsmål, mens tal over de resterende områder tager udgangspunkt i de respektive 
områders PhD’ere og postdoc’eres svar på det hypotetiske spørgsmål. 

om en styrkelse af organisationens karriererådgivning såvel som opfordringen til institutledere, 

vejledere mfl. om at sætte særligt fokus på at identificere, udvikle og fastholde yngre kvindelige 

talenter fremhæves som et afgørende initiativ. En øget anvendelse af tenure-track modellen og 

lektorkvalificeringsforløb for kvindelige adjunkter kan i denne sammenhæng ligeledes fremhæves 

som oplagte tiltag som med fordel kan inkluderes i ligestillingspolitikken. 
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end dem selv, hvilket kan gøre forskningsmobiliteten ekstra vanskelig for denne gruppe (Rusconi and 

Solga 2007; Schiebinger, Henderson, and Gilmartin 2008; Cf. Zippel 2011). En undersøgelse af 

baggrundsvariablerne for de Phd’ere og Postdoc’ere, som har deltaget i nærværende websurvey 

bekræfter denne pointe. Alt imens 44 af de kvindelige respondenter har partnere som også arbejder 

med forskning er dette tilfældet for 33% af mændene, og alt imens 72% af kvinderne har børn i 

alderen 0 til 6 år er dette tilfældet for 66% af deres mandlige kolleger.  

Tabel 20: Har mobilitetskrav for postdoc’er ført til overvejelser om karriereskift (Websurvey) 

Områder Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

BSS 

 

K 48 25% 21% 8% 35% 11% 

M 36 17% 22% 20% 33% 8% 

ARTS K 35 26% 17% 23% 17% 17% 

 M 34 29% 15% 12% 44% 0% 

S&T K 74 34% 17% 11% 27% 11% 

 M 103 21% 16% 15% 42% 6% 

Health K 81 27% 22% 25% 19% 7% 

 M 56 18% 29% 11% 37% 5% 

        

   

Som illustreret i Tabel 20 er kønsforskellene en gennemgående tendens på tværs af alle områder 

(med undtagelse af BSS), varierende fra 18 til 27 procentpoint. På S&T svarer eksempelvis 34% af 

kvinderne, at mobilitetskrav i høj grad har medført overvejelser om at vælge forskerkarrieren fra, 

mens dette gør sig gældende for 21% af mændene. Netop mobilitetskravene synes således at være 

en plausibel årsag til, at kvindelige PhD’er og postdoc’er på S&T også fremstår markant mest 

utilfredse med de fremtidige karrieremuligheder ved AU i APV-undersøgelsen (Se Tabel 12). 

  

 

 

 

 

 

Social integration i fagligt miljø 

Med udgangspunkt i APVens resultater vil vi i det følgende redegøre for kønsforskelle i AU-forskeres 

opfattelse af tilfredshed med arbejdet ved AU. Mere specifikt kredser denne del af analysen om 

forskernes vurdering af følgende udsagn som angivet i Tabel 21 nedenfor: a) Føler du dig godt tilpas 

på dit arbejde? b) På min arbejdsplads er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne; c) På 

min arbejdsplads bliver du anerkendt for et godt stykke arbejde; d) På min arbejdsplads er vi villige til 

Disse resultater understreger tydeligt vigtigheden af at ledelsen i udarbejdelsen af 

den nye ligestillingspolitik er særligt opmærksomme på at skabe mere fleksible krav og 

forventninger til udlandsophold og samtidigt får etableret en støtte ordning som gør det lettere 

for yngre forskere at få et forskningsophold i udlandet til at hænge økonomisk sammen.  
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at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback, e) Føler du dig ensom i din hverdag på 

arbejdspladsen?  

Tabel 21: Jobtilfredshed, andel enige i procent (APV-data)  

 

Som illustreret i Tabel 21 vurderer kvinderne på tværs af stillingsniveauer oplevelsen af 

arbejdsmiljøet mindre positivt end deres mandlige kolleger. Hos professorerne er variationen i 

kønnenes vurderinger særlig stor, sammenlignet med de øvrige stillingsniveauer. Specielt hvad angår 

spørgsmålene om samarbejde og opgaveløsning samt villighed til at lytte og give konstruktiv kritik, 

divergerer kønnenes opfattelse på professorniveau relativt meget fra de resterende stillingsniveauer 

(hhv. 17 og 22 procentpoint). Men problemet er som sagt gennemgående på alle stillingsniveauer og 

bør derfor betragtes som et vigtigt område at adressere i udviklingen af en ny ligestillingspolitik. Som 

illustreret af blandt andet Callister (2006) er der en direkte sammenhæng mellem arbejdsklima og 

akademikeres overvejelser om at skifte karriere, og denne sammenhæng forekommer at være 

stærkere for kvindelige end mandlige forskere, hvilket understreger vigtigheden af øget fokus på 

dette spørgsmål, hvis AU også på har en ambition om at rekruttere og fastholde en større andel af 

de kvindelige kandidater i akademiske stillinger. STAGES forskningsgruppen finder det derfor også 

helt oplagt at AU fremadrettet afrapporterer kønsfordelinger som en del af APV-arbejdet på både 

aggregerede og disaggregerede niveauer. 

I arbejdet med websurveyet har vi som opfølgning på ovenstående resultater bedt 

respondenterne vurdere hvor ofte de har følt sig overset på arbejdspladsen i forbindelse med 

henholdsvis projektansøgninger, faglig sparring/diskussion og andre typer af faglige diskussioner. 

Hvorvidt man føler sig overset på sin arbejdsplads kan være en god indikator for, hvor socialt 

integreret og inkluderet man føler sig i de lokale fagmiljøer. Der tegner sig i denne del af surveyet (Se 

Tabel 22, 23, 24, 25) det gennemgående billede, at en større andel af de mandlige end kvindelige 

forskere sjældent eller aldrig har følt sig overset på arbejdspladsen. Kvinderne undlader med andre 

ord i større omfang end mændene at afvise, at de har følt sig overset. Denne tendens er umiddelbart 

i overensstemmelse med APV’ens hovedtal, som viser at kvinderne oplever tilfredsheden med 

samarbejde og anerkendelse på arbejdspladsen lavere end deres mandlige kolleger (Tabel 21 

ovenfor). 
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Tabel 22 adresserer spørgsmålet projektansøgninger og viser at andelen af kvinder 

som sjældent eller aldrig har følt sig overset i sådanne sammenhænge er markant mindre end 

mændenes ditto. Her er kønsvariationen mellem 7-12 procentpoint på tværs af stillingsniveauerne. 

Særligt blandt professorerne er tendensen udtalt, idet 51% af de mandlige professorer aldrig har følt 

sig overset, mens dette kun gør sig gældende for 39% af de kvindelige professorer.  

Tabel 22: Følelse af at være overset i udarbejdelse af projektansøgninger (Websurvey) 

Stilling Køn N Ofte En gang 

imellem 

Sjældent Aldrig Ved ikke/ 

ikke relevant 

PhD 

 

K 136 10% 16% 17% 24% 32% 

M 109 9% 11% 25% 27% 28% 

Postdoc K 110 14% 25% 29% 16% 15% 

 M 128 14% 21% 31% 21% 13% 

Lektor K 180 9% 37% 28% 19% 7% 

 M 195 7% 30% 34% 23% 6% 

Professor K 31 3% 19% 32% 39% 6% 

 M 110 2% 9% 25% 51% 14% 

        

Ofte = meget ofte + ofte, Ved ikke = ved ikke + ikke relevant 

 

  

Som angivet i Tabel 23 er kønsvariationen blandt professorerne særligt udtalt på S&T, med hele 38 

procentpoints forskel. At de kvindelige professorer fremstår som de mest ”oversete” er ingen 

overraskelse i lyset af mønsteret i APV’en.  Websurveyet understøtter med andre ord blot APV’en 

ved at anskueliggøre, at der plausibelt er en sammenhæng mellem det forhold at kvinder føler sig 

mere overset/mindre socialt integreret i det faglige miljø, og at de generelt vurderer arbejdspladsen 

og kollegaerne ringere. 

Tabel 23: Følelse af at være overset i udarbejdelse af projektansøgninger, Professor (Websurvey):  

Område Køn N Ofte En gang 

imellem 

Sjældent Aldrig Ved ikke/ 

ikke relevant 

BSS 

 

K 12 8% 25% 17% 50% 0% 

M 42 2% 5% 21% 57% 14% 

ARTS K 6 0% 17% 33% 50% 0% 

 M 14 7% 7% 29% 36% 21% 

S&T K 6 0% 17% 67% 17% 0% 

 M 27 0% 19% 19% 55% 7% 

Health K 6 0% 17% 33% 17% 33% 

 M 26 0% 8% 35% 42% 15% 

        

Ofte = meget ofte + ofte, Ved ikke = ved ikke + ikke relevant 

 

  

Tabel 24 angiver respondenternes svar på spørgsmålet om hvor ofte de har følt sig overset i 

sparring/diskussion omkring forskningsarbejde. Resultaterne bekræfter yderligere den overordnede 
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tendens på tværs af stillingsniveauer. Kigger vi eksempelvis blot i kolonnen over andelen der svarer, 

at de aldrig har følt sig overset i forbindelse med sparring/diskussion, skiller hhv. PhD- og 

professorniveauet sig ud med hhv. 11 og 12 procentpoints forskel mellem mandlige og kvindelige 

forskere.  

Tabel 24: Følelse af at være overset i sparring/diskussion omkring forskningsarbejde (Websurvey) 

Stilling Køn N Ofte En gang 

 imellem 

Sjældent Aldrig Ved ikke/ 

ikke relevant 

PhD 

 

K 135 12% 30% 28% 21% 9% 

M 109 16% 17% 29% 33% 5% 

Postdoc K 110 16% 25% 34% 19% 5% 

 M 128 14% 22% 37% 22% 5% 

Lektor K 180 12% 31% 37% 16% 3% 

 M 194 9% 20% 49% 20% 2% 

Professor K 31 6% 19% 39% 35% 0% 

 M 110 1% 10% 32% 46% 11% 

        

Ofte = meget ofte + ofte, Ved ikke = ved ikke + ikke relevant 

Missing:  

 

  

Adspurgt mere generelt til følelsen af at blive overset i øvrige typer af faglige diskussioner, er den 

overordnede tendens ligeledes, at kvinder føler sig mere overset end deres mandlige kolleger. 

Variationen er som angivet i Tabel 25 størst blandt PhD’erne og mindst blandt professorerne. 

Tabel 25: Følelse af at være overset i andre typer af faglige diskussioner (Websurvey) 

Stilling Køn N Ofte En gang 

imellem 

Sjældent Aldrig Ved ikke/ 

ikke relevant 

PhD 

 

K 133 10% 25% 34% 19% 12% 

M 107 13% 21% 25% 31% 10% 

Postdoc K 109 15% 29% 32% 17% 7% 

 M 125 12% 22% 38% 19% 9% 

Lektor K 178 8% 33% 38% 15% 7% 

 M 194 12% 19% 45% 19% 5% 

Professor K 31 6% 13% 45% 35% 0% 

 M 110 3% 12% 38% 36% 11% 

        

Ofte = meget ofte + ofte, Ved ikke = ved ikke + ikke relevant 

Missing:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Opsummerende kan vi i tråd med det nuværende udkast til en ny ligestillingspolitik 

således også konkludere at udviklingen af mere inkluderende og kønssensitive arbejdsmiljøer, 

hvor alle føler sig velkomne, støttet og anerkendte for deres indsats fremstår afgørende, hvis 

ambitionen er at skabe mere attraktive karrieremuligheder ved AU som tiltaler og fastholder en 

større del af den samlede talentpool.  
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Appendix  
Tabel A: Overblik over svarprocenter for websurveyet fordelt på stillingsniveauer og køn.  

                            PhD (♂/♀%)  Postdoc (♂/♀%)         Lektor (♂/♀%)   Professor  (♂/♀%)  Total (♂/♀%)    
Deltagere   267 (54/46)             261 (46/55)                   402  (48/52)               144 (22/78)               1074 

(45/55)  

Sample    700 (50/50)          674 (41/59)                     780  (49/51)                 320 (22/78)             2474 

(43/57)       

Population       1443 (51/49)          758 (43/57)                1370 (31/69)              468 (15/85)            4039 

(74/36) 

 

Tabel B: Følelse af ansættelsessikkerhed, PhD (Websurvey 2014) 

Område Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

BSS 

 

K 28 11% 14% 25% 43% 7% 

M 18 11% 28% 17% 44% 0% 

ARTS K 17 6% 12% 24% 47% 11% 

 M 10 20% 10% 30% 30% 10% 

S&T K 42 24% 12% 12% 40% 12% 

 M 43 35% 21% 2% 28% 14% 

Health K 45 20% 29% 18% 29% 4% 

 M 37 19% 24% 24% 30% 3% 

        

 

Tabel C: Følelse af ansættelsessikkerhed, Lektor (Websurvey 2014) 

Område Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

BSS 

 

K 34 16% 59% 9% 12% 3% 

M 37 27% 54% 11% 5% 3% 

ARTS K 58 19% 43% 23% 10% 5% 

 M 37 16% 51% 22% 11% 0% 

S&T K 48 2% 42% 35% 21% 0% 

 M 88 23% 40% 18% 18% 1% 

Health K 39 15% 33% 21% 31% 0% 

 M 27 22% 33% 15% 30% 0% 

  

  

Tabel D: Overvejelser om karriereskift grundet uklarhed om fremtidige karrieremuligheder ved AU, 

Postdoc (Websurvey 2014): 

Område Køn N I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 
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BSS 

 

K 16 50% 31% 13% 6% 0% 

M 16 56% 31% 6% 0% 6% 

ARTS K 16 75% 13% 12% 0% 0% 

 M 20 65% 25% 5% 5% 1% 

S&T K 27 67% 22% 11% 0% 0% 

 M 50 54% 28% 16% 2% 0% 

Health K 32 78% 19% 3% 0% 0% 

 M 27 59% 35% 6% 0% 0% 
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