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Modtager: Universitetsledelsen 

Høringssvar vedr. handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-
2021 

Udkast til handleplan for diversitet og ligestilling på AU, har været sendt i høring på 
fakultetet ved FSU, Arts diversitets og ligestillingsudvalg, samt Institut for Kultur og 
samfund, Institut for kommunikation og kultur og Danmarks institut for pædagogik 
og uddannelse. 
 
Der er kommet en række kommentarer til handleplanen. De er nedenfor opdelt i hen-
holdsvis de gennerelle kommentarer, samt dernæst de mere tekstnære kommentarer 
og specifikke ændringsforslag. 
 
Mange af forslagene i handleplanen kan Arts uden videre tilslutte sig. Det gælder fx 
brede bedømmelsesudvalg, tydelige kvalifikationskrav, arbejde med karriereudvik-
ling, arbejdspladskultur mv. Nedenfor kommenteres derfor udelukkende til de aktivi-
teter hvor vi har forbehold, præciseringer eller supplerende forslag. 
 
Generelle kommentarer 

- Handleplanen forholder sig primært til at opnå et mål om at styrke talent-
massen via rekruttering og karriereudvikling. Arts opfordrer til, at øvrige 
mere samfundsrelevante mål ligeledes nævnes i handleplanen; øget diversitet 
på universitetet må forventes også at bidrage til demokratisering og bedre 
ressourceudnyttelse i hele samfundet. 

- Arts anerkender at handleplanen i første fase primært forholder sig til køns-
problematikken. Vi håber kommende handleplaner vil få bredere fokus på al-
der, national og kulturel baggrund, disabilitet, religion, samt seksuelle eller 
klassemæssige tilhørsforhold mv. Den hensigt bør stå tydeligere i den nuvæ-
rende handleplan. 

- Det er positivt at handleplanen foreslår konkrete initiativer som er formuleret 
som krav og ikke blot henstillinger eller forslag. 

- Arts finder det bemærkelsesværdigt og uhensigtsmæssigt at sikring af diversi-
tet og ligestilling blandt TAP fylder meget lidt i handleplanen ift. VIP. 

- Det ser forkert ud, rent formmæssigt, at handlingerne ”afsluttes” – det er mis-
visende, da det er handlinger som skal pågå fremadrettet. 

mailto:lho@au.dk
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Ændringsforslag 
 
Præambel 

- Hvem refererer ”alle” til i allerførste sætning (AU medarbejdere, studerende, 
kommende ansøgere eller?) 

- Arts opfordrer til at løfte fokus og tilføje at indsatsen er begrundet i et etisk og 
værdibaseret udgangspunkt, fremfor at den internationale konkurrence og 
højeste forskningskvalitet er begrundelsen for behovet om øget diversitet. 
Mere samfundsrelevante mål bør ligeledes nævnes i handleplanen; øget di-
versitet på universitetet må forventes også at bidrage til demokratisering og 
bedre ressourceudnyttelse i hele samfundet. 

 
Rekruttering 

- Arts ønsker at rekruttering indsatsen også forholder sig til ph.d. og postdocs. 
- I bullet vedr. underrepræsenteret køn skal det præciseres på hvilket niveau 

(institut/afdeling). På Arts’ 3 institutter er der mange fagligheder i forskellige 
afdelinger. Kønsskævheden optræder meget forskelligt alt efter afdeling. Vi 
opfordrer til, at man på adjunkt og lektor niveau forholder sig til kønssam-
mensætningen på afdelingsniveau og ved professor niveau samlet set på insti-
tuttet. 

- Arts støtter (delvist) genopslag hvis ikke begge køn optræder blandt de kvali-
ficerede ansøgere. Dog bør det stå klart at genopslag ligger før bedømmel-
serne, altså i forbindelse med shortlisting og ikke efter bedømmelsen. Hvis 
ikke, så risikerer ansættelsesprocesserne at blive forsinket betydeligt. Samti-
dig bør der stå at det tilstræbes og ikke som et krav. Krav om genopslag risi-
kerer at modgå ønsket om forskning på højeste niveau – er det sagligt at gen-
opslå, hvis de tre bedste og kvalificerede ansøgere er af samme køn? 

- Ift. ansættelsesudvalgene mener Arts at ordet prioriteres er for stærkt. Vi op-
fordrer til at ændre sidste sætning til følgende: ”Hensyn til enhedens kønsba-
lance indgår derfor i beslutningen og der lægges vægt på dette i valg af kandi-
dat”.  

- Ift sproglig kvalitetssikring så er Arts skeptiske overfor det ”Gender decoder” 
som AU linker til fra rekrutteringssiden (https://medarbejdere.au.dk/admi-
nistration/hr/rekrutteringogonboarding/rekruttering/rekrutteringsva-
erktoejer-til-vip/). Vi vil foretrække at fremfor fokus på om ord er maskuline 
eller feminine, så ønsker vi i opslag at signalere bestemte værdier som væ-
sentlige; samarbejde, diversitet, work-life-balance mv. Et digitalt redskab bør 
med andre ord ikke erstatte et menneskeligt skøn og den lokale leders beslut-
ning om ordlyd i opslag. 

- Arts udvalg for diversitet og ligestilling foreslår, med inspiration fra andre 
universiteter, at det kan overvejes om ansøgere skal vedlægge en personlig re-
fleksion over erfaring med, og bidrag til institutionel diversitet og ligestilling. 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekrutteringogonboarding/rekruttering/rekrutteringsvaerktoejer-til-vip/
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekrutteringogonboarding/rekruttering/rekrutteringsvaerktoejer-til-vip/
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekrutteringogonboarding/rekruttering/rekrutteringsvaerktoejer-til-vip/
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- Kravet om brug af tenure-track adjunkturer er uspecifikt og vi savner både 
kontekst og begrundelse – skal det fx gøres til en norm eller kun benyttes i 
nogle tilfælde. Vi vil gerne opfordre til at det præciseres at tenure-track ad-
junkturer bør benyttes i de tilfælde hvor det vurderes at have indflydelse på 
en øget diversitet (i bred forstand) blandt ansøgerfeltet.  
 

Karriereudvikling 
- Arts opfordrer til, at handleplanen suppleres med et fokus på fastholdelse i 

akademia; eftersom kvinde-andelen blandt VIP, som hovedtendens, tynder 
ud på vej op gennem karrieretrinene, må det formodes, at en styrket indsats 
for at fastholde de dygtigste kvinder på de tidlige karriere-trin, vil have en ef-
fekt på sigt.  

- Langtidsplaner for bemanding og rekruttering er efterstræbelsesværdige – 
men erfaringen viser, at de hurtigt er urealistiske. Nye stillinger opstår ofte 
ved fratrædelser, ændringer i uddannelsesportefølje el lign, som kan være 
meget svært at forudsige. Vi opfordrer derfor til, at bemandingsplaner har 
kortere sigte end tre år.  

- Under systematisk arbejde med karriereudvikling bør der stå institutleder/af-
delingsleder (alternativt bare ”relevant leder”) drøfter systematisk…. På Arts 
er det afdelingsleder der afholder MUS.  

 
Ledelse 

- Kvinder er stærkt underrepræsenterede i AU’s ledelse. Arts mener der er be-
hov for at gøre endnu mere målrettet og aktivt for at tiltrække kvindelige le-
dere – her savner vi nogle konkrete bud i handlingsplanen. 

- Kravet som foreslås skrevet ind i ansættelseskontrakter er meget vidtgående. 
Det er en mulig risiko, at en leder stræber mod diversitet og ligestilling frem-
for kvalitet og udvikling.  

- Der bør laves en analyse af hvorfor det ikke er attraktivt for kvinder at træde 
ind i ledelse – hvad er diagnosen? Og hvad vil man konkret gøre for at rette 
op på dette? 

- Hvad menes helt konkret med at det skal gøres attraktivt at være leder på 
AU? 

 
Arbejdspladskultur 

- Vigtigt at workshops og seminarer ikke bliver engangsevents, men har et for-
mat der sikrer fortsat fokus og forpligtigelse. 

- Arts støtter op om at der laves lokal undersøgelse. Vi opfordrer til at det præ-
ciseres at det gøres på institut/afdelings niveau. Samtidig opfordrer vi til, at 
de lokale undersøgelser bliver tilgængelige for alle medarbejdere på universi-
tetet. Ofte vil man se tendenser i andre fagmiljøer man kan lære af. Det kan 
samtidig bidrage til en transparent og forpligtende diskussion vedr. diversitet 
og ligestilling på AU. 
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- Som del af den lokale undersøgelse bør der være fokus på samarbejdskultur 
og mødeformater – både for personaleledere og projektledere/forskningsle-
dere. 

- Her bør det tydeligere udfoldes at TAP-siden også er yderst relevant ift at 
sikre diversitet og ligestilling – her er der ligeledes et underrepræsenteret 
køn. 

- Arts udvalg for diversitet og ligestilling bemærker, at det er problematisk at 
handleplanen ikke indeholder tiltag der har til formål at afdække eksempler 
på magtmisbrug af seksuel karakter i relation til (uformelle) magtstrukturer 
som involverer early career og/eller løst-ansatte medarbejdere samt stude-
rende. 

- Arts ønsker i det hele taget at handlingsplanens fokus udvides til at rumme  
de uformelle magtstrukturer og biases der gør det vanskeligt både at tiltrække 
og fastholde en divers sammensætning af medarbejdere.  

 
De ovenstående er en sammenfatning af høringssvar fra FSU, Arts udvalg for diversi-
tet og ligestilling, Institut for kommunikation og kultur, Institut for Kultur og sam-
fund og Danmarks institut for pædagogik og uddannelse. De enkelte høringsvar ved-
lægges som ét samlet bilag. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
Johnny Laursen 
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Til 
Universitetsledelsen 

Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021 

Fakultetet takker indledningsvist for muligheden for at afgive høringssvar. 
 
Det udsendte udkast til handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021 har væ-
ret drøftet på institutterne, fakultetets samarbejdsudvalg og på fakultetsledelsens møde 
den 24. juni 2020. 
 
De modtagne høringssvar er vedlagt til orientering. 
 
Fakultetet ønsker på baggrund af de modtagne input fra institutterne, FSU og fakultetsle-
delsens drøftelse af emnet at bemærke følgende til handleplanen: 
 
Fakultetet finder det positivt at sætte fokus på diversitet og ligestilling på AU, ligesom fa-
kultetet finder det vigtigt med en lokal diskussion af og opmærksomhed om diversitet.  
 
Fakultetet vil gerne gøre opmærksom på, at der flere steder i handleplanen anvendes for-
muleringer, som er imod eller tangerer faretruende tæt på, hvad ligebehandlingsloven til-
lader. Dette gør sig især gældende ift. indsatsen ’Rekruttering’, hvor der stilles forslag om, 
at bestemte køn skal opfordres til at søge en stilling. Genopslag på grund af, at der kun er 
kvalificerede ansøgere af samme køn, vil ligeledes kunne opfattes som decideret diskrimi-
nation af dem, som rent faktisk har de rette kvalifikationer til stillingen, men forkert køn. 
Det samme gør sig gældende i forhold til kravet om sammensætning af bedømmelses- og 
ansættelsesudvalg. Grundlæggende er det usagligt at udpege et medlem til et udvalg på 
basis af vedkommendes køn. 
 
Flere af institutterne gør desuden opmærksomt på, at diversitet er meget mere end køns-
diversitet. Selv om det primære fokus i handleplanen 2020-2021 er på køn, kunne der 
med fordel indgå aktiviteter, som adresserer andre aspekter af diversitet.  
 
Der synes desuden blandt de modtagne høringsbidrag fra institutterne at være en opfat-
telse af en uoverensstemmelse mellem ligestilling og andre dele af diversitetsmålsætnin-
gerne, herunder især internationalisering.  
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Hvad angår indsatserne karriereudvikling, ledelse og arbejdspladskultur, bakker fakulte-
tet op om de foreslåede aktiviteter og bifalder handleplanens plads til lokale indsatser.  
 
Afslutningsvist kan det nævnes, at man bør overveje, hvorvidt selve formålet med 
handleplanen kan uddybes. Det er uklart, hvorvidt målsætningen om øget diversitet og 
ligestilling skal måles på AU-niveau eller fakultets- og institutniveau. 
 
 
På vegne af fakultetsledelsen 

 
Thomas Pallesen 
Dekan 
 



 
 

 

 

Dekanatet, Health 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 4 
8000 Aarhus C 
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Dekanatet, Health 
 
Lars Bo Nielsen 
Dekan 
 
Dato: 26. juni 2020 
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Rektor Brian Bech Nielsen 

Høringssvar til ’Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021’ 
 

Health takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med ’Handleplan 
for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021’. 
 
Høringsmaterialet har været sendt til alle fakultetets institutter, til fakultetets samar-
bejdsudvalg og til fakultetets diversitets- og ligestillingsudvalg. På baggrund heraf har 
Health udarbejdet nedenstående høringssvar. 
 
Health har følgende bemærkninger til høringsmaterialet: 
 

• Vi har med interesse læst handleplanen, og der er bred enighed om, at ligestil-
ling og diversitet er fundamentale og nødvendige forudsætninger for AU’s ker-
nemål om at understøtte fri og uafhængig forskning, og at en indsats for øget 
ligestilling og diversitet har afgørende betydning for AU’s evne til at gøre sig 
gældende nationalt og internationalt. Alle talenter skal i spil, uanset baggrund. 

 
• Det må konstateres, at der også på AU er udfordringer med at skabe miljøer, 

der understøtter, at en bred vifte af talenter identificeres, udvikles og fasthol-
des til gavn for universitetet og det omgivende samfund. Handleplanen ses 
derfor som et glædeligt udtryk for, at AU er indstillet på at gøre en indsats på 
området, samt at universitetsledelsen erkender, at handling er påkrævet.  

 
• Health finder, at det grundlæggende er en god, gennemarbejdet handleplan 

med realistiske og gennemførlige tiltag og en god indre sammenhæng. Dog sy-
nes den at bære præg af en vis tilbageholdenhed, og den havde ideelt set været 
mere fremadskuende. Mange af opgaverne er allerede i gang, og det forekom-
mer, at man ikke har villet ’slå til’ med nogle få effektfulde og signalskabende 
initiativer og gøre noget, der for alvor når ud i yderste led.  

 
• Det fremgår ikke helt klart, om den overordnede målsætning for ligestilling 

mellem to køn er ’lige muligheder’ eller ’lige repræsentation’. 
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• Det har undret, at det primære fokus er på ligestilling mellem to køn (m/k) 
fremfor på diversitet i bred forstand, og det bemærkes i den sammenhæng, at 
en prioritering af kønsbalance kan være på bekostning af diversitet i øvrigt. 

 
• Konkret savnes en beskrivelse af, hvad diversitet betyder ift. opfølgning. Til 

trods for handleplanens primære fokus på ligestilling mellem to køn, indgår 
hensynet til diversitet i mange aktiviteter, men det tydelige afsæt i to køn bety-
der, at AU’s målsætninger ift. diversitet er uklare. Da datamaterialet kun angår 
m/k, er det oplagt, at det uddybes, hvordan der tænkes fulgt op på de gode in-
tentioner vedr. diversitet. 

 
• Der efterspørges en definition af diversitet på hjemmesiden, og at sidens 

navngivning afklares i henhold til, om der skal være fokus på diversitet – hvor 
køn er en af flere faktorer – eller der skal være fokus på køn alene. Pt. hedder 
siden ’Gender in research’, og det inkluderer ikke diversitet i bred forstand. 
Uagtet at alle anerkender behovet for flere kvinder i forskningsverdenen har 
det en udgrænsende effekt på repræsentanter fra andre minoriteter, der påpe-
ger, at mange af de nødvendige indsatser er ens (’mangfoldighedsledelse’). 

 
• Når det antages, at der grundlæggende er talentlighed uanset køn eller bag-

grund, så vil konsekvent prioritering efter saglige kvalifikationer betyde, at der 
kan opnås ligestilling og diversitet. Behovet for en indsats peger på, at en anta-
gelse om grundlæggende talentlighed ikke er en selvfølge, og at der er grund til 
at hæfte sig ved evt. diskrepans mellem antallet af minoriteter blandt kvalifice-
rede ansøgere og faktisk ansatte og sætte fokus på ’ubevidst bias’ i bedømmel-
ses- og ansættelsesudvalg. 

 
• Handleplanen forpligter – hvilket er positivt – ledelsen til at føre an ift. at der 

sker konkrete ændringer i denne kultur. Det er derfor vigtigt, at ledelsen for-
mår at træde i karakter, og at der udvises (selv)indsigt i de besluttende lag. Det 
gør aktiviteten vedr. ledelseskompetencer og mangfoldighedsledelse helt cen-
tral.  

 
• AU-normer og -målsætninger understøtter ledelsesindsatsen lokalt, og det er i 

den forbindelse positivt, at ledelsesrummet adresseres ift. muligheden for ved 
ansættelse at inddrage enhedens samlede medarbejder-profil i beslutningen. 

 
• Handleplanen tager i et vist omfang udgangspunkt i en omsorgsstrategi: kvin-

der fravælges/ undlader at søge, fordi de ikke er tilstrækkeligt klædt på til op-
gaven/ikke tør og har brug for hjælp og motivation. Det gælder fx aktiviteter 
som karrierevejledning, mentoring og omskrivning af jobopslag. Aktiviteterne 
er som tilbud til alle ansatte uanset køn og baggrund rigtig positive tiltag, men 
idet de sættes ind i en ligestillings- og diversitetskontekst kan de bidrage til en 
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forestilling om, at kvinder ’har brug for en hjælpende hånd’ og dermed øge det 
problem, som man søger at løse. 

 
• Health anbefaler generelt, at man undgår aktiviteter, der forstærker et billede 

af kvinder som dårligere kvalificeret, og som minimum opfordres der til, at 
man er opmærksom på retorikken i annoncering og implementering. Man kan 
med fordel også indføre tiltag, der ikke tager udgangspunkt i en omsorgsstra-
tegi, fx tilbyde og opfordre til deltagelse i netværk uden for universitetet som 
The Danish Society for Women in Science, støtte op om priser som For 
Women in Science-prisen, og forpligte sig i regi af internationale charters som 
Athena SWAN. 

 
• Det foreslås at inkludere en opfordring til, at ligestilling og diversitet under-

støttes gennem inddragelse og inklusion af nye medarbejdere i en bred vifte af 
sammenhænge, udvalg og miljøer på tværs af institutionen. 

 
• Gennemførelse af handleplanens aktiviteter, fx krav om genopslag, samt op-

følgning vil unægtelig inkludere et ressourcetræk på et eller flere niveauer. I 
den forbindelse efterspørges et overslag på det forventede ressourceforbrug. 

 
• På side 9 sidste linje skal der vist stå ’omfatter’ i stedet for ’opfatter’. 

 
Venlig hilsen 
 
 
 
Lars Bo Nielsen 
Dekan, professor 
Health, Aarhus Universitet 
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Til Rektor Brian Bech Nielsen 

Høringssvar fra Nat vedr. Handleplan for diversitet og ligestilling  
på AU 2020-2021 

Udkast til Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021 har været sendt i 
høring på Natural Sciences (Nat) ved institutter, FSU, Akademisk Råd og Nat-Tech’s Di-
versitets- og Ligestillingsudvalg, Endvidere har fakultetsledelsen drøftet handleplanen 
på sit møde d. 25. juni 2020.  
 
Nat’s medarbejdere og ledelse imødeser med glæde en konkret handleplan for diversi-
tet og ligestilling på AU. Problemstillingen er vigtig og relevant for alle medarbejdere 
på tværs af fakulteterne, så det er prisværdigt med en fælles, samlet handleplan for 
universitetet. Handleplanen rummer mange gode initiativer, som med fordel kan 
iværksættes lokalt og nogle steder allerede er igangsat. De fire indsatsområder dækker 
fint over centrale områder, som det også er realistisk og overskueligt at arbejde med.  
 
Trods en generelt positiv modtagelse af handleplanen er der også fremsat betydelige 
kritikpunkter og skepsis over for, om handleplanen vil kunne afføde en meningsfuld og 
afgørende kulturændring. Derfor ønsker vi i det følgende særligt at gøre opmærksom 
på de aspekter, som i høringssvarene er fremført som værende problematiske eller 
mangelfulde, og som bør tages op ved udfærdigelsen af den endelige handleplan.  
 
Indledning og handleplanens præmis 
Overordnet set bør handleplanen udvise stor opmærksomhed på, at ligestilling ikke 
nødvendigvis betyder 50:50 i videnskabelige stillinger, jf. Institut for Kemi’s rekrutte-
ringsanalyse, som sammenligner den population, der rekrutteres fra til VIP-stillinger, i 
forhold til de personer, der tilbydes de opslåede stillinger.  
 
Med udgangspunkt i, at excellence og faglige kvalifikationer alt andet lige vejer tun-
gest, foreslås det, at konkrete tiltag for at mindske kvinders frafald sættes ind tidligt 
(overgang fra ph.d. til postdoc). Der kunne i handleplanen laves en aktivitet særligt for 
unge forskere ift. at motivere dem til at fortsætte en akademisk karriere, jf. også ne-
denfor under karriereudvikling.  
 
Handleplanen bør – som dens nye navn også lægger op til – gælde alle personalegrup-
per samt de studerende, særligt for at sikre en reel kulturændring, som ikke bare om-
handler VIP’er. Alternativt skal det i indledningen fremgå, at handleplanen fokuserer 
på forskeres akademisk karriere, og handleplanens navn bør i så fald indsnævres til 
dette. 
 
Der efterspørges fra flere institutter mere dokumentation bag handleplanen, bl.a. for 
at den højeste forskningskvalitet forudsætter mere diversitet i forskningsmiljøerne 
(side 1). Der efterspørges også referencer til videnskabelige studier, som kortlægger år-
sager til manglende ligestilling, og hvad der skaber ubevidst bias.  
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Rekruttering 
Størstedelen af de indkomne høringssvar kommenterer på rekrutteringsindsatsens ak-
tivitet om skærpelse af ’Normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige medar-
bejdere’. Det nævnes tillige fra flere sider, at nogle fagfelter har meget få kvalificerede 
ansøgere af det ene køn. 
 
Det er problematisk og for restriktivt at kræve genopslag, hvis der ikke er flere køn 
blandt de shortlistede/kvalificerede ansøgere. Man risikerer at afvise en ellers meget 
kvalificeret ansøger alene pga. for få kvalificerede ansøgere af det andet køn, hvilket 
også vil modstride ambitionen om at prioritere excellence, faglighed og kvalifikationer.   
 
Krav til bedømmelsesudvalgs sammensætning med repræsentation af flere køn vil på 
flere fagområder give udfordringer og skabe urimelig arbejdsbelastning, da det i prak-
sis ofte vil være den samme kvindelige professor, som skal indgå i bedømmelsesudval-
gene.  
 
Det påpeges af et institut, at ansættelsesudvalg ikke bør tilsidesætte faglighed over di-
versitet ved prioritering af en kandidat. Endvidere kan det i handleplanen specificeres, 
at diversitetskriteriet omhandler køn, så der ikke skal laves en prioriteringsliste for di-
versitetsbegrebet.  
 
Sproglig kvalitetssikring, såfremt det har en effekt, bør ske i det omfang, som er pas-
sende for det individuelle forskningsmiljø. Man kan således nogle steder bedre formu-
lere kønsneutrale stillingsopslag, mens det andre steder vil fjerne et fagligt islæt, jf. 
kommentarer fra Computer Science og Kemi. En ændret praksis for stillingsopslag kan 
også gå på at beskrive mere bredt, hvilke kompetencer kandidaten skal have, eller 
hvilke værdier der særligt værdsættes på instituttet.  
 
Der udtrykkes fra nogle institutter bekymring for obligatorisk anvendelse af tenure-
track adjunktur. Nogle institutter har kun få stillinger og ønsker at rekruttere på lek-
tor- eller professorniveau. Det foreslås, at indsatsen bredes ud, så der i alle stillingska-
tegorier er fokus på at sikre et diverst ansøgerfelt.  
 
Der foreslås også mulighed for opslag af stillinger målrettet kvinder efter specifik di-
spensation fra ligestillingsloven, og hvor intentionen således er tydelig. Frem for at 
have et kønsparameter ved ansættelser vil nogle institutter foretrække at arbejde med 
at sænke karrierehæmmende barrierer, fx krav om lange udlandsophold, barselsplaner 
ved jobansøgninger, lønkompensation ved barsel etc.  
 
Karriereudvikling  
Karriereudvikling som fokusområde modtages generelt positivt, da det vil medvirke til 
at sikre en høj motivation iblandt medarbejderne.  
 
Det foreslås, at det systematiske arbejde med karriereudvikling bredes ud og inklude-
rer de yngste forskere (ph.d.-/postdoc-niveau, evt. kandidatstuderende), fx med ta-
lentprogrammer for de unge. Søgekomiteer nævnes også som et væsentligt middel til 
at anspore talenter.  
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Der kan overvejes en mere fleksibel ramme for karriereudvikling ift. internationalise-
ring. Krav om to års udlandsophold kan erstattes af en kvalitativ vurdering af den en-
kelte forskers internationale profil og engagement (Biologi). Da familieliv ofte vil spille 
ind på karrierevalg og -planer, herunder udlandsophold, vil det være værdifuldt at ind-
tænke, hvordan familieliv kan forenes med karriere, fx særlig støtte til yngre medar-
bejdere med familie.  
 
Der foreslås endvidere en fleksibilitet ift. den i indsatsen nævnte 3-årige tidshorisont 
af hensyn til uforudsete ændringer i medarbejderstab, herunder spontane ansættelses-
muligheder. 
 
Ledelse 
Der savnes konkret aktivitet for, hvordan flere kvinder vil indtræde i ledelseslagene på 
AU. Der ønskes også mere konkretisering ift. hvilke slags kurser/træning, der kræves 
af ledelse og VIP til håndtering af diversitetsproblemstillingen.  
 
Arbejdspladskultur 
Der er opbakning til at understøtte arbejdspladskultur som fokusområde og øge be-
vidstheden om diversitet og ligestilling via workshops. Ud over ledelseslagene på alle 
niveauer i organisationen kunne det være nyttigt med fælles workshops for fakultetsle-
delserne og institutledelserne, eller mellem flere beslægtede institutter. For at initiati-
verne med workshops i ledelsesfora ikke bliver opfattet som uforpligtende efterlyser et 
institut mere gennemgribende initiativer og klare signaler fra den øverste ledelse. Der 
opfordres til, at ledelsen overvejer sammensætning af interne bestyrelser (AIAS, 
AUFF) og personsammenfaldet mellem dem.  
 
 
Vi håber, at der med den endelige handleplan kommer mere fokus på at gøre vores 
forskningsmiljøer attraktive på tværs af køn og derigennem skabe kulturændring frem 
for at læne sig op ad absolutte måltal. Alle indkomne høringssvar fra institutter, FSU og 
medlemmer af Nat-Tech’s Diversitets- og Ligestillingsudvalg vedlægges. Høringssvarene 
indeholder specifikke lokale betragtninger og erfaringer samt adskillige konkrete forslag 
til ændringer og bør alle indgå i den videre proces med at færdiggøre handleplanen.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kristian Pedersen 
Dekan 
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Rektor Brian Bech Nielsen 

Høringssvar, Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021 
 

Akademisk Råd Arts har i maj-juni 2020 drøftet udkast til Handleplan for diversitet og li-
gestilling på AU 2020-2021. 
 
Akademisk Råd Arts byder denne lejlighed til at kommentere på udkastet velkommen. 
Grundlæggende finder Rådet, at udkastet fremstår velovervejet og lægger op til en seriøs 
og værdifuld indsats, der både vil gavne AU specifikt og fremme diversitet og ligestilling 
som bredere samfundsmæssig dagsorden. Dette finder Rådet vigtigt og meget glædeligt. 
Imidlertid har Rådet en række kommentarer og forslag, som vi mener vil kunne fokusere 
og styrke handleplanen yderligere og sikre den bredest mulige opbakning. Vi lægger ud 
med nogle indspil til den indledningsvise, overordnede rammesætning, hvorpå diverse 
kommentarer til enkelte indsatsområder følger. 
 
I afsnittet ”Indledning og formål” savner vi definition af, hvad begreberne diversitet og li-
gestilling indebærer. Dette klares pt. med en fodnote-henvisning til §1 i såvel Ligebehand-
lingslovens som Forskelsbehandlingsloven, hvilket vi finder utilstrækkeligt. Vi forstår, at 
en sådan definition er et af de vanskeligere og måske mere følsomme elementer i det over-
ordnede projekt. Vi forstår ligeledes den prioritering, at man i indeværende og det kom-
mende år vil fokusere på kønsmæssig diversitet og ligestilling, hvorefter man også vil 
vende sig mod aktiviteter, der fremmer andre dele og aspekter af den samlede dagsorden. 
Sidstnævnte intention signaleres klart, og det opfatter vi som et positivt og forpligtigende 
signal.  
 
Imidlertid vil læseren i vores optik få klarere indtryk af, at den bredere dagsorden tages se-
riøst og vil blive prioriteret i de kommende år, hvis man inkluderede en kortfattet intro-
duktion til, hvilke aspekter diversitet og ligestilling på AU bør inkludere. Diversitet er jo 
ikke kun kønsmæssig ligestilling i antal indenfor stillingskategorier og udvalg, men også 
mangfoldighed i personlige og kulturelle baggrunde, erfaringer og orienteringer, perspek-
tivrigdom, lønmæssig ligestilling, osv. Vi anerkender den åbenlyse variation i, hvordan 
disse forskellige aspekter kan fremmes – herunder, hvor meget, der kan gøres med klassi-
ske ledelsesredskaber på forskellige områder, og hvad der kræver mere grundlæggende, 
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komplekse kulturforandringer; men denne variation gør ikke signalet mindre vigtigt. I fra-
vær af en større tydelighed omkring det samlede projekt forudser vi, at en væsentlig del af 
fokus og reaktioner på handleplanen i organisationen vil komme til at dreje sig om alt det, 
”der mangler” – dvs. det, der ikke tages hul på i første omgang, frem for handling og frem-
drift på den første del.  
 
Det fremgår endvidere af indledningen, at den endelige handleplan vil gælde ”for alle an-
satte på universitetet, omend en del af aktiviteterne har særligt fokus på de videnskabelige 
medarbejdere”. I praksis refererer udkastet dog næsten udelukkende til forhold og tiltag, 
der gælder VIP-ansatte samt ledelseslaget. Fokus på førstnævnte gruppe lægges allerede i 
figuren på s. 2, hvor planens indsatser og aktiviteter generelt kobles op på kerneydelsen 
”Forskning af højeste, internationale kvalitet”, hentet fra AU’s Strategi 2020-25. Rådet til-
slutter sig både koblingen og naturligvis arbejdet for denne kerneydelse, men det bør over-
vejes, om den nævnte figur lægger for ensidig en sporing ind i indsatsen for diversitet og 
ligestilling, og dermed bør revideres. AR Arts så gerne, at handleplanen i højere grad aner-
kendte TAP- og studenterområderne som vigtige felter i udviklingen af diversitet og lige-
stilling, hvilket i vores optik desuden ville skabe en højere grad af samklang med AU’s 
strategi og dennes fokus på universitetets bredere forankring, dets arbejds- og studiemiljø 
og dets kulturelle afsmitning på det omgivende samfund. 
 
Yderligere, til figuren side 2, så Rådet gerne, at indsatser og aktiviteter vedrørende VIP-
gruppen i højere grad forankres ligeligt (argumentationsmæssigt) i denne gruppes samlede 
kerneydelser, ikke mindst forskning og undervisning. Sidstnævnte er et område, hvor øget 
diversitet og ligestilling blandt de ansatte må antages at få betragtelige afledte effekter – 
både for de akademiske sektorer og for samfundet generelt – qua den mangesidede indfly-
delse på store grupper af unge, som kontakten med undervisere på universitetet indebærer. 
 
Endelig betoner handleplanens indledende linjer diversitet som en forudsætning for den 
”højeste forskningskvalitet”, som AU tilstræber. AR Arts tilslutter sig den betragtning, at 
den samlede talentmasse på forsknings- og undervisningsområdet har diversitet både som 
et kendetegn og en styrke. Vi er således helt enige i, at diversitet er vigtig ift. AU’s kon-
kurrencedygtighed på de direkte kerneydelser, men vi finder samtidig motiveringen for 
snæver. Indsatsen for diversitet og ligestilling må i vores optik også være motiveret af, at 
AU som samfundsspiller, arbejdsplads og studiemiljø bør være en mangfoldig, videnska-
beligt og kulturelt åben og nysgerrig institution, der medvirker aktivt i udviklingen af det 
åbne, demokratiske samfund – og er sig bevidst herom. Et beslægtet fokus på åbenhed fin-
der man f.eks. også i AU’s internationaliseringsstrategi. 
 
Et mindre, helt lavpraktisk spørgsmål til planens sprog: Kunne man gennemgående erstatte 
”bemanding” med ”personale” – som eksempelvis i ”Udarbejdelse af personale- og rekrut-
teringsplaner”? 
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Indsats: Rekruttering 
“I opslaget opfordres underrepræsenteret køn til at søge. Samtidig gøres altid opmærksom 
på, at alle interesserede uanset personlig baggrund kan søge stillingen. Ingen har fortrins-
ret, og alle ansøgere vurderes i henhold til stillingens kravprofil.” 
AR Arts finder det afgørende, at førstnævnte konkret gribes an på en måde, der ikke indi-
rekte signalerer, at sidstnævnte principper skal tages med mere end et gran salt. Desuden 
kan man overveje at koble opfordringen sammen med et signal om, at diversitet ikke kun 
handler om, hvem man er, men også om, hvad man gør. Man kan måske direkte efter-
spørge, at ansøgere gør rede for deres (evt.) hidtidige engagement/handlinger ift. diversi-
tet? 
 
I denne del af handleplanen lægges der endvidere op til afprøvning af et digitalt redskab, 
som kan kvalitetssikre opslagstekster ved at screene for sproglige stereotyper, kønnede ord 
mm. Det er åbenlyst vigtigt, at sproget i AU’s stillingsopslag reelt er åbent og inklude-
rende, og Rådet er i princippet positivt indstillet overfor en sådan afprøvning.  
 
Dog er vi lidt betænkelige ved udsigten til, at et sådant redskab kan få en ikke ubetydelig, 
strukturerende effekt på vores opslag. Det skyldes dels vanskeligheden i at definere stereo-
typer og andre problematiske elementer uafhængigt af en konkret (kon)tekst, men i endnu 
højere grad det forhold, at redskabet i praksis vil indgå i processer, som de involverede 
ofte udfører under et betragteligt tidspres. Så selvom Rådet er med på, at redskabets output 
mest skal tænkes som en praktisk hjælp til en/flere analog(e) tovholdere, så forudser vi si-
tuationer, hvor selvsamme tovholdere er tilstrækkeligt pressede på tid til, at de falder til-
bage på de løsninger, der kræver mindst af dem selv (altså en mere ukritisk accept af ”sy-
stemets” input).  
 
Disse betænkeligheder peger i vores optik dels i retning af, at redskabet bør holdes i hån-
den under afprøvning, og dels i retning af, at der skal opstilles en klar plan og nogle klare 
kriterier for evaluering af dette. En af de risici, man kan identificere på forhånd er, at 
screening-redskaber gennem velmente optikker og logikker kan ende med at promovere 
snarere end afmontere de forestillinger og fordomme, som man gerne vil til livs – f.eks. 
den, at kvinder ikke er "analytiske", eller i hvert fald er det mindre/mindre godt end mænd.  
 
AR Arts vil i forbindelse med rekrutteringsområdet gerne lægge vægt på, at fravalg jo ikke 
kun sker som følge af, hvordan konkrete stillingsopslag er formulerede, men også kan af-
spejle de arbejdsvilkår, som reelt udbydes (på AU såvel som andre universiteter). Der skal 
en fortsat, langt større og mere kompliceret indsats til for at sikre, at så diverst et felt som 
muligt reelt har lyst til at arbejde netop på AU og netop på vores afdelinger og centre alle-
rede inden, der kommer opslag op. De grundlæggede skævheder i dette felt kan sproglig 
vask nok kun i begrænset omfang afhjælpe. 
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Indsats: Ledelse 
”Det skal gøres attraktivt at være leder på AU med henblik på at kunne tiltrække et kvalifi-
ceret ansøgerfelt med diversitet til lederstillinger på alle niveauer.” Rådet spekulerer på, i 
hvilke henseender og med hvilke midler, det skal gøres attraktivt at være leder? 
 
Indsats: Arbejdspladskultur 
“At skabe fagmiljøer hvor alle medarbejdere har lige muligheder for at udfolde sit potenti-
ale og udleve sine ambitioner.” Hvad angår VIP-personalet: ”I hvor høj grad har man en 
arbejdsplads, hvor forskellige forskningsemner gives lige vægt? Hvordan kan ledelserne 
aktivt arbejde på anerkendelse af en diversitet af forskningsinteresser, samtidig med, at 
den enkelte afdeling/det enkelte institut jo ikke kan sætte tonen for et helt forskningsfelt? 
 
 
Akademisk Råd Arts ser frem til at følge og bidrage med rådgivning til realiseringen af de 
tiltag, som denne og følgende handleplaner på området sætter på programmet på Aarhus 
Universitet. 
 
 
 
På vegne af Akademisk Råd Arts 
 

 
 
Niels Nørkjær Johannsen, 
Forperson 
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Rektor 

Høring vedrørende Handleplan for diversitet og ligestilling 

Akademisk Råd takker indledningsvist for muligheden for at afgive høringssvar. 

 
Det udsendte udkast til Handleplan for diversitet og ligestilling blev drøftet på Akademisk 

Råds møde den 8. juni 2020. 

 

På baggrund af Rådets drøftelser, har Rådet følgende input: 

 

 Udfordringer omkring barselsorlov er ikke berørt. Det kan være en barriere for 

særligt yngre kvindelige forskere, at de må afbryde deltagelse i forskningsprojek-

ter i en længere periode, hvordan forsøges disse barriere løst?  

 

 Under indsatsen Rekruttering på side 4, stilles der krav om, at begge køn skal 

være repræsenteret blandt de kvalificerede ansøgere, ellers skal stillingen genop-

slås. Medlemmer af Rådet finder det uhensigtsmæssig, at en ansættelsesproces 

hvor der er modtaget kvalificerede ansøgninger skal genstartes fordi der ikke er 

modtaget ansøgninger fra begge køn.  

Medlemmer af Rådet forslår at formuleringen smidiggøres, således det er et mål 

frem for et krav, at der skal modtages ansøgninger fra begge køn. Det er afgø-

rende at forskere alene ansættes på baggrund af merit og ikke deres køn.  

 

 Kravet om at begge køn skal være repræsenteret i forskellige bedømmelsesudvalg, 

medfører, på de fag hvor der f.eks. ikke er så mange kvindelige forskere, at de 

kvindelige forskere skal sidde i flere bedømmelsesudvalg end deres mandlige kol-

legaer. Dette medfører, at de kvindelige forskere har mindre tid til at forske.  

 

 Rekruttering af dygtige studerende og fremtidige forskere bør starte allerede i 

gymnasieskolen.  

 

 Handleplanen indeholder ikke observationer omkring forskel i lønniveau, herun-

der blandt andet hvor store tillæg der gives, hvornår tillæg tildeles og hvad der 

skal til for at blive honoreret med et tillæg. Det kunne være en interessant vinkel i 

en fremtidig handleplan.  
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 Fakultets retningslinjer for bedømmelsesudvalg indeholder under punkt 5.1. en 

række formkrav til præsentation af ansøgerne. Her, såvel som på andre fakulte-

ter, kunne det med fordel anføres, at kønnet også skal angives.  

 

 For at sikre kvalificerede ansøgere af begge køn, kan institutledere og professorer 

i højere grad bidrage med at opfordre dygtige forskere af det underrepræsente-

rede køn til at søge en opslået stilling.  

 

 Handleplanen har hovedsagelig fokus på ligestilling, og i mindre grad fokus på di-

versitet. Hvordan sikres det, at der også følges op på udfordringer med diversitet? 

 

 I Handleplanen tages der udgangspunkt i en kønsfordeling mellem mænd og 

kvinder. Med tanke på den rivende udvikling af kønsbegrebet (mange køn), kan 

der være en risiko for at en udelukkende dikotomisk beskrivelse af kønnene 

(kvinde/mand) anses for at ikke at være inkluderende nok af dele af samfundet. 

 

 Kvinder klarer sig mindst lige så godt i gymnasieskolen som mændene, men alli-

gevel viser tallene, at kvinder i mindre omfang indgår i et karriereforløb på uni-

versiteterne. Det kunne være en interessant at undersøge baggrunden herfor, og 

forsøge at hindre dette i stedet for at lave strenge bureaukratiske regler ved re-

kruttering der er svære at overholde. 

 

 Udarbejdelse af fremtidige bemandingsplaner, hvor et mindre institut/enhed til-

kendegiver, at der ikke skal rekrutteres nye professorer over en længere periode, 

kan skræmme medarbejdere med ambitioner væk. 

 

På vegne af Akademisk Råd, Aarhus BSS 

 

Osman Skjold Kingo 

Formand 

 

 

Kopi til: Dekan Thomas Pallesen 
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Modtager(e): Rektor Brian Bech Nielsen 
 

Høringssvar til ’Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021’. 
 
Akademisk Råd på Health takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse 
med ’Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021’. 
 
Høringsmaterialet har været drøftet i Akademisk Råd, og rådet har følgende bemærk-
ninger:  
 

• Rådet tilslutter sig, at ligestilling og diversitet er fundamentale og nødvendige 
forudsætninger for fri og uafhængig forskning på internationalt niveau. Rådet 
tilslutter sig også behovet for opmærksomhed på problemstillingen. 
 

• Det kan med fordel gøres klart, at aktiviteterne ikke står i modsætning til, at 
alle uanset køn ansættes på baggrund af deres kvalifikationer. 
 

• Arbejdet med en kulturændring, herunder et mere nuanceret forhold til kvan-
tificerbare og konkurrenceprægede parametre som publikationer og eksterne 
forskningsmidler, anses for meget vigtig for en mere balanceret kønsfordeling. 
 

• Det bør indgå i udvalgets overvejelser, at tilbud som kvoter, kurser og forsk-
ningsmidler dedikeret til udvalgte grupper ikke nødvendigvis er den bedste 
løsning. Dette bl.a. fordi ansøgere fra disse grupper ikke ønsker, at der kan op-
stå tvivl om deres kvalifikationer. 

 
• Vejledning af yngre forskere med potentiale - uanset køn - ses som helt central 

for en positiv udvikling. Der opfordres til, at handleplanen følges op med 
værktøjer til, hvordan man karriererådgiver yngre forskere ift. hvad handle-
planen evt. betyder for deres karriereudsigter på AU.  

 
• Særligt om ’Skærpelse af Normer for rekruttering’: 

 
o Det kan med fordel præciseres, at der er hjemmel til at lade diversitet 

indgå som sagligt element, idet der har været rejst tvivl om dette. 
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o Med henblik på opfølgning opfordres der til, at ansættelsesudvalg bli-

ver bedt om at registrere, om diversitet er anvendt som et sagligt ele-
ment, herunder på hvilken begrundelse og baggrund. 

 
o Hensyn til enhedens kønsbalance fremhæves som beslutningsgrund-

lag, men er blot et af mange diversitetsparametre. 
 

• Det er umiddelbart selvmodsigende, at det underrepræsenterede køn skal op-
fordres til at søge, samtidig med at stillingsopslag skal formuleres, så de ”ikke i 
sig selv introducerer en skæv kønsfordeling blandt de kvalificerede ansøgere”. 
 

• Sproglig screening af stillingsopslag og kvalitetssikring fremhæves som et godt 
og konkret handlingsanvisende værktøj. 
 

• Der er en række forhold vedrørende sammensætning af ansættelsesudvalg, 
rækkefølge (og tidspunkt på dagen) for interviews samt interviewmetoder, 
som har betydning for hvem, der ansættes. Disse elementer bør fremgå som 
redskaber, der tages i brug for at sikre maksimal diversitet. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
 
Tine Brink Henriksen 
Klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin 
Formand for Akademisk Råd på Health 
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Rektor Brian Bech Nielsen 

Høringssvar vedr. udkast til ”Handleplan for diversitet og ligestilling på 
AU 2020-2021” 

Akademisk Råd for Natural Science og Technical Science har behandlet Aarhus Uni-
versitets handlingsplan for diversitet gennem skriftlig høring samt på møde for Rådet 
den 17. juni 2020. Akademisk Råd betragter problemstillingen omkring diversitet og 
ligestilling blandt køn som meget vigtig og bifalder at AU denne gang ønsker at gen-
nemføre konkrete tiltag. Rådet anser ikke blot diversitet som en nødvendighed i for-
hold til samfundets krav, men finder også, at diversitet er nødvendigt for at forbedre 
universitetet, og skabe et inkluderende miljø, hvor stor forskningshøjde trives. Diversi-
tet er en vigtig vej for øget kvalitet ved AU, idet større diversitet blandt ansøgere til 
stillinger vil give AU bedre mulighed for at finde og tiltrække de skarpeste hjerner. Vi 
lægger tillige vægt på, at diversitet inspirerer til nye tankegange og indfaldsvinkler til 
forskning, undervisning og rådgivning. Øget diversitet vil være et stærkt bidrag til at 
skabe flere gode rollemodeller, som vil kunne tiltrække studerende, særligt inden for 
fag, hvor diversitet hidtil af kulturelle årsager har haltet.  

Diversitet er selvfølgelig ikke kun et spørgsmål om køn, men også om etnicitet med 
mere. Eftersom handleplanen har så stor fokus på ligestilling, har Akademisk Råd dog 
også fokuseret størstedelen af sin diskussion på dette emne. Eftersom at kvinder stati-
stisk set repræsenterer lidt over halvdelen (50,2%) af befolkningen i Danmark, og 
samtidig er stærkt underrepræsenteret blandt VIPerne på AU, og i udpræget grad på 
NAT og TECH, er dette et vigtigt emne. Vi vil dog også bemærke, at mænd er tilsva-
rende underrepræsenteret på dele af ARTS og BSS, hvorfor det her kan være et spørgs-
mål om, at der arbejdes mod en bedre repræsentation af mænd. 

Handlingsplanens konkrete tiltag har dog afstedkommet diskussion. Et flertal af råds-
medlemmerne bifalder fuldt ud alle tiltag, og foreslår at de på særlige områder bør 
skærpes, mens et mindretal mener, at tiltagene er for vidtgående eller helt unødven-
dige.  

Indledning: Rådet værdsætter Handleplanens indledning, som klart udtrykker, at 
AU har et mål om at nå den højeste forskningskvalitet, samt at dette forudsætter mere 
diversitet i forskningsmiljøerne, således at den samlede talentmasse bedst muligt bli-
ver bragt i spil.  
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Akademisk Råd foreslår dog, at der i indledningen til handleplanen for diversitet og 
ligestilling gøres klarere opmærksomt på at diversitet bør forstås bredt, og at AU i sit 
videre arbejde også vil øge sit fokus på andre aspekter af diversitet end køn. Akade-
misk Råd har dog forståelse for, at den klare ulighed i kønsfordelingen på AU betyder, 
at AU i første omgang har valgt af fokusere på ligestillingsspørgsmålet. 

Rådet bifalder, at Handleplanen udpeger fire områder, hvor der skal gøres en indsats: 
rekruttering, karriereudvikling, ledelse og arbejdspladskultur. Vi finder at områderne 
er velvalgte, samt at indsatser på alle området er nødvendige. 

Indsats rekruttering: Et flertal af rådsmedlemmerne er enige i, at et krav om køns-
diversitet blandt shortlistede/kvalificerede ansøgere er et af flere nødvendige elemen-
ter i en rekrutteringsindsats, der skal arbejde henimod større diversitet.  
Dog finder Rådet også, at man klart må forvente konkrete ansøgningssituationer, hvor 
personer af det underrepræsenterede køn bliver opfordret til at søge en stilling, til 
trods for at man på forhånd ved, at det er tvivlsomt, at denne person vil blive ansat. 
Der vil ligeledes være tilfælde, hvor et opslag ikke vil tiltrække nogen kvalificerede 
kvinder, således at rekrutteringsindsatsen afføder et behov for genopslag. Begge dele 
er uheldige, men flertallet af Rådet ser dette som et nødvendigt og overkommeligt 
onde i den givne situation. 

Det skal her nævnes, at nogle rådsmedlemmer betragter det som diskrimination over 
for kandidater fra det dominerende køn, hvis de ikke kan blive ansat efter første an-
søgningsrunde, såfremt der ikke er kønsdiversitet blandt kvalificerede ansøgere. De 
har også udtrykt bekymring for, om Handlingsplanens vage formuleringer kan tolkes 
således, at der fremover kun vil blive ansat kvinder ved AU.  

Enkelte rådsmedlemmer udtrykker også deres bekymring for at tiltag for forbedret di-
versitet vil betyde et fald i kvaliteten af personer, der bliver ansat ved AU. Dette er dog 
ikke en holdning, der deles af flertallet af rådsmedlemmerne. 

Vi vil dog foreslå, at det overvejes, under hvilke omstændigheder dispensation for reg-
len omkring mindst to køn repræsenteret kan opnås – f.eks. efter andet eller tredje op-
slag. Dette bør være sent nok til, at der ikke kan ”spekuleres” i dispensation, men tids 
nok til at ansættelsesprocessen ikke stoppes unødvendigt meget. 

Søgekomiteer: Et godt og grundigt arbejde i søgekomitéerne er meget vigtigt, og AR 
foreslår at det indskærpes eksplicit overfor søgekommiteerne, at opgaven altid skal ta-
ges meget alvorligt.  

Ubevidst bias: Et simpel ekstra tiltag kan være at kræve af søgekommitéer og ansæt-
telsesudvalg, at de ser en af de eksisterende korte videoer omkring ”unconscious bias”, 
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f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=g978T58gELo og https://www.you-
tube.com/watch?v=PYaK1WphTuk

Aktiv støtte og ledelse: Akademisk Råd påpeger dog også, at det er vigtigt at gøre en 
indsats omkring diversitet i rekruttering langt tidligere i karriereforløbet, dvs under 
studier, ph.d. uddannelsen og for postdocs. Tenure track-forløb er her en god vej for 
den senere del af forløbet, som må formodes at hjælpe, men har ikke kunnet løse pro-
blemstillingen alene. 

Hvis tenure track-stillinger bruges i større grad, samtidig med at institutledere aktivt 
identificerer og støtter de kvinder, der har talentet og lysten til en akademisk karriere, 
vil vi bedre kunne undgå, at talentfulde kvinder fravælger universitetet som arbejds-
plads.   

Indsats karriereudvikling: Vi foreslår en tilføjelse til punktet ”Systematisk arbejde 
med karriereudvikling”: Ledere med ansvar for medarbejderes karriereudvikling ud-
dannes i at kunne sikre at køns/værdifællesskab eller stereotype billeder ikke forstyr-
rer den objektive vurdering af kvalifikationer.   

Lederne bør vise øget opbakning til de talentfulde kvinder på vej i karrieresporet. 
Kvinder bør i højere grad end nu inviteres med i de udvalg, som har indflydelse på in-
stitutternes fremtidige profil. Mange undersøgelser har vist, at kvinder i gennemsnit 
har lidt større tendens til at tvivle på eget talent og tøver med at promovere det i så-
danne sammenhænge, samt at de har lidt mindre tendens til at være fremme i skoene, 
når der kan søges indflydelse. Øget opmærksom herpå hos ledelsen kan her bidrage til 
at styrke kvinders indflydelse og repræsentation. 

Indsats ledelse: Rådet bemærker, at Handlingsplanen nævner et uddannelsesele-
ment i mangfoldighedsledelse, og at der i Indsats arbejdspladskultur nævnes en work-
shop om diversitet og ligestilling, med henblik på at øge opmærksomheden mod diver-
sitet i universitetets daglige arbejde, samt tilføre ledere viden på området. Vi finder det 
ikke desto mindre vigtigt, at hver gang en ny leder bliver ansat, bør vedkommende ud-
dannes til at kunne sikre at køns/værdifællesskab eller stereotype billeder ikke forstyr-
rer den objektive vurdering af medarbejderes/ansøgeres kvalifikationer.   

Venlig hilsen 

Marit-Solveig Seidenkrantz 

Formand for Nat-Tech Akademisk Råd, professor 

https://www.youtube.com/watch?v=g978T58gELo
https://www.youtube.com/watch?v=PYaK1WphTuk
https://www.youtube.com/watch?v=PYaK1WphTuk
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Høringssvar fra B-siden af HSU på ’Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021 
 

B-siden i HSU bifalder bestræbelsen på at nedbryde ikke-faglige forhindringer for diversitet og 
ligestilling på AU og ser derfor positivt på det udkast til handleplan, der nu er i høring. Vi 
værdsætter, at der lægges op til mere konkrete tiltag, også selvom det betyder, at planen har fået 
et meget ledelsesfokuseret format. 

B-Siden har bemærkninger på tre områder:  

1. Tiltagene for at sikre kvindelige ansøgere til stillingerne.  
2. Det manglende fokus på fastholdelse og talentpleje. 
3. Det manglende fokus på den kønsulige karriereudvikling blandt TAP. 

Sikring af diversitet blandt ansøgere 
B-siden har diskuteret ”Skærpelse af ’Normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige 
medarbejdere’ Krav om diversitet blandt de shortlistede/kvalificerede ansøgere. Stillinger 
genopslås, hvis der ikke er flere køn blandt de kvalificerede ansøgere.”  

Vi er enige i, at der er brug for benspænd i de konkrete rekrutteringsprocesser, så vi bliver bedre i 
stand til at se ud over vores indgroede bias. Kravet om diversitet blandt de 
shortlistede/kvalificerede ansøgere vil i mange tilfælde fremme, at flere søger, og at søgekomiteer 
gør sig ekstra umage med at finde kandidater fra det underrepræsenterede køn. 

Samtidigt er der på B-siden en bekymring for en for rigid håndhævelse af et krav om genopslag ved 
manglende diversitet. Der er fagområder, hvor diversiteten internationalt er så ringe, at det ikke 
vil være muligt at sikre diversitet blandt de shortlistede/kvalificerede. I disse tilfælde vil det være 
hensigtsmæssigt, at der i stedet stilles et krav til en søgekomite om at sikre kvalificerede ansøgere 
af begge køn, eller subsidiært at begrunde hvorfor dette ikke er muligt. Det kan endvidere 
diskuteres, om det på fagområder med lige kønsfordeling er nødvendigt at kræve diversitet ved 
hvert enkelt opslag. Her kan man være bekymret for, at forsinkede ansættelser kan hæmme 
gennemførelse af kontraktbundne aktiviteter og føre til tab. 

Fastholdelse og talentpleje 
Der er behov for en særlig indsats inden for fastholdelse. Hvad angår ledelse er der i aktivitet 9 
(ledere, ledelse og ledelsesudvikling) et særligt fokus på, at ”det skal gøres attraktivt at være leder 
på AU med henblik på at kunne tiltrække…”. På samme måde skal det være attraktivt at være 
ansat på AU i det hele taget.  

Der er behov for at modernisere universitets billede af den succesrige forsker og optimale ansatte, 
så det passer med en nutidig samfunds- og arbejdspladskultur. Principperne for diversitet i 
rekruttering bidrager til en mangfoldig tilgang, men det må også sikres, at en ansættelse på AU er 
forenelig med bl.a. et familieliv. Eksempelvis skal undervisning kunne tilrettelægges efter, at den 
ansatte kan bringe og hente sine børn i pasningsordninger, og det skal tilstræbes, at ansættelser 
sker i faste stillinger, så familiernes økonomiske rammer er kendte. Dagligdagen skal således 
afspejle og understøtte mangfoldighed blandt medarbejderne og dermed fastholde disse. Rimelige 
arbejdsvilkår er med til at tiltrække diverse ansøgere. Det handler ikke om kultur og værdier, men 
om en basal accept af at diverse medarbejdere kalder på konkrete diverse tiltag. 
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Effekten af kravene om karriere i udlandet, og de øvrige normer for krav til fastansættelse, bør 
konkret undersøges, og det bør belyses, om der kan bringes andre midler i anvendelse der kan 
sikre, at det ønskede diverse ansøgerfelt har den nødvendige faglige selvstændighed funderet i 
internationale samarbejdsrelationer.  

Manglende fokus på TAP 
En mere lige kønsbalance blandt alle medarbejdergrupper, ikke kun VIP, vil være et nødvendigt 
fokus, hvis man vil i mål med en ændret arbejdspladskultur.  

Specifikt for AC-TAP-området foreslår vi, at der løbende særligt holdes øje med tre forhold:  

1) Kønsbalancen i forhold til karriereudvikling. Karriereveje for AC-TAP, AC-fuldmægtig, 
specialkonsulent og chefkonsulent, fx omklassificering fra AC-fuldmægtig til 
specialkonsulent, bør foregå med ligestilling for øje.  

2) Ligestilling og diversitet ift. rekruttering til særligt specialkonsulent- og 
chefkonsulentstillinger.  

3) Den procentvise fordeling af kønnene, når man kigger ’opad i graderne’ på 
karrieresporene. Konstaterede ubalancer bør adresseres i forbindelse med 
karriereudvikling og rekruttering 

 
Mindretalssvar fra Caroline Adolphsen 
Caroline Adolphsen (Djøf, BSS) har ikke kunne tilslutte sig ovenstående tre punkter men henviser 
til høringssvaret fra juridisk institut 

 

 

For B-siden i HSU 

Lotte Thue Petersen og Olav W. Bertelsen  
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LEA’s høringssvar til handleplan for diversitet og ligestilling

Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen takker for muligheden for at indgive hø-
ringssvar til handleplanen for diversitet og ligestilling. Høringssvaret baserer sig på in-
put fra vicedirektørområderne, de administrative centre samt Universitetsledelsens 
Stab, Edu IT Hub’en, Erhverv og Innovation. 

Kredsen bakker op om den ambitiøse og nødvendige plan for at fremme ligestilling og 
diversitet ift. køn for videnskabelige medarbejdere, og administrationen vil gerne un-
derstøtte udmøntningen af handleplanen.

Diversitet og ligestilling i bredere forstand
Handleplanen har et afgrænset fokus på køn (m/k) og videnskabelige medarbejdere. 
Det er godt, at denne afgrænsning er ekspliciteret i handleplanen. 

Det kan overvejes, om denne eller fremtidige handleplaner skal adressere og iværk-
sætte tiltag, som fremmer diversitet og ligestilling i bredere forstand. Herunder et ud-
videt kønsbegreb, race, hudfarve, religion, kultur, politisk anskuelse, seksuel oriente-
ring, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Fx kan handleplanen forholde sig til, at køn i dag ikke kun handler om mænd og kvin-
der, men netop diversitet i kønsopfattelsen. Kulturel diversitet kan desuden adresseres 
som vigtig parameter i både tiltrækning og fastholdelse af stærke forskere og forskerta-
lenter. I forlængelse af det kan man med fordel medtage data som statsborgerskab for 
at afspejle andre aspekter af diversitet.

Teknisk og administrativt personale
Handleplanen har af gode grunde fokus på VIP. Der er dog også nogle steder i admini-
strationen udfordringer med diversitet blandt medarbejdere og i ledelseskredse. Selv 
om TAP ikke er ekspliciteret i handleplanen, vil Enhedsadministrationen tage fat på 
disse problemstillinger, hvor det er relevant.

Studerende
Handleplanen forholder sig ikke til diversitet og ligestilling blandt de studerende. Det 
kunne på sigt overvejes at arbejde med diversitet for den gruppe også. I denne gruppe, 
der er fødekæde for rekrutteringen af bl.a. videnskabelige medarbejdere, fylder diver-
sitet i den brede forståelse langt mere, end det formodentlig er tilfældet i medarbejder-
staben. En handleplan for diversitet og ligestilling – og en markering af vigtigheden 
heraf over for studerende og kommende studerende – kan vise sig at få stigende betyd-
ning for denne målgruppe, og en indsats tidligt kan måske på lang sigt også få betyd-
ning for sammensætningen af medarbejdergrupperne, deres karriereperspektiv og le-
delsesfokus.
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Øget opmærksomhed på søgekomiteernes arbejde
Der kunne med fordel være en øget opmærksomhed på søgekomiteernes arbejde i de 
indledende faser af en rekruttering. Det arbejde er vigtigt at gøre godt med fokus på di-
versitet for at sikre bredde i det senere ansøgningsfelt. 

Koordinering med eksisterende tiltag
På flere områder er der allerede tiltag for at understøtte diversitet og ligestilling. Det er 
vigtigt, at eksisterende og nye tiltag koordineres. 

Genopstartsmidler efter barsels-/forældreorlov
Det kunne overvejes at etablere en pulje med genopstartsmidler, der kan søges af for-
skere med ansættelseskontrakt på AU såvel før som efter endt barsels-/forældreorlov. 
Disse forskere vender ofte tilbage uden (eksterne) midler, og puljen kan understøtte 
forskerne i en hurtig(-ere) tilbagekomst til deres forskningsfelt. Midlerne kan eksem-
pelvis bruges til ansættelse af en videnskabelig assistent et antal måneder til at styrke 
forskningsresultater eller fremskynde en publikation, genoptage eller udvide sit net-
værk gennem deltagelse i konferencer mv.
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Administrationens samarbejdsudvalg Høringssvar - Handleplan for diver-

sitet og ligestilling på AU 2020-2021 

Medarbejderrepræsentanterne i ASU har følgende kommentarer til udkastet til ’Hand-

leplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021’: 

 

Vi støtter op om AUs ønske om at bringe mere diversitet og ligestilling ind på AU. Det 

er tydeligt, at der lige nu er udfordringer i rekruttering og karriereudviklingen, som 

der gerne skal rettes op på.  

 

VIP siden er særlig udfordret, men der er også problemstillinger på TAP siden. Derfor 

kan man med fordel arbejde videre med handlingsplaner for såvel VIP som TAP med-

arbejderne. Vi mener også at man bør udvide målgruppen til at omfatte de studerende, 

da skævheden starter allerede ved uddannelsesvalget.  

 

Det er vores holdning, at vi som en stor offentlig uddannelsesinstitution skal være 

mere opmærksomme på sprogbrug og kultur, både i jobannoncer såvel som i intern og 

ekstern kommunikation. Der bør altid bruges et sprog, der fremmer inklusion af alle 

køn og etniciteter.  

 

For alle grupper, og især VIP’erne, har en lang barselsorlov og årene med småbørn en 

negativ indflydelse på karrieren. AU bør som arbejdsplads være mere åben overfor at 

man i en årrække kan sætte sin karriere på standby, hvorefter karrieren kan tages op 

på et senere tidspunkt. Hvis ens karriere/’advancementsvindue’ kun kan ligge i de 

unge år, forpasser vi mange chance for at udvikle gode talenter. På en moderne ar-

bejdsplads burde en karriere også kunne starte senere i livet.  

 

Handleplanen bør også forholde sig til, at kønsbegrebet udvider sig og det ikke kun 

handler om mænd og kvinder, men netop diversitet i kønsopfattelsen. Derfor bør 

handleplanen også italesætte, at diversitet handler om alle køn, og derudover også om 

alle etniciteter og nationaliteter.  


