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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”? 
 



 
 

  
  

Side 3/4 

 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

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 
 
 
 


