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0.1 Introduktion
Dansk forskning har brug for alle talenter – uanset køn. Uddannelses- og Forskningsministeriet
har derfor udgivet Talentbarometeret, som belyser kønsfordelingen på danske universiteter. I tråd
med denne udgivelse har SCIENCE HR udarbejdet en rapport med fokus på kønsdiversiteten
blandt VIP på SCIENCE. Denne rapport belyser kønsforskelle i områder som karriereforløb,
bevillinger, rekrutteringsprocessen m.m. Rapporten indeholder data for 2015 til 2019.
Begreber
Statistikken viser data for stillingstyperne professor, lektor, adjunkt og postdoc.
Du kan læse mere om definitionen af hver stillingstype her.
Der benyttes to begreber i statistikken:
- Ansatte er antal årsværk, som er ansat før det pågældende år (datakilde: LDV)
- Nytilkomne er antal medarbejdere, som bliver rekrutteret i det pågældende år (datakilde:
Forskerrekrutteringsdatabasen)
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0.2 Sammendrag
På det natur- og tekniske videnskabsområde har andelen af kvindelige VIP længe ligget lavt – det
gælder både på SCIENCE og på de øvrige danske universiteter. I 2019 var 52% af de
kandidatstuderende og 42% af de ph.d.-studerende kvinder. Jo længere man kommer frem i en
typisk universitær forskerkarriere, desto færre kvinder er der, og på professorniveau er kun 19%
af de ansatte kvinder.
Professorindekset indikerer dog, at udviklingen for kønsdiversiteten går den rigtige vej, da
sandsynligheden for at blive professor er steget for kvinder. Samtidig er den ikke faldet for
mænd, hvilket betyder, at kvindernes øgede sandsynlighed ikke minimerer mændenes
sandsynlighed for at blive professor. Ligeledes vil andelen af kvindelige VIP-årsværk formentlig
stige fremadrettet, da andelen af nytilkomne kvinder ligger højere end andelen af kvindelige
årsværk for de fleste VIP-stillingstyper.
Udviklingen går dog langsomt, hvilket blandt andet skyldes den lave udskiftning blandt
professorer og lektorer. Ser man på rekrutteringer mellem 2015 og 2019 er der ligeledes fortsat
en lav andel kvindelige ansøgere blandt alle VIP-stillingstyper.
Andelen af kvinder udpeget til ledelsesfunktioner er høj på SCIENCE ved VILU, VILF og
studieledere sammenlignet med andelen af ansatte lektorer og professorer. Andelen af kvinder i
ansatte ledelsesstillinger ligger derimod lavt blandt direktionsmedlemmer (20%) og institutledere
(17%).
Andelen af bevillinger hjemtaget af kvindelige bevillingshavere ligger lavt sammenlignet med
andelen af kvindelige VIP. Særligt bevillinger fra offentlige danske og udenlandske kilder
hjemtages hovedsageligt at mandlige bevillingshavere.
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1. Kønsdiversitet blandt VIP
Andelen af kvinder blandt det videnskabelige personale på danske universiteter er
steget gennem de seneste år. Alligevel er der fortsat langt flere mænd end kvinder i
den gruppe. Det gælder ligeledes på SCIENCE.
På de følgende slides sætter vi fokus på andelen af kvinder og mænd blandt det
videnskabelige personale samt udpegede og ansatte ledere på SCIENCE. Vi
præsenterer desuden kønsfordelingen igennem en klassisk forskerkarriere.
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1.1 Mænd og kvinder gennem en universitær forskerkarriere
•

Grafen viser andelen af mænd og kvinder i gennem en typisk universitær forskerkarriere; fra
kandidatstuderende til professorniveau.

Bemærkning
Ifølge Talentbarometerets opgørelse inden for de videnskabelige hovedområder natur- og
teknisk videnskab, udgør andelen af kvindelige kandidater og ph.d.-studerende omkring 40% i
2018. På SCIENCE udgør kvinder 51% af de kandidatstuderende og 42% af de ph.d.-studerende i
2019. SCIENCE ligger dermed højere indenfor disse grupper sammenlignet med Talentbarometerets opgørelse.
Til trods for at kvinder i 2019 udgør over halvdelen af de kandidatstuderende på SCIENCE, falder
andelen af kvinder jo længere op man kommer i forskerkarrieren, og på professorniveau er
andelen af kvinder kun 19%. Det betyder, at selvom kvinderne har et ligeså godt eller bedre
uddannelsesmæssigt udgangspunkt for en akademisk karriere, så afspejler det sig ikke på de
forskellige karrieretrin. Grafen kaldes derfor Leaking Pipeline.

Datakilde: LDV og Uddannelsesstatistik
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1.2 Udvikling i andelen af ansatte kvinder pr. stillingstype
•

Grafen viser udviklingen i andelen af ansatte kvinder i stillingstyperne professor, lektor,
adjunkt, postdoc og ph.d.

•

Grafen beregnes på baggrund af antal ansatte kvinder pr. år for stillingstypen ud af det
samlet antal årsværk for stillingstypen

Bemærkning
På SCIENCE ligger andelen af kvindelige ph.d.-studerende på omkring 42%, og den har ligget
stabilt de seneste fem år. Andelen af kvindelige lektorer og professorer ligger på hhv. 27% og
18% i 2019. Der er dog en lille stigning ved både lektorer og professorer de seneste fem år.
Andelen af kvindelige adjunkter og postdocs svinger i højere grad i samme periode, og i 2019
var der 37% kvindelige postdocs og 33% kvindelige adjunkter.
Andelen af kvinder blandt det videnskabelige personale er dermed kun steget svagt de seneste
fem år. Dette viser sig også på de danske universiteter generelt, hvor andelen af kvindelige VIP
kun er steget få procentpoint fra 2014 til 2018. Selvom antallet af kvindelige VIP inden for naturog teknisk videnskab stiger jf. Talentbarometeret, stiger andelen af kvinder kun svagt, når
antallet af mandlige VIP ligeledes stiger i samme periode.

Datakilde: LDV
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1.3 Andel kvinder udpeget til ledelsesfunktioner
•

Grafen viser udvikling i andelen af kvindelige sektionsledere, viceinstitutledere for
undervisning og forskning samt studieledere, som alle er ledelsesfunktioner, man udpeges
til. Grafen viser desuden den samlede andel kvinder i faculty-VIP-stillingerne lektor og
professor, da disse må betragtes som mulige kandidater til de udpegede ledelsesfunktioner.

•

Ved opgørelsen af VIP i udpegede ledelsesfunktioner benyttes interne optællinger, da denne
information ikke registreres i lønsystemet.

Bemærkning
Andelen af kvindelig faculty-VIP ligger stabilt på omkring 22% fra 2015 til 2019. Der er derimod
store udsving i andelen af kvinder blandt de udpegede stillinger: VILF/VILU ligger mellem 32%
og 39% over de seneste fem år, og kvinderne er dermed overrepræsenteret set i forhold til
faculty-VIP. Det gælder ligeledes studielederne, hvor omkring 34% af studielederne er kvinder.
Det er dog et kort dyk i 2018, hvor kun 25% af studielederne er kvinder.
Andelen af kvindelige sektionsledere ligger lavt på omkring 20% i 2015 til 2019, på nær i 2018
hvor der kun var 12% kvinder blandt sektionslederne på SCIENCE. Kvinderne er dermed
underrepræsenteret, når vi sammenligner med andelen af kvindelige professorer og lektorer på
SCIENCE.

Datakilde: LDV og SCIENCE HR
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1.4 Andel kvinder ansat i lederstillinger
•

Grafen viser udvikling i andelen af kvindelige institutledere (IL), administrationschefer
(adm.chef), kontorchefer i Fakultetssekretariatet (FS-chef) og direktionsmedlemmer (DIR).

Bemærkning
Andelen af kvinder i TAP-lederstillinger som administrationschef og FS-chef ligger på hhv. 41%
og 66% i 2019. Selvom andelen af kvindelige administrationschefer er faldet de seneste fem år,
ligger den stadig markant højere end VIP-lederstillingerne institutledere og
direktionsmedlemmer, hvor stort set alle ledere tidligere har været ansat i en videnskabelig
stilling.
Andelen af kvinder i direktionen er faldet fra 2015 til 2016, og har ligget stabilt på 20% siden da.
Andelen af kvinder blandt institutledere er derimod steget fra 9% i 2014 til 17% i 2019. Da
antallet af institutledere og direktionsmedlemmer er lavt, vil enkelte udskiftninger have stor
påvirkning på kønsdiversiteten.

Datakilde: LDV og SCIENCE HR
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2. Kønsdiversitet blandt professorer
Andelen af kvinder blandt professorer har de sidste mange ligger lavt – både på SCIENCE og på
de danske universiteter.
På de følgende slides sætter vi derfor fokus på udviklingen i andelen af kvinder på professorniveau ved at visualisere både andelen af nytilkomne og fratrådte kvindelige professorer.
Derudover præsenteres professorindekset, som viser sandsynligheden for at blive professor for
mænd og kvinder.
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2.1 Professorindeks på SCIENCE 2014-2019
•

Grafen viser kvinder og mænds sandsynlighed for at avancere til professor. Grafen og
udregningsmetoden er inspireret af Danmarks Talentbarometer 2019, hvilket betyder, at vi
kan sammenligne med nationale tal.

•

Indekset udregnes ved at dividere andelen af henholdsvis mænd og kvinder blandt det
samlede videnskabelige personale med andelen af henholdsvis mænd og kvinder på
professorniveauet

•

Hvis andelen af kvinder på professorniveauet er det samme som andelen af kvinder blandt
det samlede videnskabelige personale, vil indeksværdien være 1 – dvs. at mænd og kvinder
har samme sandsynlighed for at avancere til professor. Er indeksværdien under 1 er kønnet
overrepræsenteret. Er indeksværdien over 1 er kønnet underrepræsenteret.

Bemærkning
Kvinders sandsynlighed for at blive professor på SCIENCE er lavere end mænds. De seneste fem
år er sandsynligheden dog steget fra indeks 2,2 i 2015 til 1,8 i 2019, mens mænds sandsynlighed
for at blive professor er uændret i samme periode. Dermed indikerer indekset, at kvindernes
øgede sandsynlighed ikke minimerer mændenes sandsynlighed for at blive professor.
Ifølge Talentbarometeret er dette også en generel udvikling på danske universiteter. Kvinders
sandsynlighed for at avancere til professor på SCIENCE er dog lavere end på hele KU (indeks
1,52 i 2018) og på danske universiteter (indeks 1,49 i 2018).

Datakilde: LDV
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2.2 Afgåede kvindelige og mandlige professorer
•

Grafen viser udvikling i andelen af afgåede kvinder og mænd sammenlignet med fordelingen
af mænd og kvinder blandt ansatte professorer i det pågældende år.

Bemærkning
Udviklingen viser, at andelen af afgåede kvinder svinger fra 0 til 20% indenfor de seneste fem år.
Andelen af kvindelige professorer ansat på SCIENCE går fra 16% i 2015 til 18% i 2019. Det
indikerer, at andelen af kvindelige professorer over tid ikke falder, bl.a. fordi andelen af afgåede
kvindelige professorer ikke overstiger andelen af ansatte kvindelige professorer de seneste fem
år. Fra 2015 til 2019 fratrådte 7 kvindelige professorer og 52 mandlige professorer. I samme
periode tiltrådte 31 kvindelige professorer og 67 mandlige professorer.

Datakilde: ISOLA og LDV
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2.3 Nytilkomne kvindelige og mandlige professorer
•

Grafen viser udvikling i andelen af nytilkomne kvinder og mænd sammenlignet med
fordelingen af mænd og kvinder blandt ansatte professorer i det pågældende år.

Bemærkning
Udviklingen viser, at andelen af nytilkomne kvinder svinger fra 22% til 41% indenfor de seneste
fem år. Andelen af nytilkomne kvindelige professorer ligger højere end andelen af ansatte
kvindelige professorer på SCIENCE, og det betyder, at andelen af ansatte kvindelige professorer
stiger fra 2015 til 2019.
I perioden er der gennemsnitligt ansat 6,2 kvindelige og 13,4 mandlige professorer pr. år. Med
en samlet bestand på 243 professorer på SCIENCE og et lavt antal afgåede professorer, må
andelen af kvindelige ansatte professorer forventes at stige langsomt. Ifølge Talentbarometeret
er dette en generel tendens på de danske universiteter, hvor andelen af kvindelige professorer
kun er steget med 4 procentpoint i løbet af ti år.

Datakilde: FRDB og LDV

18

14/01/2021

19

14/01/2021

20

3. Kønsdiversitet i rekruttering
Mønstrene for ansættelser af hhv. mandlige og kvindelige VIP kan give en indikation af, hvordan
udvikling i andelen af kvindelig VIP kan forventes at gå fremadrettet.
De følgende slides sætter derfor fokus på andelen af kvinder ansat i forskerstillingerne postdoc,
adjunkt, lektor og professor. Vi viser ligeledes, hvordan fordelingen af mænd og kvinder ser ud i
rekrutteringsprocessen.
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3.1 Andel ansatte kvinder og andel nytilkomne kvinder i 2019
•

Viser andelen af kvinder ansat før 2019 (grå søjler) sammenlignet med andel nytilkomne
kvinder i 2019 (røde cirkler).

•

Andelen af ansatte kvinder er baseret på LDV-data fra 2019.

•

Andel nytilkomne kvinder er baseret på data fra FRDB, og andelen opgøres på baggrund af
antal rekrutterede kvinder på SCIENCE i 2019.

Bemærkning
Grafen viser, at andelen af nytilkomne kvindelige professorer og lektorer i 2019 ligger langt over
andelen af ansatte kvindelige lektorer og professorer på SCIENCE. Sammenligner man med
danske universiteter, ligger SCIENCE’s andel af nytilkomne kvinder også højt netop på professorog lektorniveau. For postdocs ligger andelen af nytilkomne kvinder en smule højere end allerede
ansatte kvinder, mens andelen af nytilkomne kvindelige adjunkter ligger lavere.
Det betyder som tidligere vist, at andelen af kvindelige VIP-årsværk formentlig vil stige
fremadrettet, da andelen af nytilkomne kvinder ligger højere end andelen af kvindelige årsværk
for alle stillingstyper om end udviklingen går langsomt.

Datakilde: LDV ved årsværk og FRDB ved nytilkomne ansatte.
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3.2 Pct. fordeling mellem mandlige og kvindelige ansøgere
•

Grafen er en visualisering af fordelingen mellem kvindelige og mandlige ansøgere i hvert trin
af rekrutteringsprocessen. Grafen er baseret på data fra ansættelser med opslag, hvor
ansættelsesdatoen er mellem 2015 og 2019.

•

Viser andelen af kvinder (lysegrå) og mænd (mørkegrå) i hvert trin af rekrutteringsprocessen:
• Andel mandlige og kvindelige ansøgere
• Andel mandlige og kvindelige shortlistede ansøgere
• Andel mandlige og kvindelige vurderet kvalificerede ansøgere
• Andel mandlige og kvindelige ansatte

Bemærkning
Andelen af kvindelige ansøgere ligger under 30% for alle VIP-stillingstyper på SCIENCE, og
andelen af shortlistede og vurderet kvalificerede kvinder ligger på samme niveau for hver
stillingstype.
Andelen af kvinder, der ansættes, ligger lidt højere end andel ansøgere for alle VIP-stillingstyper
– særligt for postdocs, hvor andelen af kvinder, der ansættes, ligger på 35%. Det indikerer, at de
nyansatte kvinder er en smule overrepræsenteret set i forhold til andelen af kvindelige ansøgere.

Datakilde: FRDB
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3.3 Udvikling i andel kvindelige ansøgere
•

Grafen viser udvikling i andelen af kvindelige ansøgere ved rekrutteringer fordelt på
stillingstyperne adjunkt, postdoc, lektor og professor fra 2015 til 2019.

Bemærkning
Udviklingen i andelen af kvindelige ansøgere til lektor- og professorstillinger er steget omkring
10 procentpoint fra 2015 til 2019, og ved postdocstillinger er andelen steget 7 procentpoint.
Hvor udviklingen i andelen af kvindelige ansøgere ved postdocstillinger er steget stabilt over de
seneste fem år, er andelen af kvindelige ansøgere ved lektor- og professorstillinger langt mere
svingende. Dette kan bl.a. skyldes, at der i 2019 var 13 professorrekrutteringer og 128
postdocrekrutteringer, hvorfor gennemsnittet for andelen af kvindelige ansøgere ved
professorstillinger let kan påvirkes af en eller to rekrutteringer, hvor kun kvinder eller mænd har
søgt stillingen.

Datakilde: FRDB
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3.4 Udvikling i andel nytilkomne kvinder
•

Grafen viser udvikling i andelen af nytilkomne kvinder fordelt på stillingstyperne adjunkt,
postdoc, lektor og professor fra 2015 til 2019.

Bemærkning
Ved adjunktstillinger er andelen af nytilkomne kvinder faldet fra 35% til 25%. Ved
postdocsstillinger ligger andelen af nytilkomne kvinder stabilt, og er steget med 3 procentpoint
de seneste fem år. Ved professor- og lektorstillingerne er andelen igen langt mere svignende på
grund af de få antal rekrutteringer. Ved professorstillinger er andelen af nytilkomne kvinder dog
steget med 16 procentpoint fra 2015 til 2019.

Datakilde: FRDB
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4. Kønsdiversitet blandt bevillingshavere
Det er ofte en væsentlig forudsætning for en VIPs arbejde og videre karriereudvikling at kunne
hjemtage ekstern finansiering til sin forskning.
På de følgende slides sætter vi fokus på mænd og kvinders hjemtag af eksterne bevillinger fra
private kilder, offentlige kilder, EU og øvrige udenlandske kilder.
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4.1 Udvikling i andel mandlige og kvindelig bevillingshavere
•

Grafen viser udviklingen i andelen kvindelige og mandlige bevillingshavere baseret på
bevillingernes sum i kroner. Den røde linje viser andelen af ansatte kvindelige VIP på
SCIENCE.

•

De følgende grafer viser data for åbne bevillinger. Det vil sige, at hvis bevillingen er afsluttet,
regnes den ikke med i statistikken. Startdatoen for bevilling benyttes som datoindikator.

Bemærkning
Kvindelige bevillingshavere udgør mellem 20% og 30% de seneste 5 år, hvilket er lidt lavere end
andelen af ansatte kvindelige VIP på SCIENCE.

Datakilde: LDV
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4.2 Andel kvindelige og mandlige bevillingshavere pr. regelsæt
•

Grafen viser kvindelige og mandlige forskeres andel af bevillinger (målt i kroner) fordelt på
regelsættene EU, offentlige danske kilder, private danske kilder og øvrige udenlandske kilder.
Grafen viser data for bevillinger hjemtaget i 2019.

•

Grafen viser desuden andelen af kvindelige årsværk på SCIENCE i 2019.

Bemærkning
Kvindelige VIP hjemtager den største andel af bevillingssummen hos EU (40%) og private danske
kilder (27%). Andelen af kvindelig VIP på SCIENCE ligger på omkring 30%, og ser man på de
offentlige danske kilder og øvrige udenlandske kilder, ligger andelen bevillinger hjemtaget af
kvindelige bevillingshavere lavere på hhv. 24% og 14%. Andelen af bevillinger hjemtaget af
kvinder ligger dermed lavt ved disse to regelsæt.
Datakilde: LDV
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4.3 Hjemtag af offentlige bevillinger fordelt på kvinder og mænd
- Tabellen viser antal bevillinger og gennemsnitlig bevillingssum hjemtaget af hhv. kvindelig og
mandlige bevillingshavere fordelt på Danmarks Grundforskningsfund, Danmarks Frie
forskningsråd (DFF) og Danmarks Innovationsfond. Tabellen viser bevillinger med startdato fra
2015 til 2019.

Bemærkning
Kvindelige bevillingshavere har hjemtaget 24% og 30% af bevillingerne fra hhv. Danmarks
Grundforskningsfond og DFF, hvilket ligger tæt på niveauet for danske universiteter ifølge
Talentbarometerets opgørelse af bevillinger fra fondene. Ser man på InnovationsFondens
bevillinger, hjemtager kvindelige bevillingshavere kun 17% af bevillingerne, hvilket af lavt
sammenlignet Talentbarometerets opgørelse for 2018.
Datakilde: LDV
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5 Datakilder- og valg
I statistikken benyttes LDV og Forskerrekrutteringsdatabasen som datakilder.
LDV, som er statens datavarehus med lønoplysninger, benyttes til at opgøre antal ansatte på
SCIENCE. Antal ansatte angives som antal årsværk, og beregnes derfor på baggrund af den
ansattes bevillingstimer delt med 1924 timer. Dette svarer til årsnormen for en medarbejder
ansat på fuldtid – dvs. ét årsværk. Denne beregningsmetode benyttes ved datakilden LDV. Læs
mere om datagrundlaget her. LDV er desuden datakilde for opgørelsen af bevillinger, hvor der er
fokus på andelen af midler hjemtaget af hhv. mænd og kvinder.
Ved opgørelse af ‘Antal VIP i alt’ indregnes stillingstyperne professor, lektor, adjunkt og postdoc.
Ved udregning af professorindeks inkluderes desuden ph.d., stillinger u. adjunktniveau (VIP og
DVIP) og øvrige VIP.
Forskerrekrutteringsdatabasen (FRDB) er en landsdækkende database, hvor rekrutteringer af
videnskabeligt personale indberettes. FRDB benyttes til at opgøre antal nytilkomne
medarbejdere og til at opgøre antallet af ansøgere i rekrutteringen. Antal nytilkomne
medarbejdere er angivet i antal rekrutterede personer og ikke antal årsværk, da den ansattes
bevillingstimer ikke er angivet i databasen.

